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Abstrakt 

 

Název:     Analýza videoobsahu fotbalových klubů na sociálních sítích 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je zmapování, zhodnocení a komparace práce 

s videoobsahem vybraných fotbalových klubů z FORTUNA:LIGY 

na sociálních sítích. Dále také zmapování, zhodnocení a komparace celkové 

práce klubů na sociálních sítích. 

 

Metody:  V této práci byla využita metoda obsahové analýzy videoobsahu 

v kombinaci s online pozorováním sociálních sítí a následnou komparací 

zjištěných hodnot mezi kluby. Metody byly aplikované v rozmezí 2 měsíců 

až 1 roku.  

      

Výsledky: Práce poskytuje kompletní a detailní zmapování práce s videoobsahem 

a sociálními sítěmi v české nejvyšší fotbalové soutěži. Umožňuje detekovat 

slabá i silná místa, které do budoucna umožňují vytvoření propracovaných 

doporučení pro jednotlivé kluby. Základní návrhy pro doporučení 

byly zahrnuty i do této práce. 

 

Klíčová slova: český fotbal, Fortuna liga, Ligová fotbalová asociace, marketingová 

komunikace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title:           Analysis of video content of football clubs on social networks 

 

Objectives: The aim of this work is to map, evaluate and compare work with video 

content of selected football clubs from the FORTUNA:LEAGUE on social 

networks. Then also map, evaluate and compare complex work of club 

on social networks. 

 

Methods:  In this work was used method of content analysis of video content 

in combination with online monitoring of social networks and then 

comparison of the gain values between clubs. Methods were applied 

for 2 months or 1 year. 

 

Results:    The work provides a complete and detail mapping of work with video 

content and social networks in the Czech highest football competition. 

It allows to detect weaknesses and strengths that allow to create 

sophisticated recommendations for each club in the future. Basic 

suggestions of recommendations were included in this work. 

 

Keywords: Czech football, Fortuna league, League football association, marketing 

communication 
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1.   ÚVOD 

Sociální sítě a internet jsou fenoménem naší doby, který nás obklopuje na každém 

rohu a bez něhož si většina lidí už život neumí představit. Každodenně na sociálních 

sítích prostřednictvím telefonu/tabletů/počítačů apod. trávíme hodiny. Hodiny 

tedy vstřebáváme obsah, který na nás působí a který si sice do určité míry tvoříme sami, 

ale také nám ho z velké části tvoří algoritmy. Na trhu tak vznikl prostor marketing 

a práci na sociálních platformách, na kterou společnosti velmi rychle zareagovaly 

a my to dnes bereme jako naprosto běžnou věc. 

Sport tvoří rovněž nedílnou součást životů mnoha lidí. Stejně tak hodně lidí 

fyzickou aktivitu vyhledává, ať už v aktivní či pasivní formě. Tak či tak člověk 

od přírody rád sdílí své zájmy a cíle s ostatními, a tak se vysoký počet lidí na sociálních 

sítích hrdě hlásí ke své sportovní organizaci. Sociální sítě sportovních organizací 

sdružují lidi stejných zájmů, kteří chtějí být spojováni se jménem jejich organizace. 

Pokud se však chce organizace na sociálních sítích rozrůstat a posouvat, pak na nich 

musí aktivně, sofistikovaně, uceleně a cíleně působit a zabavovat své sledující. 

A právě zábava je to klíčové slovo. V tom spočívá celá pointa sociálních sítích, 

lidé se tam chodí bavit, odreagovat od svých každodenních starostí a vyhledávají ideu 

a představu dokonalého života a tvůrci obsahu, pokud chtějí obstát jim tyto potřeby 

musí plnit. Sportovní prostředí to v ohledu zábavy má trochu jednodušší, 

jak jsem již zmiňovala, lidé se ke svým organizacím a klubů rádi hlásí. 

Nicméně je to propojeno i s výsledky. A proto je o to víc třeba, aby kluby/organizace 

těžily maximum ze svých výsledků, ale dokázaly své “followers“ bavit ve srovnatelné 

míře v době, kdy se nedaří.  

Velmi častým druhem zábavního “contentu“ je dnes již video. Fotbal jakožto stále 

jeden z nejpopulárnějších sportů v ČR by měl tedy být schopen správu svých fanklubů, 

videoobsah a sociální sítě celkově zpracovávat na nejvyšší úrovní v ČR, 

a proto jsem se rozhodla analyzovat sociální sítě klubů v české nejvyšší fotbalové 

soutěži tzn. FORTUNA:LIZE. Zaměřím se na základní sociální sítě pro prezentaci 

videí, kterými jsou YouTube, Facebook, Instagram a Twitter. 
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2.   CÍLE A ÚKOLY 

2.1   Cíle 

Hlavním cílem této práce je analýza práce s videoobsahem vybraných klubů 

FORTUNA:LIGY na sociálních sítích. Není ale správné vytrhnout videoobsah 

ze sociálních sítí a analyzovat ho samostatně, a tak byla povrchově sledována i práce 

klubů na sociálních sítích celkově. Po sledování a zkoumání práce jednotlivých klubů, 

bylo přistoupeno ke shrnutí práce všech klubů pomocí grafů, následně k hodnocení 

práce klubů z hlediska určených kritérií a slovnímu hodnocení, a na závěr 

bylo přistoupeno ke komparaci mezi kluby a konečnému vyhodnocení pořadí 

všech klubů. V neposlední řadě došlo k definování základních možností pro zlepšení 

oblastí, kterými se tato práce zabývala.  

2.2   Úkoly 

• Nastudování literatury vztahující se k tématu 

• Představení možností videoobsahu na sociálních sítích 

• Určení klíčových kritérii v práci s videoobsahem a sociálními sítěmi 

• Sledování a analyzování práce klubů na sociálních sítích 

• Celkové zhodnocení subjektů 

• Sepsání výsledků sledování a jejich vyhodnocení dle určených kritérií 

• Slovní hodnocení práce každého klubu, určení nedostatků a předostí 

• Definování možnosti pro zlepšení 
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3.   TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V rámci tématu této práce byl definován marketing, jeho specifika ve sportu, 

následně představena marketingovou komunikace a internet a jejich aplikace a využití 

ve sportu. Dále nebyly opomenuty sociální sítě a možnosti jejich implementace 

do marketingu stejně tak jako nebylo opomenuto rozebrání jednotlivých sociálních sítí, 

možností obsahu na nich sdíleného s důrazem na videoobsah a jeho aplikaci ve sportu. 

Ve stručnosti jsou také představeny možnosti reakcí či zpětných vazeb na obsah 

od konzumerů a k rozebrání správného postupu videotvorby. A v neposlední 

řadě jsou v této kapitole také uvedeny světové trendy ve sportovně-digitálním prostředí. 

 

3.1   Marketing 

Marketing podle Přikrylové a kolektivu (2019, s.18) “koření ve skutečnosti, že lidé 

jsou sumou potřeb a přání, a právě marketing hledá nejlepší cestu, jak tyto potřeby 

u svých cílových spotřebitelů uspokojit při optimální efektivnosti všech operací.” 

Na faktu, že marketing slouží k uspokojování přání a potřeb se shodují i klasičtí autoři 

v oblasti marketingu. Ti mohou být reprezentováni například Horákovou (1992, s.25), 

která souhlasí a zároveň zdůrazňuje, že dochází nejen k uspokojování potřeb cílových 

spotřebitelů, ale také organizací samotných. Cílem marketingu by tedy mělo být najít 

společný průnik potřeb a přání zákazníků s potřebami a přáními nebo můžeme říct i cíli 

organizací a firem. K ulehčení nalezení zmíněného společného průniku 

s potencionálním novým fanouškem mohou velkou měrou pomoci sociálních sítě a data, 

která se jejich prostřednictvím o každém uživateli schraňují.  

 

3.2   Sportovní marketing 

Ve sportovním prostředí samozřejmě platí výše zmíněné základy marketingu, 

ale zároveň je to velmi specifické prostředí, které s sebou nese, jak značné plusy, 

tak i mínusy. Mezi stěžejní výhody sportovního prostředí je řazen fakt, že sport 

je obecně pro populaci přitažlivý, a tedy marketingově bývá zpravidla dobře prodejný, 

protože je vyhledávaný. Bonusy a penále, se kterými se podle Čáslavové (2020) 

sportovní prostředí musí vyrovnat po implementaci marketingu vyjadřuje následující 

tabulka: 
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Tabulka 1: Co přináší marketing tělesné výchově a sportu 

Zdroj: Čáslavová (2020, s.80) 

 

Sportovní prostředí ve vztahu s obchodováním je dnes už tak rozvinuté, 

že o něm lze bezpochyby mluvit jako o sportovním průmyslu. Kunz (2018, s.34) 

vyjádřil, že “sportovní marketing využívá zejména spojení tradičních i netradičních 

sportů a jejich známých tváří s vybranými firemními značkami jako prostředek 

k efektivnímu zacílení na příslušné skupiny spotřebitelů.” Zde se setkáváme s prvním 

směrem marketingu ve sporu, kterým je marketing prostřednictvím sportu. Zároveň 

dnes už ale většina odborníků reprezentována například Novou (2016) pracuje s teorií 

2 směrů ve sportovním marketingu, kterými jsou: 

• Sport v marketingu – již zmiňovaný první směr, prezentující podniky 

nepůsobící ve sportovním průmyslu pouze využívající sport ke zlepšení 

image značky 

• Marketing ve sportu – druhý směr, představující primárně marketingové 

aktivity sportovních týmů a jednotlivců 

(Kunz, 2018) 

V rámci tématu této práce bude důležitější druhý směr, protože práce se zabývá 

komunikačními aktivitami samotných fotbalových klubů. 
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3.3   Marketingová komunikace a její aplikace ve sportu 

Síla a důležitost marketingové komunikace jako takové vychází z přesvědčení, 

že dobré vztahy se zákazníky zvyšují jejich loajalitu ke značce, a tedy i hodnotu značky 

jako takovou, což následně vede ke zvýšení počtu provedených konvergencí, obchodů, 

zisku a celkové prosperitě značky. A právě dobré vztahy se zákazníky, kde celý proces 

začíná, jsou budovány prostřednictvím marketingové komunikace. (Stavros, Pope, & 

Winzar, 2008) 

Grönroos (2004) to označuje za „nehmotnou nabídku umožňující vybudování 

a udržení konkurenční výhody firmy“. Zároveň Williams & Chinn (2010) zdůrazňují 

fakt, že konkurenční výhoda vybudovaná na komunikaci, může často přinášet další 

konkurenční výhodu. Je tomu tak zejména díky vzájemné interakci se zákazníky 

přinášející firmám nové informace, které mohou dopomoct k vytvoření či zdokonalení 

produktů. Díky tomu je tedy tvořena další hodnota, kterou lze transformovat 

v konkurenční výhodu. V tomto procesu je stěžejní komunikace, a dále pak pečlivá 

identifikace příležitostí pro oboustrannou diskusi. 

Dnešní doba skýtá již velmi mnoho možností pro komunikaci potažmo diskusi. 

A jednou z těchto možností jsou například sociální sítě. Implementací důrazu 

na komunikační složku u profesionálních sportovních klubů prostřednictvím sociálních 

sítí se zabýval například Wang a Zhou (2015) u týmu z NBA (National Basketball 

Association) nebo Hopkins (2013) u fotbalového klubu Richmond Tigers. U týmů 

z NBA byly výsledky takové, že 71,4 % komunikace bylo na báze běžné klubové 

komunikace, tedy aktuální informace z klubu směrem k fanouškům a propagace, 

což si konkrétně lze představit jako zápasovou komunikaci, propagaci vstupenek 

či informování o zdravotních stavech hráčů apod. Obecně lze také dle studie 

konstatovat, že byl tento typ komunikace zhuštěný v zápasových dnech v porovnání 

s jinými. Nicméně dále bylo 14,9 % komunikace zaměřeno na budování 

interpersonálních vztahů s fanoušky. Této formy komunikace bylo dosaženo pomocí 

zodpovídání otázek klubem fanouškům, stejně jako vyjadřování pocitů a zkušeností. 

Tento styl komunikace v sobě nese největší potenciál pro diskusi, a tím tedy i získání 

nových informací a následně také jejich proměnění v konkurenční výhodu. 
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3.4   Content marketing 

Content marketing prezentuje Přikrylová a kolektiv (2019) ve své publikaci 

Moderní marketingová komunikace, proto bude využita v této kapitole. “Content 

marketing je formou komunikace, která je ve své hlavní podstatě zaměřena na tvorbu 

a zprostředkování obsahu potenciálním příjemcům. Současně vychází z teorie, 

že zákazníci jsou v místě a čase vždy připraveni přijímat relevantní a zajímavá 

marketingová sdělení.” Přikrylová a kolektiv (2019, s. 281). Tato definice 

pravděpodobně vychází ze zahraniční definice, která content marketing definuje 

jako “marketingový a obchodní proces pro vytváření a distribuci relevantního 

a hodnotného obsahu k přilákání, získání a zapojení jasně definovaného cílového 

publika – s cílem podpořit nákup zákazníků.” (Pulizzi 2012)  

Dále Přikrylová a kolektiv (2019, s. 281) přibližuje specifika pro content 

marketing z hlediska organizací. Udává, že tato forma má být v souznění s postavením 

či vyjádřením organizace na trhu a je nutné brát v potaz kanál a formu komunikace, 

abychom dosáhli relevantnosti, hodnotnosti a správného místa sdělení pro potenciálního 

zákazníka. Liu a Hang (2015) vyzdvihují content marketing, kvůli nenápadným 

nenásilným technikám přilákání spotřebitelů k obsahu značky. Content marketing 

organizacím tedy poskytuje šikovnou možnost, jak lidem sdělit to, co organizace chtějí 

či potřebují, aniž by si toho velká část konzumerů všimla nebo to chápala 

jako atak snahy na jejich vnímání cíleně působit. Na první dojem a pro neznalého 

občana populace působí tento typ marketingu velmi nativně a třeba si ani neuvědomí, 

že se o marketingový tah či kampaň jedná. I když je důležité zmínit, že v dnešní době 

už povědomí o těchto způsobech marketingu narůstá, a tedy pro populaci začínají 

být tyto kampaně “průhledné”, což ale stále nebrání tomu, aby byly úspěšné. Tento 

fakt na trhu každodenně dokazují kampaně věhlasných značek, do kterých 

se díky content marketingu dobrovolně zapojují masy lidí po celém světě. 

 

3.5   Virální marketing 

Existuje více přístupů k pojmu virální marketing. Některá literatura například 

Akyol (2013) dokonce staví rovnítko mezi virální marketing a “buzz“ marketing. 

Byť spolu tyto pojmy jednoznačně velmi souvisí a vzájemně se provazují, tato práce 
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preferuje teorie, které tyto pojmy rozdělují, prezentované například Štědroněm 

a spol. (2018) viz. níže. 

Virální marketing se v určitém slova smyslu dá považovat za ideální následek 

správně provedeného content marketingu. Neboť jak definuje Štědroň 

a spol. (2018, s. 90): “virální marketing představuje takový způsob komunikace, 

kdy se sdělení s reklamním obsahem jeví příjemci tak zajímavé, že je sám a vlastními 

prostředky šíří dále.” To znamená, že organizace nemá žádné další náklady 

na propagaci svého obsahu, ale ten se ve společnosti rozšiřuje stále dál prostřednictvím 

jednotlivců, které zaujal a posouvají ho k dalším. 

Teoreticky by virálnost měla být cílem nebo záměrem obsahu sdíleného 

na sociálních sítích, a to i v případě zvolených fotbalových klubů. Kluby tím mohou 

dosáhnout na oslovení nových jedinců a jejich zachycení, aniž by je to stálo finance 

navíc. Na sociálních sítích se nachází způsoby, možnosti a platformy, 

které jsou pro virální marketing tohoto smyslu ideální, jak z hlediska videoobsahu, 

tak z hlediska obsahu klasických příspěvků. Těmto způsobům se budu více věnovat 

v kapitolách níže, kde budu rozebírat jednotlivé platformy sociálních sítí a možnosti 

videoobsahu na nich sdílených. Nicméně, když se uživateli podaří dosáhnout šíření 

obsahu a tedy virálnosti, takové příspěvky pak dle serveru Viral svět označujeme 

jako pojem “virál”. Mezi společné charakteristiky virálů podle Štědroně a spol. (2018) 

lze řadit originální provedení a myšlenku, zábavný obsah a vhodnou aplikaci. 

 

3.6   Internet a jeho možnosti ve sportu 

Podle Sedláčka (2006, s. 26) jsou největší přednosti internetu interakce, 

personalizace, multimediálnost a okamžitost. Štědroň a spol. (2018, s. 117) doplňují, 

že je důležité nezapomínat také na nadregionální a nadnárodní přesah internetu 

při konstantních nákladech. Tyto přednosti internetu z něj dělají neoddiskutovatelně 

jeden ze stěžejních marketingových kanálů dnešní doby. Jeho stěžejnosti bylo dosaženo 

díky rozšířenosti technologií zprostředkovávajících internet mezi mladou a produktivní 

populací tzn. podíl obyvatelstva mající schopnost pracovat s moderními technologiemi 

je vysoký. Navíc jsme svědky toho, že čím mladší generace, tím větší schopnost práce 

a adaptability. To nám tedy potvrzuje obrovský potenciál marketingu na internetu 

do budoucna, na který upozorňuje Štědroň a spol. (2018, s. 88). 



16 

 

Přikrylová a kolektiv (2019, s.170) zároveň rozebírají rozvoj marketingových 

pojmů spjatých s internetem. Těmi jsou například “proximity marketing“, “content 

marketing“, “social media marketing“, “participatory marketing“, “copywriting“ a další. 

Některé jsou dále více přiblíženy, protože se vztahují ke komunikaci na sociálních 

sítích. Nicméně Přikrylová (2019, s.170) také zdůrazňuje, že tyto pojmy nevznikly 

až se vznikem internetu. Všechny tu byly již mnohem dříve, což je na příkladech 

vysvětleno, pro obraz je zde uvedeno pouze pár. Prvním jsou: “promyšlené PR strategie 

s pečlivým stanovením toho, pro koho, co a jak se bude komunikovat, měly firmy 

již dekády před vznikem internetu.” – to nám tedy říká, že content marketing není 

novinkou. Ovšem novinkou není ani “influencer marketing“, protože po vzoru 

uvedeném v publikaci, kterým je Marilyn Monroe můžeme vidět, že celebrity udávají 

trendy už velmi dlouhou dobu. Jakým způsobem a jakou měrou k tomu dochází 

se zásadně mění, nicméně se jedná o pouhou evoluci již existujících pojmů 

a skutečností, nikoliv o jejich vznik či zavedení. 

Co konkrétního v praxi může internetové prostředí přinést znázorňuje následující 

tabulka od autorů Williams a Chinn (2010): 

Tabulka 2: Přínosy internetu pro marketing,  

Zdroj: Williams a Chinn (2010, s. 432) 

 

Sloupce z tabulky důležité pro tuto práci jsou obecné potencionální cíle 

vztahového marketingu a z konkrétnějších možností pak sociální sítě, a především 
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obsah komunity. Obecné potencionální cíle by měly být snahou každého sportovního 

klubu, proto je dobré, když si svou práci ulehčí využitím všech dostupných možností, 

které díky internetu dnes jsou.  

Sociální sítě, které mohou přinést výše uvedené výhody, jsou autory chápany 

primárně jako vlastní platforma vytvořena kluby. Vlastní platformy užívají například 

týmy jako Phoenix Suns, Seattle Seahawks, NewYork Rangers a zpravidla platformy 

vyžadují registraci. Touto registrací však kluby zjišťují konkrétnější charakteristiku 

a specifika svého fanouška. Další výhody, které to klubu poskytuje je posílení loajality 

svých fanoušků, větší důvěra fanoušků v komunikaci a sdílení názorů a reakcí, možnost 

vytváření a sdílení vlastního obsahu fanoušky, ať už v podobě videí či fotek. 

Tyto výhody pak klub vedou ke stěžejní potřebě porozumět fanouškovi a budovat 

dlouhodobou přízeň. (Williams a Chinn, 2010) 

Mezi největší výhody obsahových komunit patří možnost rychlé a snadné 

interakce s fanoušky, kteří mají zároveň možnost personalizace a kontroly svého vztahu 

ke sportovním klubům či sportům celkově. Personalizace a kontrola tkví v možnostech 

fanouška vybrat si, který typ obsahu bude sledovat, a také ho v čase měnit, 

protože může kdykoliv cokoliv přestat sledovat. YouTube kanál klubu Boston Celtics 

poskytuje fanouškům unikátní videoobsah, fanoušci mohou kanál odebírat a následně 

se tam účastnit nových diskusí na téma videoobsahu. Kanál představuje přirozené fórum 

pro diskusi a interakci fanoušků mezi sebou ale také i s klubem. Reakce fanoušků může 

zajít až tak daleko, že se sami fanoušci stanou středem komunikačního procesu, 

primárně pomocí fotek a videí, které zrcadlí jejich vztah k týmu. Všechny tyto výhody 

pro fanoušky se pak transformují do výhod klubu, kterými jsou především obdobě 

jako u sociálních sítí lepší porozumění fanouškovi, posílení jeho loajality a budování 

značky klubu. Celkově to tedy prezentuje možnost aktivně předcházet a posilovat přízeň 

stávajících fanoušků a přicházet s projekty pro oslovení a získání těch nových. Všechny 

tyto aspekty, respektive všichni tito uspokojení fanoušci představují základní kámen 

každého fotbalového klubu. (Williams a Chinn, 2010) 

Další autoři mluví o výhodách, které přináší samotný videoobsah. 

Pritchard & Stinson (2014) zdůrazňují možnost efektivní aplikace vlastní klubové 

prezentace pomocí videí, protože videa jsou velmi atraktivní a působí na více lidských 

smyslů. Jako primární vidí nutnost zajistit správné vnímaní videoobsahu fanoušky. 

Ideální vnímání videa je jako relevantní, a zároveň je potřeba poskytnout důvod 



18 

 

pro zhlednutí či sdílení. Odměnou týmům za to je zvýšená interakce a celkové zapojení 

lidí, kteří video zhlédli. Obě tato pozitiva se pak spojují ještě v další, kterým je zvyšující 

se algoritmus klubových sociálních sítí. V neposlední řadě videoobsah klubům 

také přináší další možnost přijmu z reklam, ať už ve sportovním prostředí celkem 

neobvykle přímo v rámci například youtubových videí, kdy se reklama přehraje 

v průběhu videa, anebo pak také nepřímo, kdy je reklama cíleně zakomponována 

klubem do obsahu videa. 

 

3.7   Sociální sítě 

Vysekalová a kolektiv (2012, s. 27) definuje sociální sítě jako “virtuálně 

propojenou skupinu lidí, jejímž základem je sdílení různých druhů informací 

na internetu. Dále sociální sítě představují možnost obousměrné komunikace 

mezi organizací a zákazníkem, a i když nejsou místem nákupu, komunity na těchto sítích 

na sebe navzájem působí, ovlivňují se a lze předpokládat jejich význam v budoucnu.” 

Ačkoliv je tato definice považována za výstižnou, a proto je zde zmíněna, 

lze si na ni mimo jiné také zářně ukázat rychlost vývoje sociálních sítí. 

Definice je z roku 2012 a zmiňuje fakt, že sociální sítě nejsou místem nákupu, 

což dnes v roce 2021 již dávno není pravda. Facebook má svoji sekci Marketplace 

a Instagram zase sekci Obchod, v těchto sekcích jde přímo prostřednictvím aplikace 

nakoupit. Tento případ je velmi konkrétní a specifický. Cílem jeho uvedení 

byla pouze demonstrace dynamiky vývoje v prostředí internetu a nyní zpět k základům 

sociálních sítí. 

Sociální sítě jsou dle Bednáře (2011, s. 10) založeny na 3 základních faktech 

• Většina obsahu je vytvářena samotnými uživateli 

• Základ tvoří vztahy mezi uživateli, jejich vzájemné komentáře, odkazy 

a hodnocení 

• Provozovatelé serverů jen minimálně vstupují do jejich provozu 

Vysekalová a Mikeš (2018, s. 174) říkají že sociální sítě představují “jeden 

z hlavních zdrojů zábavy, prostředek seberealizace, nástroj komunikace i navazování 

a udržování vztahů, pomocníka při studiu i budování kariéry.” I zde lze vidět evoluci 

sociálních sítí, nicméně stále můžeme konstatovat, že základní myšlenka sdružování 
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a vytváření si vlastního prostředí uživateli přetrvává a pouze se na ni navazují další 

myšlenky.  

Je zde také předpoklad, že transformace sociálních sítí do podoby, v jaké je známe 

dnes a rozšíření jejich základních funkcí a principů, je ze značné části zapříčiněno 

marketingovým potenciálem, který byl v sociálních sítích spatřen a následně využit, 

i když v dnešní době už v určitém slova smyslu asi můžeme hovořit i o slově zneužit. 

Tento potenciál vychází z faktu, že „identita uživatelů sociálních sítí je totožná s jejich 

identitou skutečnou” Bednář (2011, s. 10) také ze skutečnosti, že “masově navštěvované 

stránky vždy plní nějakou sociální funkci.” Giles (2012, s. 153). V druhém případě 

lze ještě doplnit, že plní takovou sociální funkci, které je v reálném životě nedostatek. 

Vzhledem k tomu, že všechna aktivita uživatelů na sítích je pečlivě zaznamenávána 

a vyhodnocována, provozovatelé mají veškeré podklady, ke zjištění sociální funkce, 

kterou daný uživatel na sítích vyhledává, nehledě na to, že u většiny uživatelů je velmi 

obdobná, dostávají tím dosti komplexní obraz uživatele, včetně interních informací 

jejich psychologie a každý tento uživatel představuje potenciálního nového zákazníka. 

Takže z psychologického hlediska sociální sítě byly a čím dál více budou pro marketing 

“zlatý důl”. 

Když od psychologického hlediska dojde k přesunu zpět ke komplexnímu 

pohledu, mají i tady sociální sítě spoustu dalších výhod. Bylo vybráno pár, 

které zmiňuje Vysekalová a Mikeš (2018, s. 46) 

• Snadná možnost kontaktovat cílové skupiny včetně těch specifických 

a získat přímou odezvu v reálném čase 

• Velký počet uživatelů 

• Možnost využití virálního marketingu 

Samozřejmě ale nic nemá jen pozitiva, a tak i sociální sítě mají svá negativa. 

Vysekalová a Mikeš (2018, s. 46) mezi ně řadí: 

• Nelze oslovit všechny cílové skupiny (starší generace na sociálních sítích 

zpravidla chybí) 

• Šíření fám, “fakenews“ a “hoaxů“ 

• Zneužití osobních údajů a kontaktů 
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• velká konkurence a přesycenost sociálních sítí 

Aplikaci sociálních sítí ve sportovním prostředí se krátce věnuje 

i Čáslavová (2020, s. 134), která jejich využití dělí dvěma směry. Prvním jest využití 

pro sportovce – budování si veřejné známosti a fanouškovské základny a také přiblížení 

jejich stylu života a práce široké veřejnosti. Druhým směrem je využití sítí pro 

sportovní kluby – snadná komunikace s fanoušky, přibližování dění v klubu veřejnosti, 

propagace potřebného a poskytování zábavního přesahu. 

V tématice sociálních sítí nelze přehlédnout kapitolu tzv. všudypřítomnosti 

sociálních sítí, které se věnuje Štědroň a spol. (2018, s. 202). Všudypřítomnost 

umožňuje přenos a příjem informací pomocí sociálních sítí bez potřeby změny místa 

polohy. Uživatel tak má možnost zažívat jakoukoliv událost nebo i více událostí 

v reálném čase bez ohledu na to, kde se nachází. 

Štědroň a spol. (2018, s. 199) sociální sítě také dělí na přímé a nepřímé. Přímé 

reprezentují služby v prostředí internetu, existuje vazba, vzájemné působení a interakce 

mezi členy. Uživatelé si sami tvoří a kontrolují svůj profil a své prostředí. Klasickým 

příkladem může být platforma Facebook nebo Instagram, pro které je vyhrazen prostor 

v následujících kapitolách. Nepřímé sítě představují “zapůjčené služby” prostřednictvím 

internetu. Uživatel tedy ani nemá svůj viditelný profil a je zde skupina, která udává 

směr a orientaci uživatelů a také může dělat korekturu nebo cenzuru. Tuto skupinu 

zastupují fóra a blogy, obecně tedy předchůdci dnešních sociálních sítí. 

 

3.7.1   Facebook 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2020) říká, že “Facebook je sociální síť 

zaměřená na sdílení osobních zážitků. Nejvyužívanějšími službami je přidávání statusů, 

sledování tzv. zdi, stránek a skupin. V organizacích se často využívá možnost přidávání 

fotek a videí či oznámení o nějaké události.”  

Facebook má dnes už miliardy uživatelů a představuje tak ohromnou sílu 

a možnost realizace pro firmy. Podobná fakta zdůrazňuje například Blažek (2015), 

který Facebook považuje za „největší sociální síť světa a jednou z nejznámějších, 

nejdůležitějších a nejvíce využívaných na celé planetě. Facebook je nezbytný pro 

dobrou komunikační strategii, dokáže vhodným způsobem budovat povědomí o značce.“  
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Možnosti, které tato sociální síť přináší si organizace uvědomily již před lety 

a jejich reakce na to žijeme každý den, když projíždíme “zeď“ a vidíme tam méně 

a méně obsahu od našich přátel a stále více a více marketingových a PR aktivit. 

Tyto aktivity jsou prezentovány v řadě placenou a sponzorovanou propagaci, 

dále pak ale i příspěvky známých osobností či influencerů, protože tato aktivita spadá 

pod PR. Facebook bývá dnes často základním stavebním kamenem komunikace 

s publikem. A to ať už se bavíme o Facebooku v užším smyslu, kde ho chápeme 

pouze jako sociální síť Facebook, nebo v širším, kdy ho chápeme zároveň jak podotýká 

Rosulek (2020) jako vlastníka dalších sociálních sítí jako třeba Instagram či WhatsApp. 

 

3.7.2   Instagram 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2020) vidí Instagram jako platformu, 

která “se zaměřuje na okamžité sdílení fotek a videí. Aplikace se nesnaží konkurovat 

jiným sociálním službám, ba naopak umožňuje snadné sdílení fotografií 

na další sociální sítě jako je Facebook nebo Twitter. Velmi oblíbená 

je mezi nejmladšími uživateli, a to zejména pro jeho dynamičnost – hodně obrázků, 

méně textu.” 

Zároveň redakce serveru Sítě v hrsti doplňuje že “Instagram je místem, 

kde můžete také prakticky s kýmkoliv vést konverzaci prostřednictvím zpráv 

či komentářů.”  

Oproti Facebooku klade tato síť mnohem větší důraz na estetiku a líbivost. 

A aby jí bylo dosaženo, autoři aplikace se neustále snaží uživatelům přinášet možnosti, 

jak toho dosahovat, co nejjednodušší cestou tzn. v rámci samotné aplikace. Na počátku 

bylo v jejím nativním prostředí k dispozici několik základních filtrů pro vylepšení fotek. 

Dnes už je jejich škála mnohem rozsáhlejší a propracovanější a zároveň je v rámci 

aplikace možné např. stříhat krátká videa ve “stories”, vkládat hudbu, lokaci, GIFY, 

vrstvit fotografie, text a mnoho dalších funkcí původem z photoshopových aplikací. 

(Sítě v hrsti) 

Dále aplikace pracuje na propojování účtu s obsahově podobnou tematikou. 

Toho dosahuje pomocí klíčových slov tzv. “hashtagů“, nebo také v sekci Procházet 

a Sekvence/“Reels“ aplikace automaticky vyhledává obsah, který je nám blízký 

tzn. na který jsem v minulosti interagovali a stejný druh obsahu se nám snaží 
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předkládat, ovšem mimo okruh lidí, se kterými jsme na Instagramu ve spojení 

tzn. mimo ty, co sledujeme. (Sítě v hrsti) 

Díky rychlému výčtu základních výhod, které Instagram poskytuje, 

tak podle Rosulka (2020) “Instagram patří mezi nejoblíbenější sítě v ČR, zejména mezi 

mladou generací je to platforma, kde jedinec tráví více jak jednu hodinu denně”, 

a následně také dodává, že “právě Instagram je platformou, kde je vhodné budovat 

svůj brand a získávat důvěru i nové sledující.” Vhodnost dokazuje Semerádová 

a Weinlich (2019, s.106), kteří uvádí, že 80 % uživatelů Instagramu sleduje 

alespoň 1 firemní profil. O této vhodnosti Instagramu pro budování “brandu” firmy ví, 

protože jak uvádí výše zmiňovaní autoři “například za rok 2017 vzrostl počet firem 

využívajících Instagram o 48,8 %.” 

 

3.7.3   Youtube 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2020) píše o YouTube jako o “portále 

pro sdílení videí, umožňující komukoliv nahrát, zveřejnit a sdílet libovolná videa 

po internetu. Internetový obsah lze kromě samotného serveru sdílet i na webových 

stránkách, a především různých sociálních sítích.” Server Sítě v hrsti tuto definici 

ještě doplňuje o další akce, které je možné v souvislosti s interakcí na videa na 

YouTube provádět a těmi jsou komentování a hodnocení videí. Také blíže specifikují 

nejfrekventovanější typy videí – videoklipy, hudební klipy, video vlogy či vzdělávací 

videa a tutoriály. A v neposlední řadě zdůrazňují sílu a užívanost sítě, když sdělují, 

že “každou minutu je na YouTube nahráno přes 500 hodin nových videí.” (Sítě v hrsti) 

Mezi výhody, které jsou kvitovány, patří jednoznačně fakt, že užívání YouTube 

v základní verzi je zdarma. Tato základní verze se od placené liší pouze v přítomnosti 

reklam a nemožnosti off-line přehrávání či na pozadí daného zařízení, tzn. většina 

uživatelů si bez problémů vystačí s neplacenou verzí. Ke sledování videí 

na této platformě není dokonce ani potřeba mít založený profil. Ten je třeba až ve chvíli, 

kdy se jedinec rozhodne stát se aktivním tvůrcem obsahu, tedy nahrávat videa. (Sítě 

v hrsti) 

YouTube je konkurentem tradičních TV a přináší nekonečnou online knihovnu 

s možností streamování. O progresivitě YouTube a stále nevyčerpaném potenciálu 

svědčí i fakt, že mezi roky 2017 a 2019 se příjem platformy zdvojnásobil. 
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Tento fakt nám přináší Rosulek (2020) stejně jako jeho tvrzení, že YouTube představuje 

“nekonečnou online knihovnu s možností streamování.” Část o nekonečnosti knihovny 

platformy se dá hravě považovat za fakt, už jen díky ohlédnutí na výše zmíněný fakt, 

kolik hodin videoobsahu je na YouTube každou minutu nahráno. 

 

3.7.4   Twitter 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (2020) definuje Twitter jako prostředí, 

“kde uživatelé posílají tzv. tweety – zprávy o maximální délce 280 znaků, jež je možné 

doplnit obrázkem, videem nebo odkazem. Systém umožňuje sledování tweetů vybraných 

uživatelů (tzv. following).” 

Krátké zprávy neboli tweety slouží k rychlému přenosu zpráv, názorů a myšlenek 

a mimo jiné se také začleňují a zobrazují na profilu uživatele a je možné je komentovat 

či přesdílet tzv. “retweetnout“. Danému uživateli se pak zobrazují tweety dalších lidí 

z jejich síťového sociomu tzn. lidí, které sledují. Ti mohou být z řad známých a přátel, 

ale rovněž z řad veřejně známých osobností. (Sítě v hrsti) 

Pro přehlednost a snadnou orientaci v určitém tématu se na Twitteru využívají 

“hashtagy”, díky kterým jsou dostupné tweety spojené s daným tématem napříč profily 

a státy.  

Zastoupení mužů na platformě Twitter prezentuje 74 % ku ženským 26 %. 

To může vycházet i z potlačení estetičnosti Twitteru například oproti Instagramu 

a také velké praktičnosti a často i těžkým tématům, které se “tweetují”, což v návaznosti 

na omezené množství znaků může vést k preferenci jiných sociálních sítí ze strany žen. 

(Sítě v hrsti) 

 

3.7.5   Další sítě 

Samozřejmě existuje velké množství dalších sociálních sítí mimo 4 výše zmíněné. 

Mezi ně patří klasičtější typy jako třeba Google+ či LinkedIn, které ale nejsou sítí 

určenou na sdílení videoobsahu a nejsou kluby ani příliš využívány. 

Dále jsou sem řazeny novější a velmi progresivní sítě, které jsou reprezentovány 

Snapchatem či TikTokem, jež zde pro účely této práce není potřeba rozvádět více, 

protože jsou využívány jen velmi úzkým spektrem fotbalových klubů v ČR 
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a velmi zřídka. Analýza videoobsahu těchto sítí by teda nebyla téměř možná. 

Samostatnou sekcí jsou sociální sítě sloužící primárně ke komunikaci formou zpráv, 

těmi jsou WhatsApp, Telegram či Viber. Dále jsou ještě další a další sociální sítě jako 

třeba Spotify, Pinterest, Twitch, ale pro tuto práci také nejsou relevantní 

z výše uvedených důvodů. 

 

3.8   Práce na sociálních sítích 

V této kapitole bude opět dotčeno téma “content marketingu“ neboli obsahového 

marketingu, ovšem nyní to bude z jiného pohledu. V kapitole 3.4 Content marketing 

bylo téma řešeno z převážně čistě teoretického pohledu, zde však dojde na praktičtější 

stránku teorie týkající se základních pravidel pro komunikaci obsahu účtů na sociálních 

sítích. Nezanedbatelná část se dotýká nebo naráží na důležitost správné aplikace 

obsahového marketingu. Tématika práce na sociálních sítích je velmi rozsáhlá 

a má velké množství, jak zajímavých, tak i sporných bodů, pro účely této práce však 

bude velmi zjednodušena, shrnuta a v určitých pasážích specifikována pro sportovní, 

respektive fotbalové kluby. 

Jak již bylo několikrát zmíněno, sociální sítě skrývají pro organizace velký 

potenciál a v dnešní době se bez nich drtivá většina již neobejde. Ale mít účty 

na sociálních sítích a “něco” na nich jen tak bezmyšlenkovitě a nepromyšleně sdílet 

nestačí. Je zde několik zásad, na kterých se shodují autoři napříč odvětvím 

a které jsou pro práci na sociálních sítích stěžejní. Za všechny bylo vybráno 

jen pár opravdu klíčových, které jsou v souladu s odbornou literaturou. 

První z nich je znalost svých “followers“/cílové skupiny – “abychom dokázali 

komunikovat s uživateli na sociálních sítích, musíme nejprve vědět, 

kdo jsou tzn. alespoň základní demografické údaje a také jejich 

chování” (Bednář 2011, s. 158). Základním stavebním kamenem účtu na sociální síti 

by měla být znalost lidí navštěvujících a sledujících náš účet. Účel a záměr, 

se kterým nás sledující a co u nás vyhledávají, nám pak říká, jaký obsah sdílet 

a jak budou sledující reagovat. 

Druhou zásadou je pravidelná a dlouhodobá aktivita – “firemní profil je nutné 

pravidelně plnit relevantním obsahem v podobě novinek, odkazů na web společnosti, 

informacích o soutěžích, slevách, případně zajímavých událostí.” (Semerádová 
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a Weinlich 2019, s. 7). Bez pravidelnosti a kontinuity sdílení obsahu na sociálních sítí 

se žádný účet neobejde. Je velmi stěžejní, aby profil pravidelně svým sledujícím 

dodával to, co na jeho profilu hledají, jinak jej pravděpodobně ztratí, 

protože si svou potřebu začnou plnit na jiných profilech poskytujících obdobný obsah. 

Pravidelnost komunikace se svým publikem lze chápat i jako akt péče a váženosti 

směrem k publiku. Anebo také i jako akt vlastní závislosti a potřeby sdílení 

na sociálních sítích. Tato, byť velmi zajímavá, problematika se už ale přímo nevztahuje 

k tématice této práce, a proto ji zde nebyl dále věnován prostor. 

Třetí je pak vynalézavost a kreativita – “neplacený dosah postů na sociálních 

sítích stále klesá. Firmy a značky tak musí být velmi aktivní, kreativní a vynalézavé” 

(Semerádová a Weinlich 2019, s. 7). Čím kreativnější a originálnější obsah na sítích, 

tím lépe pro autora. Pomocí originality může oslovit širší publikum, protože má větší 

pravděpodobnost, že se mu dostane virálnosti. Také lze do určité míry pracovat 

s nahrazováním časté četnosti sdíleného běžného obsahu, obsahem originálním, 

který dokáže vytvořit příznivou pozici pro autora. Tato pozice dává autorovi 

originálního obsahu možnost nemuset sdílet obsah tak často, protože publikum nebude 

mít problém si na originální obsah počkat. Je potřeba ale zároveň počítat s faktem, 

že v počátku sice originální obsah je, ale může a pravděpodobně také bude velmi rychle 

zkopírován a autor tedy bude muset přijít s dalším originálním nápadem, nebo přistoupit 

k vyšší četnosti a pravidelnosti sdíleného obsahu. 

Čtvrtá zásada je prezentována oboustrannou komunikací a reakcemi 

na zpětnou vazbu – “základní zásadou komunikace v prezentacích na sociálních sítích 

je dialog. Ale stejně tak jako ignorování zpětné vazby a pouze publikování aktualizací 

je ale špatná i přehnaná aktivita.” (Bednář 201, s. 162). Zpětná vazba od publika 

je pro autory profilů něco, čemu by měli naslouchat a hledat jejich prostřednictvím 

cestu k vlastnímu zlepšení a rozvinutí svého profilu. To však neznamená udělat vše, co 

někdo napíše do komentářů, ale konstruktivně procházet reakce, které jsou nám 

poskytnuty a vyhodnocovat jejich relevantnost a následně reagovat. Co se týče 

konkrétně zpětné vazby na profilech sportovním klubů, je to velmi specifická záležitost. 

Zatímco na “běžných” profilech je odpovídání a přímá komunikace s fanoušky žádoucí, 

v tomto případě to tak úplně neplatí. Je důležité, aby autoři či správci profilů 

reflektovali zpětnou vazbu, kterou dostávají a jejímu základu do určité míry 

přizpůsobovali svou práci, ale rozhodně není žádoucí častá přímá komunikace a reakce 
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na sítích. Ve fotbalovém prostředí jsou diskuse velmi časté a rozsáhlé a není potřeba 

do nich ze strany klubu vstupovat, protože tento krok by mohl podnítit 

nekontrolovatelnou smršť interakce, která by už byla nechtěná. Proto je v případě těchto 

profilů dobré zpětnou vazbu sledovat v přímé části interakce pasivně a reagovat 

na ni až nepřímo tím, že autoři budou konstruktivně procházet body, které jsou v diskusi 

relevantní a budou na nich pracovat a je zlepšovat. Publikum tedy následně také dostane 

zprávu, že jejich hlas má váhu, a zároveň se zamezí nesmyslně dlouhým, nepodnětným 

a bezpředmětným interakcím bez výsledků. 

Pátou je pak promyšlenost a koncepce – tento bod není přímo uveden v literatuře, 

nýbrž nepřímo se o něm hovoří často, a tak byl do této sekce také zařazen. 

Pokud dojde ke specifikaci profilů, o kterých bude v tomto bodě psáno, na profily, 

které prostřednictvím sítí chtějí předávat myšlenku/y, budovat komunitu, mít cíl, 

něco zlepšovat nebo se na něco soustředit, pak je potřeba, aby si toho autoři 

těchto profilů byli vědomi. Do této byly zařazeny právě i profily fotbalových klubů, 

které musí vědět, jak se chtějí prezentovat, co chtějí publiku poskytovat a předávat 

za obsah, myšlenky a kam chtějí směřovat. Zároveň by také měli mít ujasněno, 

jak těchto svých cílů na sítích chtějí dosahovat. A proto tato zásada v jejich případě 

také platí, i když velmi úzce souvisí s content marketingem a jinými výše probranými 

kapitolami. 

A poslední, šestou zásadou je pestrost formátů příspěvků a atraktivita – na tento 

bod upozorňují Čáslavová a Voráčkem (2018): “Kluby by měly měnit typy 

svých příspěvků. Neměla by to být jedna fotka za druhou nebo článek za článkem. 

Příspěvky musí být barevné, aktuální a zajímavé.” Při práci na sociálních sítích je nutné 

svému publiku neustále dávat podněty k reakci, a především nebýt stereotypní 

ani ve formátech příspěvků. Samotným možnostem formátů příspěvků byl vyhrazen 

prostor až v následující kapitole. 
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3.9   Formáty příspěvků na sociálních sítích 

V této kapitole byly postupně představeny obecně dostupné a základní formáty 

příspěvků na sociálních sítích, následně byly kategorizovány dle Čáslavové a Voráčka 

(2018) na fotky, článek, status, odkaz a video, u kterých ovšem proběhla drobná 

modifikace. Modifikace spočívala ve vynechání formátu článku, protože ve sportovním 

prostředí se z drtivé většiny články prezentují na webových stránkách, 

které jsou následně na sítě prezentovány pomocí odkazů. Dále bylo vhodné 

toto rozdělení doplnit ještě o trochu odlišný formát příspěvků prezentovaný 

spíše na sítích Spotify či Apple music. Tímto formátem byl míněn podcast. Podcasty 

zpravidla bývají dostupné i na YouTube či Instagramu, proto bylo jejich zařazení 

do kapitoly opodstatněné. Jednotlivé formáty byly až na výjimku seřazeny 

podle jejich oblíbenosti, která vycházela z výzkumu zmiňovaných autorů. Výjimku 

tvořilo video, které se bylo třetím nejpopulárnějším formátem, ale zde bylo zařazeno 

až na konec pro udržení přehlednosti, protože bylo následně dále rozváděno. 

 

3.9.1   Fotografie 

Stejně jako ukazují výsledky výzkumu Čáslavové a Voráčka (2018), 

tak rovněž Krčková (2019) uvádí, že u fotografií se jedná o jeden z nejrozšířenějších 

a nejpopulárnějších formátů. O oblíbenosti svědčí také čísla z portálu Sítě v hrsti, 

kde se uvádí, že průměrná míra zapojení (“engagement“) uživatelů na Facebooku 

u fotografie je téměř dvojnásobná než u klasického příspěvku, konkrétně se jedná 

o čísla 6,13 % ku 3,6 %. V posledních letech jsou časté debaty a diskuse ohledně 

obsahu samotných fotografií. Jsou zde dva základní póly – perfekcionismus 

a autenticita. Krčková (2019) ale říká, že v případě firemních profilů platí následující: 

“hezké a kvalitní fotky začínají být samozřejmostí, nicméně nešlápnete 

vedle ani s autentickými fotkami”. Své publikum si tedy najde oboje.  

Aby publikum obsah stále bavil, neustále se přichází s novými možnostmi 

formátu i rámci fotografií, aktuálně jsou podle Krčkové (2019) velmi trendy 

360° fotografie, 3D fotografie či “Carousel“ (fotografie rozdělená na více částí 

poskládaných vedle sebe tak, aby uživatel viděl další část až po přejetí prstem doleva). 

Svou oblíbenost si udržuje těž již dobře známý formát GIF. 
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3.9.2   Status 

Server It-slovnik.cz definuje status jako “funkci, která umožňuje uživatelům 

posílat a sdílet malé množství obsahu na jejich profilu a na zdi aktualit.” Krčková 

(2019) dále doplňuje další charakteristiky, které by statusu měly náležet. 

Mělo by se podle ní jednat o “text, který vzbudí ve čtenáři emoce 

a bude ho chtít komentovat.” Jako příklad uvádí o citáty. 

 

3.9.3   Odkaz 

Server seznam.cz definuje odkaz následovně: “Odkaz je stručnou informací 

o internetové stránce. Obsahuje název, popisek a adresu URL 

(např.: http://www.seznam.cz), na kterou můžete kliknout a zobrazit si tak danou 

stránku ve svém internetovém prohlížeči.” Cíl odkazu je jasný – dostat sledujícího 

odkazu na danou webovou stránku. Se samotným přidáváním odkazů 

se dá velmi vyhrát, je možné ho přidat s fotografií nebo využít 

zkratkovače (např. bit.ly), nebo po nahrání náhledu odstranit samotný link, 

aby byl příspěvek estetičtější. 

 

3.9.4   Podcast 

Do této kapitoly byl mimo rozdělení doc. Čáslavové zařazen ještě podcast, 

protože v posledních letech se tento trend velmi rozmohl. Bylo nezbytné ho v této práci 

alespoň zmínit, protože sportovní prostředí fotbal nevyjímaje s tím formátem aktivně 

pracuje. Kosík a Zukal (2019) definuje podcast následovně:  

“Podcast není nic jiného než zvukový záznam. Zpravidla se jedná o mluvené slovo, 

přičemž podcast má za cíl předávání poučných informací. Je to velmi nenáročná forma 

sebevzdělávání a můžete poslouchat kdekoliv a kdykoliv.”  

Právě pro jeho výhody, které jsou výše zmíněny, se ve společnosti stal tento druh 

zábavy a zároveň sebevzdělávání velmi populární. Mnoho uživatelů rádo kombinuje 

poslech podcastů ještě s fyzickou aktivitou jako je například běh. To vyvolává silný 

pocit produktivity v daném časovém úseku, což v dnešní době bývá cílem velké části 

populace. Tedy i tady můžeme vidět dopad zrychlené doby na každodenní život, 

kdy s sebou nese vlnu nových vzdělávacích možností, které jsou dnes už velmi kvalitní, 
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protože do podcastů se v poslední době soustřeďuje velké množství, jak odborníků třeba 

v podobě rozhovorů, tak široké veřejnosti. 

 

3.9.5   Video 

Video představuje audio-vizuální stránku sociálních sítí. Už před pár lety 

se o videích mluvilo jako “formátu budoucnosti”. S tímto tvrzením vyšel 

mimo jiné i Mark Zuckerberg, který sdělení doplnil o tvrzení, že se obsah bude stále 

více přesouvat do mobilních zařízení. (Castillo, 2017)  

Server biteable.com (2021) poskytuje sumář statistik za rok 2020 vztahujících 

se k sociálním sítích a jejich obsahu. Potvrzují předpoklady Zuckerberga, když uvádí, 

že 90 % videoobsahu na Twitteru je zhlédnuto na mobilních zařízeních. Dále ukazují 

na atraktivitu videí pro pozorující, protože odkazují na Loutsarise (2020), že příspěvky 

obsahující video mají téměř o 50 % více zhlédnutí.  

Nicméně přesunem přehrávání videí na mobilní zařízení nalézáme do jisté míry 

odpověď na problematiku, kterou řeší Krčková (2019), zda točit videa primárně 

na výšku či na šířku, tzn. primárně pro přehrávání na počítačových nebo na mobilních 

zařízeních. Stále je ale dobré mít znalostí svých sledujících potvrzené, zda primárně 

užívají počítačová či mobilní zařízení. 

V následujících podkapitolách byly podrobněji představeny možnosti 

videoobsahu na sociálních sítích. V první řadě především klasické video na profilu, 

pak novější formáty “stories“ a “reels“ a jako poslední živé vysílání. 

 

3.9.5.1   Klasické video 

Tímto formátem bylo míněno jakékoliv video zveřejněné či nahrané základní 

formou na profil. Videa mohou mít jakékoliv zaměření od reklamních videí 

po např. ve sportovním prostředí časté tiskové konference. Na platformách YouTube 

a Facebook není omezená délka nahraných videí, zatímco na Twitteru a Instagramu ano. 

Na Instagramu se na profil klasickým způsobem dají nahrát videa pouze do 1 minuty, 

ale je možnost toto omezení snadno obejít pomocí IGTV, kam se mohou nahrávat videa 

až v délce jedné hodiny. (Krčková, 2020) 
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V českém sportovním prostředí bývá tento formát nejčastěji prezentován 

prostřednictvím před a po zápasových rozhovorů. Nezřídka ho kluby ale využívají 

také pro marketingové účely prezentace sponzorů či pro prezentaci a propagaci svých 

hráčů v podobě medailonků a krátkých videí o nich. Dále pomocí videí dochází 

k vytvoření zábavního obsahu pro fanoušky. Fanouškům pak přináší jak zajímavosti 

ze zákulisí, tak třeba i výhody a ceny, když se jedná o video soutěžní. Ve sportu obecně 

a ve světě velkou část produkovaných videí tvoří sestřihy toho nejlepšího ze zápasů 

neboli “highlightů“, ve FORTUNA:LIZE a FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE 

to však není možné kvůli autorským právům a kluby tak kompletně přicházejí 

o možnost této podstatné a důležité složky prezentace. Tento fakt může tuzemské kluby 

velmi znevýhodňovat například při rozšiřování základny příznivců v zahraničí, 

protože konkurenční kluby v zahraničí tuto možnost zpravidla mají. 

Dalším podrobnostem o tomto typu videí byl věnován prostor v kapitole 

3.11 Tvorba videoobsahu, kde bylo rozebráno 5 fází, kterými by každé takové video 

mělo projít. 

 

3.9.5.2   Stories 

Čáslavová a Voráček (2018) charakterizují formát “stories“ následovně: “Stories“ 

lze chápat jako nástěnku, na kterou zveřejňujeme videa a fotografie. Tyto příběhy 

lze vidět pouze 24 hodin. Jsou zobrazeny v časovém sledu – od nejstaršího 

po nejnovější.” Server Sítě v hrsti ještě doplňuje možnost zachování “Stories” ve chvíli, 

kdy jej uložíme do výběrů, pak jsou dostupné a zhlédnutelné i později po uplynulých 

24 hodinách. Dále také dodávají, že obsah samotných “stories” tvoří krátká videa 

či fotografie, které mohou být editovány. Nicméně hlavním cílem při vytvoření vývojáři 

bylo znázorňovat na sítích aktuální dění po dobu celého dne a přinesení trochu větší 

míry autentičnosti na sociální sítě. 

Funkci “stories” dnes již nabízí jak Instagram, tak i Facebook a Twitter. 

Studie Socialbakers zastupována Bernem (2021) a server MediaGuru (2020) přichází 

mimo jiné se zajímavými čísly směrem ke “stories”. Říká, že na Instagramu už v roce 

2019 byl poměr obsahu na zdi ku obsahu ke “stories“ 47,5 % ku 52,5 %, což je tedy už 

více než polovina obsahu. V ohledu “stories“ na Facebooku studie ukazuje, že už v 
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průběhu roku 2018 dosáhli 500 milionů uživatelů, což znamená meziročně 100 % 

narůst. Obě čísla tedy potvrzují trend tohoto formátu a oblíbenost. 

V praxi “stories“ slouží především k ukazování aktuálností ze zákulisí a sdílení 

autenticity přes sítě tak, aby se sledující cítil blíže týmu a mnohem více vtažený do děje. 

Toho kluby často dosahují pomocí záběrů z příprav na zápas (od příjezdu na místo 

utkání, přes rozcvičení až po výkop), průběhu zápasu (informace o průběhu utkání) 

a po ukončení zápasu (oslavy z kabiny apod.). 

 

3.9.5.3   Reels 

Reels představují poměrně nový formát videí vyskytujících se na Instagramu. 

Vznikl jako reakce na progresivní síť TikTok a jedná se tedy a přenesení tohoto formátu 

do prostředí Instagramu tak, aby nedošlo ke stagnaci či poklesu popularity Instagramu. 

Hušková (2020) charakterizuje tento formát následovně: “U reels můžete natáčet, 

vkládat a sdílet krátká videa. Jejich součástí může být zvuk, efekty či jiné kreativní 

nástroje, které jsou k dispozici. Můžete je natáčet jednotlivě, v sériích (všechny klipy 

najednou) nebo je uploadovat z galerie.” Server World of online (2020) dodává, že se 

jedná o videa do maximální délky 30 vteřin (od srpna 2021 dokonce do délky 1 minuty) 

a lze je nahrávat pouze z mobilních zařízení. Největší výhodu, která bývá u “reels“ 

nezřídka kvitována, je jejich možný velmi vysoký dosah a oslovení velkého množství 

uživatelů především i těch, kteří daný profil nesledují. A právě na základě 

jejich oslovení pomocí “reels“ se sledujícími daného profilu velmi často stávají. 

Díky tomuto se “reels“ velmi snadno dosahují virálnosti, o jejíž výhodách bylo již 

psáno v kapitole 3.5 Virální marketing. Santora (2021) podporuje tato tvrzení čísly. 

Instagramové účty NBA týmů získávají o 22 % vyšší angažovanost (“engagement“) 

u “reels“  v porovnání s klasickými příspěvky či “ stories“. 

Velmi často je v zahraničí tento formát užíván pro jednu nejlepší akci utkání 

či velmi povedený gól apod. To však v profesionálních soutěžích v Česku není možné, 

jak bylo již zmíněno v kapitole 3.9.5.1 Klasické video a nedochází tedy obecně 

objemově k takové produkci “reels“, jako v zahraničí. Nicméně české kluby praktikují 

často tvorbu obsahu pro “reels“ a TikTok z tréninkového procesu (ať už povedené akce 

či zábavné momenty ze zákulisí). 
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3.9.5.4   Živé vysílání 

 

Tato forma videa umožňuje sdílení “života” v reálném čase tzn. nahrávání 

aktuálního dění přímo na sociální sítě. Tuto možnost videoobsahu nabízí jak Facebook 

a Instagram, tak i Twitter a YouTube. Zpravidla také bývá možnost z nahrávání vytvořit 

záznam, uložit ho na profil a sledující si vysílání tak mohou pustit i zpětně. 

Tento formát si svou popularitu vybudoval velmi rychle, protože lidé mohou být přímo 

v kontaktu třeba i s celebritami a komunikovat s nimi. Zároveň je možnost do živého 

vysílání i přizvat další osoby. Autor živého vysílání může upozornit předem, 

aby si publikum vyhradilo prostor, a následně mu přišlo i upozornění při začátku.  

Snížková (2016) zmiňuje mimo jiné jejich využití ve sportovním prostředí, 

kde se tímto způsobem dají sledovat utkání a lze jim poskytnout intenzivnější zážitek. 

Krčková (2020) upozorňuje na hudbu v pozadí a autorská práva. Záznamy, 

kde je v pozadí puštěna hudba bývají automaticky detekovány, zablokovány 

a odstraněny. Nelze jej tedy zpětně už zhlédnout a sledující, kteří vysílání nestihli 

živě už nemají možnost se k němu dostat a přichází o něj. 

V českém prostředí využívají kluby tuto možnost nejčastěji při důležitých 

pozápasových tiskových konferencí, kdy je důležité přinášet informace okamžitě, 

a ne až zpětně. V mimo fotbalovém prostředí, které může být prezentováno 

třeba basketbalem dochází pomocí živých vysílání na sítích ke „streamování“ 

samotných zápasů. Ve fotbale to bohužel možné není opět kvůli autorským právům. 

 

3.10 Možnosti reakcí na sociálních sítích 

Reakce na obsah produkovaný na sociálních sítích pro autory představuje zpětnou 

vazbu, která jak je níže přiblíženo, je velmi důležitá. Koďousková (2021) definuje 

zpětnou vazbu následovně: “Zpětná vazba, často známá pod anglickým feedback, 

je proces získávání a následného vyhodnocování informací o nabízených produktech 

či službách. Mimo podnětů pro vylepšení od skutečných zákazníků je prostředkem 

pro vytváření interakcí a budování vztahů mezi nimi a prodejcem.” 

Především druhá část definice platí dvojnásobně na sociálních sítích, 

protože sociální sítě už dávno nepředstavují pouze informační platformy. 

Ale reprezentují přesah – zábava a spojení pro účastníky, tedy vybudování 
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si vzájemného vztahu, který by se měl autorům vrátit v podobě loajality publika. 

Publikum často představuje zákazníky a budování vztahu se tak “snadno” 

může proměnit v cílovou obchodní konverzi. 

Postupně bylo v následujících podkapitolách představeno, jaké jsou základní 

možnosti reakcí vyskytujících se napříč 4 výše vybranými sociálními sítěmi, 

tj. Facebook, Instagram, Twitter a YouTube. Za základní reakce se považují “like”, 

komentování a sdílení. 

 

3.10.1   Like 

Server it-slovník.cz definuje “like” neboli “to se mi líbí” jako “vyjádření souhlasu 

či zalíbení v prostředí sociálních sítí.” Tato reakce na jakýkoliv příspěvek představuje 

fundament celých sociálních sítí jako takových. 

Dnes už je ale i vědecky dokázáno, že “likes” mohou způsobit závislost. 

Hovoří o tom Nosková (2018) či Vojáček (2020) a shodují se, že získané “likes” v těle 

spouští tvorbu dopaminu, což je hormon spojený mimo jiné s pocity slasti a potěšení, na 

které si uživatel snadno zvykne a následně chce pocit zažívat ve větší míře, tak se může 

spustit “hon za likes”. Je tedy dobré držet se známého motta: sociální sítě jsou dobrý 

sluha, ale špatný pán, a mít tak své působení na sítích pod kontrolou. 

Vrablová (2019) přichází s myšlenkou, že sociální sítě v dnešní době představují 

jakousi “společenskou měnu”, protože prostřednictvím sociálních sítí je možné získávat 

sociální kredit a dělat dojem na sociom sociálních sítí. A toho se dosahuje 

často především pomocí “likes”. 

Mimo výše zmíněné kontroverze, které je dobré brát v potaz, je důležité 

více přiblížit to se mi líbí jako prostředek zpětné vazby. V konkrétnosti sportovního 

prostředí je dobré vyhodnocovat, reflektovat či dokonce si vytvořit typologii příspěvků, 

které se těší nejvyšších čísel v kolonce To se mi líbí. Obecně platí, že lidé na sociálních 

sítích rádi vidí emoce, a tak tedy příspěvky znázorňující pozitivní emoce či úspěchy 

(př. vítězství) mívají zpravidla nejvyšší zpětnou vazbu tohoto typu.  

Co se týče Facebooku byla možnost To se mi líbí rozšířena o nové spektrum 

reakcí – super, péče, haha, paráda, to mě mrzí či to mě štve, které uživatelé ve výsledku 
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přijmuli celkem rychle a dnes už jsou na tyto možnosti adaptovaní a aktivně 

je využívají. 

 

3.10.2   Komentování 

Komentování je jednou ze základních funkcí vložených ve výše vypsaných 

sociálních sítích. Představuje prostor pro slovní zpětnou vazbu od sledujících. 

Je ovšem možné, a ve sportovním prostředí se to také občas praktikuje, aby správce 

stránek možnost komentování pod příspěvky sledujícím vypnoul. Fotbal jako jeden 

z nejpopulárnějších sportů v ČR s sebou nese i velkou vlnu pozornosti a v diskusích 

vztahujících se k této tématice se nezřídka stává, že každý je odborníkem na vše. 

Fotbalové prostředí se vyznačuje extrémní náchylností k nemožnosti uspokojit všechny. 

Vždy a na vše budou i negativní vlny, je pouze důležité pozorovat jejich rozsah 

v určitých situacích. Obecně je ve sportovním prostředí rozšířený následující postoj 

Malé (2015): “Nervy z ocele a chladná hlava jsou základem úspěšné krizové 

komunikace.“ 

Problematice negativních komentářů se věnuje také Maleňáková (2021) a přichází 

se základními doporučeními: 

• Skrýt nevhodné komentáře – slovo nevhodný zde reprezentuje především 

vulgárnost. Jsou případy, kdy je reakce přijatelná nebo žádoucí, 

ale většinou se jedná o zbytečný podnět k dalším nevhodným 

komentářům. Skrytí komentáře však neuvidí jeho autor, ani jeho přátelé, 

a tak představuje “ideální” volbu v těchto případech. 

• Zablokovat neúnavné “hatery” – tohle bývá velmi častá a účinná praktika 

u tzv. influencerů, nicméně z hlediska profilů samotných fotbalových 

klubů, by se tento krok mohl obrátit a vymstít velmi rychle, 

proto se doporučuje k němu sahat až v odpovídající situaci. 

• Neplést si nevhodné komentáře s kritikou – i z kritiky se dá spoustu 

vytěžit, aktivním přístupem a ochotou pomoct, je ve výsledku možné 

ukázat svůj profil v dobrém světle a získat příznivce. Situace se dá otočit. 
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3.10.3   Sdílení 

Sdílení sociálních sítích skýtá mnoho možností, a zároveň každá síť nese 

ještě vlastní specifika. Sdílení ve smyslu zpětné vazby je prezentováno především 

přesdílením tedy tzv. “repostování” již vytvořeného obsahu od někoho jiného, 

či přesdílení našeho obsahu někým jiným. Podle počtu sdílení je pak možné pozorovat 

oblíbenost obsahu a vyhodnocovat tuto zpětnou vazbu. Sdílet je možné jednotlivé 

příspěvky, ale i celé profily či stránky (případně kanály). Na Facebooku, Twitteru 

i Instagramu je možné přesdílet vybraný příspěvek přímo v dané sociální síti, 

nebo sdílet obsah z jiných webových stránek. Ovšem u YouTube je možnost přesdílet 

video pouze na jiné sociální sítě, kterými jsou mimo jiné i 3 výše zmíněné. 

 

3.11   Tvorba videoobsahu 

3.11.1   1. fáze – Strategický plán 

Než se kdokoliv pustí do tvorby videa, je v první řadě důležité ujasnit 

si cíl a záměr, pro který má video vzniknout. Následně si ujasnit další důležité faktory 

jako například – kdo je či bude naším publikem. Vše se dá shrnout pod název plán.  

Obecně je dobré vytvořit alespoň základní kostru a k tomu lze použít 5 základních 

proměnných či otázek: 

1. Účel – Jaké má video záměr? 

2. Poselství – Co a jak má video vyjádřit? 

3. Cíloví diváci – Kdo je cílová skupina videa? 

4. Oslovení mého publika – Kde oslovit již definovanou cílovou skupinu? 

5. Akce – Co je třeba pro realizaci udělat? 

Tyto otázky pomohou nastartovat tvorbu videa, a zároveň při kvalitním 

zodpovězení dokáží velmi usnadnit také cestu za úspěšností videa. 
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3.11.2   2. fáze – Preprodukce 

Cílem této fáze je vytvoření příběhu a určení nástrojů a metod k produkci videa. 

Za klíčové autor Ruffell (2011) považuje určení typu a stylu videa. V ohledu 

propagačních videí to mohou být například následující typy: 

1. Videa se svědectvím lidí, kteří produkt propagace již vyzkoušeli 

2. Vysvětlující videa 

3. Videa s využitím profesionálních herců 

4. Videa s mluvčími či řečníky v dané tématice 

5. Výpravné video 

 

3.11.3   3. fáze – Produkce 

Produkce je fáze, kdy dochází k samotnému zpracování a natočení videa 

podle plánu, který byl navržen v dřívějších krocích. Většinou není nutné se plánu držet 

dogmaticky, nicméně rámcově ano. S touto fází souvisí také pojem hodnota produkce, 

který velmi úzce souvisí s kvalitou produkce a ta zase s dostupnými rozpočtovými 

možnostmi videa. Až na výjimky většinou tedy platí, že hodnota produkce 

bývá tím lepší, čím vyšší částka je pro video vyhrazena. Ruffell (2011) dělí hodnotu 

produkce do základních oblastí: 

• Technické vybavení pro produkci 

• Vizuální stránka 

• Zvuková stránka 

Kvalita, a tedy i hodnota produkce je důležitá především kvůli zaujetí koncových 

konzumerů videa, což je cílem každého videa. Ovšem očekávání a nároky konzumerů 

pro videoobsah stále rostou a videa nízké kvality obrazu či zvuku velká část konzumerů 

nezhlédne. Stejně tak je potřeba mít na paměti, že video vypovídá a představuje toho, 

kdo se v něm prezentuje. Tedy pokud je v něm prezentován například produkt, 

tak kvalita videa pro konzumera zpravidla určuje také kvalitu produktu 

a nikdo si nebude chtít koupit produkt, o kterém se domnívá, že je nekvalitní. 
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3.11.4   4. fáze – Postprodukce 

V této fázi se dávají dohromady veškeré materiály, které se pořídili 

během produkce. Následně se selektují na ty, které budou skutečně použity 

a s těmi se pak dále pracuje a upravují se finální podoby.  

Ruffell (2011) tuto fází dělí do následujících kroků: 

• Import záznamu 

• Zálohování surového záznamu 

• Úpravy videozáznamů do konceptu 

• Kontrola úpravy konceptu 

• Přidání hudby a podpůrných zvukových efektů 

• Přidávání titulků a grafiky 

• Korekce barev a expozice 

• Správný export a nahrávání videa online 

V rámci této bakalářské práce jsou stěžejní zejména časti – přidání hudby 

a zvukových efektů, přidání titulků a grafiky a korekce barev i expozice. 

Je tomu tak z důvodů možnosti jejich sledování a kontroly na sociálních sítích, 

a tedy i možnosti jejich následného zhodnocení narozdíl od většiny zbylých částí. 

 

3.11.5   5. fáze – Distribuce a marketing 

Toto je poslední, závěrečná část tvorby videa, ve které dochází k samotnému 

nahrání videa na určené platformy. Na všech platformách je při nahrávání nutné videu 

poskytnout maximální podporu v podobě správného vyplnění všech kolonek, od názvu 

videa přes popisky a infobox, lokaci až po využívání #, aby došlo v nejlepším případě 

k virálnosti videa. To představuje nativní podporu, kterou lze videím dodat. Tato nativní 

podpora také představuje možnost ke sledování a hodnocení, a tak byla zahrnuta 

do kritérií výzkumu v praktické části této bakalářské práce. 

Druhou stránku této fáze tvoří marketing jeho strategie, která dnes už může 

využívat i přímo placené propagace v rámci sociálních sítí. Nicméně marketingu 



38 

 

jako takovému byl již věnován prostor v několika předešlých kapitolách, 

a proto není zapotřebí ho dále rozvádět. 

 

3.12   Aktuální trendy v digitálním prostředí sportu na světové 

scéně 

 Napříč všemi sporty a napříč celým světem se s rozmachem digitálních 

technologií “přiřítily“ nové trendy, na které je potřeba ze strany českých fotbalových 

klubů i celého českého sportovního prostředí reagovat. Je žádoucí si uvědomit jejich 

existenci, pracovat s nimi a přizpůsobit se jim. Trendů je velké množství, nicméně byly 

vybrány 2 nejdůležitější a nejmarkantnější – úbytek televizních fanoušků a růst 

významu sociálních sítí a aplikací. 

 

3.12.1   Úbytek televizních fanoušků 

Tento trend nemusí být nutně negativní, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

Jedná se pouze o další vývojovou etapu, která souvisí s diferenciací chování různých 

generací a pokud ji kluby pochopí a včas se jí přizpůsobí, mohou z této etapy těžit. 

Primárně jde o rozdíl mezi generací tzv. mileniálů a staršími generacemi. Mileniálové 

je označení, skýtající více pojetí. V užším slova smyslu se jedná o generaci, 

která na přelomu tisíciletí dosáhla dospělosti. V širším pojetí tento pojem zahrnuje 

všechny, kteří se narodili před rokem 2000 a někdy bývá také zaměňován s pojmem 

generace Y. Hlavním rysem chování mladších generací je pak růst popularity krátkého 

obsahu jako jsou sestřihy nejlepších momentů utkání. Krátký obsah následně vede 

k odvedení mladých diváků od televize. (Harris, 2021) 

U mileniálů je nejvýrazněji pozorován klesající zájem o sledování televize obecně 

a u sportu nevyjímaje. Už v roce 2017 upozorňoval Bae Jeong-won (2017) na klesající 

čísla, kdy se sledovanost National Footbal League (NFL) u mileniálů zmenšila o 9 % 

oproti roku 2016. Pokles celkové meziroční sledovanosti lig National Hockey League 

(NHL), National Basketball Association (NBA) a Major League Baseball (MLB) 

napříč generacemi pak činil 11 %, 8 % a 11 %. U mileniálů tvořil rozdíl 

mezi sledovaností sportu v televizi mezi rokem 2010 a 2016 dokonce 28 %. 

Naopak sledování videí online a pomocí mobilních zařízení se mezi roky 2016 a 2017 
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zvýšilo o 2 %, z původních 65 %. Klesající počet mileniálů sledujících sport 

prostřednictvím televize vede mimo jiné také k nárůstu průměrného věku sledovatelů. 

O tom svědčí nárůst průměrného věku diváka mezi roky 2007 a 2017 až o 9 let. 

Současně s poklesem sledovanosti dochází k poklesu doby sledovanosti a četnosti 

sledovanosti. Počet utkání, které jednotlivý fanoušek shlédne klesla o 8 % a doba 

sledování jednoho utkání klesla na 1 hodinu a 12 minut, což představuje meziroční 

pokles o 6 %. 

 Singer (2017) zároveň však dodává, že starší generace, než jsou mileniálové 

se dnes už s novými technologiemi učí stejně rychle, a tak lze více než očekávat 

podobný trend i u těchto generací. Proto tedy říká, že není podstatná věková klasifikace 

fanoušků, nýbrž sledování trendů spotřeby současných sportovních nadšenců. 

 

3.12.2   Růst významu sociálních sítí a aplikací 

O zesilující pozici sociálních sítí a chytrých telefonů svědčí následující čísla. 

Podíl chytrých telefonů napříč generacemi se podle Singera (2017) pohybuje 

mezi 95 a 97 % a podíl spotřeby obsahu prostřednictvím „streamování“ a živých 

vysílání byl v průzkumech ve stejných studiích zjištěn mezi 68 až 75 %. 

A v neposlední řadě doba, kterou lidé průměrně stráví u počítačů či telefonů činí více 

než 5 hodin denně. 

V rámci rozlišení generací také došlo v Singerově studii (2017) k zajímavým 

zjištěním a to, že každý pátý mileniál přiznal, že užívá více aplikace nežli televizi, 

což je 7x více než u starších generací. Dále také až 60 % mileniálů aktivně užívá 

sociální sítě v průběhu sledování utkání, tzn. zveřejňují hlavní body zápasů 

nebo související zprávy. A obecně tedy mnohem více zveřejňují a sdílejí obsah 

související se sportem na sociálních sítích. Tyto sítě jsou představovány všemi 

4 vybranými pro výzkum v této práci – YouTube, Instagram, Facebook a Twitter. 

Rozdíl v používanosti Twitteru mileniály je podle Singera (2017) 2x takových 

ve srovnání se staršími generacemi. U Instagramu je pak tento rozdíl dokonce 

10násobný. A co se týče průměrné doby sledovanosti YouTube za den, 

byla už v roce 2016 více jak dvojnásobná. Zatímco u mileniálů tvoří průměrná 

doba sledovanosti za den cca 37 minut, tak u starších je to méně než 15 minut. 



40 

 

Zároveň se i zde předpokládá následování trendu mileniálů staršími generacemi, 

protože tyto generace rychle přejímají návyky a jejich využívání sociálních sítí 

se zvyšuje dokonce rychleji než u mileniálů. (Singer, 2017) 

 

3.13   Využití platformy Youtube v English Premier League 

V roce 2020 proběhla analýza na téma: Jak kluby English Premier League (EPL) 

využívají platformu YouTube. Analýza se zaměřovala na 2 hlavní proudy – celková 

čísla sledujících a zhlednutí v korelaci s celkovou tržní hodnotou klubu 

a pak na samotný obsah zveřejňovaných videí. (Han, 2020) 

Studie Hana (2020) poskytuje celková čísla odběratelů všech klubů EPL stejně 

tak jako celková čísla všech zhlednutí, kterých klub dosáhl napříč všemi videi 

v playlistech na platformě YouTube. Následně byl vypočten poměr 

těchto 2 proměnných u všech klubů a z výsledných hodnot byl vypočten průměr 

a také medián, aby výsledkem byl jediné číslo. Medián byl do výpočtu zařazen 

z důvodu přesnější vypovídající hodnoty. K takovémuto převedení dat ze studie 

Hana (2020) došlo s cílem vytvořit tak možnost pro komparaci s českým prostředím, 

protože komparovat absolutní veličiny odběratelů a zhlednutí mezi EPL 

a FORTUNA:LIGOU by bylo nevypovídající a bezesmyslné. Dále byl z dat získaných 

ze studie Hana (2020) také sečten celkový počet playlistovaných videí vyprodukovaný 

kluby EPL za celou sezónu na platformě YouTube. I zde byl následně vypočítán průměr 

a medián, aby byla snazší komparovatelnost. Hodnoty byly zaneseny do následující 

tabulky. 
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Tabulka 3: Poměr počtu zhlednutí a sledujících a počet videí u klubů z EPL 

Tým 

Kolikrát je celkový 

počet zhlednutí vyšší 

než celkový počet 

sledujících 

Počet videí 

(za celou 

sezónu) 

Počet videí 

za měsíc 

Arsenal 211 124 10 

Aston Villa 216 14 1 

Bournemouth  – 58 5 

Brighton & Hove Albion – 6 1 

Burnley  29 44 4 

Chelsea  174 34 3 

Crystal Palace  33 42 4 

Everton  281 57 5 

Leicester City  204 32 3 

Liverpool  172 43 4 

Manchester City  254 11 1 

Manchester United  154 129 11 

Newcastle United  13 19 2 

Norwich City  32 21 2 

Sheffield United  38 91 8 

Southampton  313 63 5 

Tottenham Hotspur  212 56 5 

Watford  21 29 2 

West Ham United  223 37 3 

Wolverhampton Wanderers 216 32 3 

Průměr 155 47 4 

Medián 189 40 3 
Zdroj: Han (2020, s.31), vlastní zpracování 

Z tabulky je patrné, že i mezi kluby EPL je vysoká míra diverzity, 

která se projevuje například tím, že klub s nejvyšším počtem vyprodukovaných videí 

zvládl za sezónu 129 videí a klub s nejnižším počtem jen 6. Průměr za sezónu 

byl vypočten na 47 videí a medián pak na 40 videí. Kluby, které mají místo poměru 

celkového počtu sledujících a zhlednutí uvedeno –, byly dle studie (Han, 2020) 

soukromé a čísla nebylo možné dohledat. V posledním sloupci došlo k přepočtu počtů 

sdílených videí na měsíční období. 

Další výsledky analýzy tentokrát časti zaměřené na obsah 

videí a jejich sumarizaci, stejně tak jako % zastoupení byly interpretování pomocí 

následujících tabulek: 



42 

 

Tabulka 4: Typy videoobsahu klubů EPL 
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Zdroj:Han (2020, s.32-33) 

 
Tabulka 5: Rozvrstvení typů videoobsahu klubů EPL a jejich % zastoupení, 

Obsahové rozložení videí klubů EPL 

Typ videí Počet videí % zastoupení 

Historie 15 2 

Highlighty 332 35 

Rozhovory 79 8 

Novinky 22 2 

Lidé 81 9 

Zákulisí 65 7 

Trénink 38 4 

Jiné 307 33 

Celkem 939 100 

Zdroj: Han (2020, s.32-33), vlastní zpracování 

Pokud vynecháme kategorii videí “ostatní“, která je velmi rozmanitá 

a šla by dále členit na menší kategorie, pak nejčastějšími 3 druhy sdílených videí 

jsou tedy s vysokým % zastoupením zvýrazněné “highlighty“ (332 videí), 

pak představení lidí (81 videí) a rozhovory (79 videí). Tato čísla jsou spočítána za celou 
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sezónu, avšak pouze z “playlistů“, které mají kluby na svých youtubových kanálech, 

a tak je zde jistá možnost zkreslení. 

Videoobsah na sociálních sítích je součástí marketingové komunikace sportovních 

klubů. Svou důležitou pozici si vybudoval zejména díky unikátním možnostem, 

které skýtá a jimi jsou především multismyslové působení. Video divák vstřebává 

jak vizuálně, tak zvukově. A díky tomu video umožňuje poskytnout divákovi zábavu 

na jiné úrovni než zbylé možnosti obsahu na sítích. Zároveň je to zábava, 

za kterou se může vracet a může tak dojít k vybudování vztahu, který se může přeměnit 

v samotné materiální konvergence, přes doporučení k rozrůstání fanoušků 

či konkurenční výhodu v podobě kvalitní zpětné vazby. Proto je z hlediska klubů 

důležité produkovat kvalitní informační ale i zábavní videa, ve kterých fanoušek uvidí 

smysl. 
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4.   METODIKA PRÁCE 

V této kapitole byl nejdříve ve stručnosti představen výzkum, 

který byl v rámci této bakalářské práce proveden, následně charakterizován sledovaný 

soubor stejně jako přiblíženy použité metody při výzkumu. A na závěr byl popsán 

průběh celého výzkumu a detailněji rozebrána aplikace jednotlivých metod 

v této bakalářské práci. 

 

4.1   Charakteristika výzkumu 

Výzkum se skládal ze tří částí. První část byla prezentována analýzou 

videoobsahu, druhá sledováním sociálních sítí a třetí komparací klubů na základě 

výsledků z předchozích částí. Analýza videoobsahu byla zařazena pro zjištění úrovně 

práce s videoobsahem 9 vybraných klubů FORTUNA:LIGY na 4 vybraných sociálních 

sítích. Dále došlo k ročnímu pozorování komplexní správy stejných 4 sociálních sítí 

z hlediska grafiky, estetiky a funkčnosti výstupů. Zjištěná data byla zanesena do tabulky 

a dle kritérií, komparována a vyhodnocena do výsledného pořadí. Práce zaznamenává 

přesah pouhé analýzy videoobsahu a přináší tak mnohem realističtější, ucelenější 

a užitečnější výstup v komparaci vybraných klubů. Díky tomu bylo možné najít 

komplexně vhodné doporučení pro práci tak, aby se úroveň správy sociálních sítí 

zvedala jako celek, a nejen vytrženě v oblasti videoobsahu. 

 

4.2   Charakteristika sledovaného souboru 

Do sledovaného souboru bylo zařazeno 9 klubů. V tomto výzkumu by se hodilo, 

vybrat kluby na základě nejlepšího a nejhoršího umístění v marketingové anketě 

Cena Lukáše Přibyla, která je každoročně udělována Ligovou fotbalovou asociací. 

Nicméně protože se této ankety zúčastnilo pouze 11 klubů (Fortuna liga, 2021), 

není to možné a vhodné, a tak bylo přistoupeno k výběrů trojic klubů v návaznosti 

na jejich umístění v koncové herní tabulce FORTUNA:LIGY v sezóně 2020/2021 

(Fortuna liga, 2021). Vybrány byly tedy trojice nejúspěšnějších – SK Slavia Praha, 

AC Sparta Praha a FK Jablonec, dále trojice ze středu tabulky – FC Baník Ostrava, 

SK Sigma Olomouc a Bohemians 1905 a jako poslední sestupují trojice klubů z chvostu 
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tabulky – FC Zbrojovka Brno, 1. FK Příbram a SFC Opava. Skupiny byly vybrány 

tak, aby analýza vypovídala o realitě v oboru napříč FORTUNA:LIGOU 

a bylo možné v závěru manifestovat a vyhodnotit vyrovnanost či členitost 

práce jednotlivých klubu v rámci jedné soutěže. 

 

4.3   Charakteristika použitých metod 

4.3.1 Obsahová analýza 

Dle některých autorů, například Vojtíšek (2012) je obsahová analýza či analýza 

obsahu na pomezí kvalitativních a kvantitativních metod. Nicméně obecně ji většina 

autorů prezentovaných například Oleckovou a Ivanovou (2010) řadí do kvantitativních 

metod.  

Obsahová analýza představuje základní techniku v oblasti sociální vědy 

a komunikačních médií. Při této technice dochází k analýze dat s ohledem na kontext 

i cílovou skupinu. Zdrojem dat jsou pro tuto techniku primárně hromadné sdělovací 

prostředky či pravidelně vycházející tisk a postupně k nim byly zařazeny rádiové 

stanice, filmy, televizní vysílání a další. (Krippendorff, 2019)  

Technika bývá nejčastěji aplikována při výzkumech mediálního obsahu. 

Stejně tak je tomu v této bakalářské práci. Nicméně většinou bývá záměr výzkumu 

velmi specifický například jako “spravedlnost a nezaujatost daného zpravodajského 

média k určitému tématu”, ale výzkum této bakalářské práce se zabývá spíše obecnou 

rovinou analýzy úrovně videoobsahu a práce na sociálních sítích. (Krippendorff, 2019) 

Obsahová analýza bývá nejčastěji kvitována pro její aplikovatelnost na různorodé 

typy dat, přizpůsobení výzkumným záměrům a komparovatelnost. Předmětem obsahové 

analýzy je pak komunikace v jakékoliv podobě, tzn. textová i obrazová. 

(Dvořáková, 2010) 

Sherer (2004) říká, že v první řadě by u obsahové analýzy mělo dojít k definování 

sledovaného souboru, tedy nejčastěji typ médií, typ analyzovaných obsahů a časové 

období zkoumaných dat. Dále pak Carley (1993) doplňuje postup o určení úrovně 

analýzy, tedy stanovení kategorií a obecně hledaných znaků. Kategorie i obecně hledané 

znaky jsou v případě této práce přehledně sepsány a vysvětleny pomocí tabulky 

v podkapitole 4.4.1 Kritéria hodnocení.  
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4.3.2   Online pozorování 

Pozorování obecně je záměrný, cílevědomý a plánovaný proces, který se odehrává 

v reálném čase. Pozorovatel pouze sleduje realitu, ale aktivně do ní nezasahuje, 

aby ji neovlivnil. Velmi často bývá pozorování v rámci výzkumu kombinováno 

s dalšími technikami jako je tomu i v případě této bakalářské práce. Před samotným 

pozorováním je důležitá příprava. V jejím rámci se vymezuje cíl a podstatné 

charakteristiky, na které chceme zaměřit svou pozornost tak, abychom co nejvíce 

eliminovali riziko zkreslení. Pozorovatel zde hraje klíčovou roli a je třeba klást důraz 

na držení se objektivního rámce. (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011) 

V online pozorování platí totéž, pouze pozorovatelé využívají dostupnosti 

dat na internetu či sociálních sítích. Velmi dobře se tímto způsobem dá pozorovat 

zpětná vazba. A to ze strany firem, které mohou provést například analýzu cookies 

a zjistit o svém navštěvovateli velké množství informací a následně vytvořit prototyp 

cílové skupiny. Zároveň se online pozorováním dají sledovat naopak i výstupy firmy 

směrem ke svým zákazníkům či v případě aplikace metody v této práci fanouškům, 

proto byla tato metoda zvolena jako ideální pro sběr dat v ohledu produkce obsahu 

klubů na sociálních sítích. (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011) 

Pro větší přehlednost byla vytvořena tabulka s názvy oficiálních klubových 

profilů na zvolených sociální sítích. 
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Tabulka 6: Názvy klubů na sociálních sítí 

Klub 
Odkaz na sociální sítě 

Instagram Facebook Twitter YouTube 

AC Sparta 

Praha 
acsparta_cz ACSpartaPraha ACSparta_CZ 

AC Sparta 

Praha 

Bohemians 

Praha 1905 

bohemians_ 

praha_1905 
bohemi1905 bohemians1905 bohemkatv 

FC Baník 

Ostrava  
fcbanikostrava fcbanik.cz fcbanikostrava 

FC Baník 

Ostrava 

FC 

Zbrojovka 

Brno 

fczbrojovkabrno FCZbrojovkaBrno FCZbrojovkaBrno 
ZBROJOVKA 

TV 

FK 

Jablonec  
fkjablonec FKJablonec FKJablonec FK Jablonec 

SFC 

Opava 
sfcopava SlezskyFCOpava sfcopava 

Slezsky 

FCopava 

SK Sigma 

Olomouc 
sigma_olomouc sksigmaolomouc SKSigmaOlomouc 

SK Sigma 

Olomouc 

SK Slavia 

Praha 
slaviapraha 

SKSlavia 

PrahaFotbal 
slaviaofficial tvslavia 

1. FK 

Příbram 
1.fkpribram 1.fkpribram 1fkpribram 1. FK Příbram 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.3.3   Komparace 

Komparace neboli srovnání je jednou ze základních a nejpoužívanějších metod 

výzkumu. Díky ní je možné určit a definovat shody či rozdíly pozorovaných 

proměnných. Zároveň je však tato metoda vyvratitelná a nepředstavuje přímý vědecký 

důkaz. Komparace má dva druhy. Je možné srovnávat na základě pojetí problémů, 

názorů, ověřování či zdůvodňování vlastního stanoviska anebo lze srovnávání použít 

pro měření, objektivizaci a hodnocení. Právě druhá varianta je případ i této bakalářské 

práce, kde byla komparace užita pro vyhodnocení dosažených výsledků. (Široký, 2011) 

Při samotném aplikování komparace existují dva postupy. Prvním je celková 

analýza jednotlivých porovnávaných souborů a následná komparace mezi sebou. 

Anebo druhý přístup, který postupně komparuje srovnatelné části každého výzkumného 

souboru. V této práci byla užita první možnost – nejprve došlo k analýze každého 

klubu a následně k porovnání zjištěných dat. (Walk, 1998) 

U komparace je také velmi důležitá objektivita výsledků, které dosáhneme 

vyřazením nepodstatných částí stejně tak jako částí tíhnoucích k subjektivním názorům, 
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a především zařazením věcných argumentů, které musí tvoří základ výsledných tvrzení. 

(Walk, 1998) 

 

4.4   Aplikace metod ve výzkumu 

Analýza videoobsahu zkoumala kluby vyprodukovaný videoobsah v období 

od 1.3.2021 do 30.4.2021, tedy po dobu dvou měsíců. Pouze Twitterové účty klubů 

AC Sparta Praha a SK Slavia Praha byly zkoumány kratší časový úsek (od 7.4. a 14.4. 

do 30.4.), protože oba kluby produkují velké množství příspěvků a Twitter umožňuje 

zpětně dohledat jen omezený počet příspěvků. Ve vybraném období 2 měsíců je soutěž 

v plném proudu, nejedná se o začátek ani konec ligy a jde tedy o období, 

kdy je lépe rozpoznatelné, jak kluby fungují na běžné denní bázi. Tento časový úsek 

byl zároveň vybrán tak, aby výsledná analyzovaná data měla co největší aktuálnost, 

a současně co nejvyšší vypovídající hodnotu. K tomu dopomohlo mimo jiné zajištění 

co největší možné eliminace případného zkreslení výsledků v oblasti zpětné vazby, 

k čemuž by mohlo dojít, pokud by se výzkum prováděl v pozdějších měsících. 

Videoobsah by na sociálních sítích totiž nebyl dostatečně dlouho k získání zpětné 

vazby. K samotnému provedení analýzy videoobsahu bylo tedy přistoupeno 

až od 1.6.2021, aby byl poskytnut adekvátní časový prostor pro nahromadění zpětné 

vazby. Pro analýzu byly vybrány 4 základní sociální sítě, které využívají všechny kluby 

FORTUNA:LIGY a poskytují možnost videoobsahu a kterými jsou YouTube, 

Facebook, Instagram a Twitter. 

Sledování komplexních výstupů probíhalo po dobu 1 roku, konkrétně od 1.6.2020 

do 1.6.2021. Období bylo vybráno tak, aby v jeho rámci byl dostatečný prostor 

pro možnost progresu a následně se dala lépe určit dynamika vývoje jednotlivých klubů 

a od nich odvodit i předpokládaná dynamiku vývoje celého prostředí v soutěži 

FORTUNA:LIGY na sociálních sítích. Pozorování bylo zaměřeno na informovanost, 

estetiku a grafiku, aktuálnost, přehlednost, kontinuitu produkce, zábavnost a kreativitu 

produkce, reakci a pasivní komunikaci s fanoušky a v neposlední řadě na progres práce 

samotných klubů. Výstupy byly sledovány opět na stejných 4 platformách, 

tedy Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. 

Sběr dat z analýzy a pozorování klubů byl pečlivě zaznamenáván 

do Tabulky č.7 (viz. níže), vytvořené na základě vědomostí získaných v kapitole 
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3 Teoretická východiska. Tabulka byla vymyšlena tak, aby pokryla co nejvíce oblastí, 

které jsou pro práci na sociálních sítích a s videoobsahem důležité a stěžejní. 

Tabulkové části měly zároveň bodovací škálu od 1 do 10 (10 – nejlepší) 

a na základě výsledného bodového zisku byl klubu udělen počet hvězd od 1 do 5 (5 – 

nejlepší). Výsledky komparace tak vykazují vysokou přehlednost a zjednodušení. 

Zároveň však bylo v praktické části ke každému klubu přidáno slovní hodnocení 

a komentář zajímavostí. 
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4.4.1 Kritéria hodnocení 

V této kapitole bude představena výše zmiňovaná tabulka kritérii pro hodnocení. 

Tabulka je rozčleněna do 3 základních částí – sítě obecně, videoobsah a práce 

na sociálních sítích. Každá z častí má v sobě zahrnuty další podsekce, které budou 

předmětem hodnocení. Tyto podsekce pak v sobě skrývají konkrétní objekty zkoumání, 

které jsou specifikovány a vysvětleny v této tabulce. 

Tabulka 7: Kritéria hodnocení 

Sledované 

období: 
Březen 2021–Duben 2021 

Tabulka kritérií 

S
ít

ě 
o
b
ec

n
ě 

Velikost 

YouTube sledující   

Instagram sledující   

Facebook sledující   

Twitter sledující   

Integrita 
Propojenost platforem  

Zda na sebe sítě alespoň 

odkazují 

Jednotnost názvů platforem Zda mají sítě stejný název 

V
id

eo
o
b
sa

h
 

Intenzita 

Platforma 
YouTube, Facebook, 

Instagram, Twitter 

Počet sdílených videí za sledované 

období 
  

Pravidelnost sdílení videí 
Průměrný počet videí za 

týden 

Typy sdílených videí   

Nejčastější typ sdílených videí   

Průměrná délka videa (minuty)   

Průměrné 

zapojení 

(Engagement) 

Počet zhlédnutí   

Počet sdílení   

Počet like   

Počet dislike   

Počet komentářů   

Charakteristika nejúspěšnějšího videa   

Dosah videa   

Postprodukce 

Úvodní grafiky 
Zda mají videa 

náhledovou grafiku 

Intro/outro 
Zda mají videa alespoň 

jednu z možnosti 

Grafické zpracování rozhovorů 

Zda mají rozhovory 

vkládané jmenovky a 

popisky k aktérům a zda 

jsou otázky vkládány 

graficky 

Titulky u videí 

Zda mají videa titulky a 

dají se tedy přehrát i bez 

zvuku 



52 

 

Střih 
Jaká je střihová úroveň 

videí 

Efekty 

Zda jsou videa oživována 

či mají přidanou dynamiku 

pomocí efektů 

Nativní 

podpora 

Práce s infoboxem 

Zda je infobox 

aktualizován u každého 

videa a pokud ano, jak 

kvalitně 

Práce s názvy videí 

Zda mají videa názvy a 

zda mají strukturu a 

jednotnost napříč sítěmi 

Vytváření playlistů 

Zda se pracuje se 

seskupením příbuzných 

videí do jednoho seznamu 

Využívání # 
Zda se pracuje s možností 

# u videí 

Profesionalita 

Diferenciace videoobsahu podle 

platformy zveřejnění 

Zda dochází k rozdílnosti 

a přizpůsobení 

prezentovaných videí v 

návaznosti na cílovou 

sociální síť 

Umístění vodoznaku 

Zda je ve videích 

(primárně v rohu) umístěn 

vodoznak či logo  

P
rá

ce
 n

a 
so

ci
ál

n
íc

h
 s

ít
íc

h
 

Aktuálnost 

informací 
Informovanost ze zápasového dění 

Jak aktuální informace 

jsou fanouškům přinášeny 

(nejlépe) graficky skrz 

sociální sítě 

Grafická 

prezentace 

Využívanost 
Jak klub dokáže využívat 

grafické prezentace 

Užitečnost obsahu 

Zda grafická prezentace 

přináší dostatečné 

informace 

Náročnost vytvoření/obměnění 

Úroveň komplikovanosti 

při tvorbě šablon grafické 

prezentace/úroveň 

složitosti při jejich užívání 

Vzhled (subjektivní hledisko) 
Jak grafickou prezentaci 

hodnotím 

Zábavní 

přesah a 

kreativita 

Nové formáty obsahu 

Zda klub přichází s 

netradiční a novou formou 

videoobsahu a dalšími 

nápady 

Zajímavosti v obsahovém výstupu 

Zda klub přichází i s 

informacemi navíc, než je 

nutný základ 

Větší projekty pro fanoušky (speciální 

soutěže apod.) 

Zda se klub snaží iniciovat 

tvorbu zábavy pro 
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fanoušky 

Menší projekty pro fanoušky (kvízy, 

ankety, práce s interaktivitou) 

Zda se klub snaží bavit 

fanoušky na sociálních 

sítích 

Zapojení influencera/youtubera/známé 

osobnosti 

Zda klub využívá 

spolupráce či náklonnosti 

známých osobností 

Aktivní 

komunikace s 

fanoušky 

Pravidelnost sdíleného obsahu 
Jak často klub produkuje 

obsah na sociální sítě 

Reakce klubu na komentáře 

Zda u klubu byla 

zaznamenána přímá 

odpověď fanouškům v 

komentářích 

Pasivní 

komunikace s 

fanoušky 

Znalost svých fanoušků 

Zda jde na sociálních 

sítích vidět, že klub ví 

nebo má představu, jací 

jsou jejich fanoušci a umí 

s tím pracovat a využít to 

Reakce na jejich zpětnou vazbu 

Zda je z projevu klubu na 

sociálních sítích viditelné, 

že čte a poslouchá, co 

fanoušci říkají a následně 

na to reaguje v podobě 

realizovaných změn v 

oblasti obsahu či 

komunikace apod. 

Progres klubu Meziroční posun 

Jak se klub v práci na 

sociálních sítích posunul v 

průběhu ročního sledování 
Zdroj: vlastní zpracování 

Slovní hodnocení a zajímavosti: (Slovní hodnocení se nejprve zaměřuje 

na krátké celkové zhodnocení klubu. Dále na nastínění slabých a silných stránek klubu 

na sociálních sítích napříč výše uvedenou tabulkou a v závěrečné časti také uvádí 

zajímavosti či anomálie, které u klubu vyvstaly.) 

Bodování: 

Sítě obecně: 0–10 bodů (hodnocení vychází z velikosti a integrity, 

které bylo zaměřeno na celkový počet fanoušků na sociálních sítích 

a propojenost a spolupráci platforem) 

Videoobsah: 0–10 bodů (hodnocení vychází z intenzity, průměrných čísel 

vztahujících se k engagementu, nativní podpory a profesionality, 

jejichž konkrétní body hodnocení jsou vysvětleny v tabulce) 



54 

 

Práce na sociálních sítích: 0–10 bodů (hodnocení vychází z aktuálnosti 

informací, grafické prezentace, zábavního přesahu a kreativity, aktivní 

a pasivní komunikace s fanoušky a celkového progresu klubu, 

jejichž konkrétní body hodnocení jsou vysvětleny v tabulce) 

Celkové hodnocení: 0–5 hvězdiček (vychází z celkového počtu bodů) 
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5.   PRAKTICKÁ ČÁST 

V této části došlo k prezentaci zjištěných výsledků. Nejprve byly prezentovány 

souhrnné srovnávací grafy následně došlo abecedně k prezentaci výsledků a hodnocení 

každého klubu a zvlášť v 9 kapitolách a na závěr byl uveden výsledný seznam 

hodnocení klubů. 

 

5.1   Souhrnné grafy a tabulky 

Pomocí souhrnných grafů a tabulek lze rychle porovnat vybrané absolutní 

či průměrné nebo relativní vybrané ukazatele napříč všemi vybranými klubu 

a lze tak lehce vyhodnotit klubovou úroveň z různých hledisek. 

 

5.1.1   Počet fanoušků na sociálních sítích 

Graf 1: Počet fanoušků na sociálních sítích 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Výsledné číslo tohoto ukazatele zanesené do grafu vzniklo sečteních sledujících 

napříč vybranou 4 sociálních sítí. Je tedy potřeba zdůraznit, že nemalá část se jich bude 

překrývat, tedy že 1 fanoušek, bude započítán třeba i 4x, pokud sleduje všechny sociální 
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sítě. Nicméně k tomu dojde u všech klubu, takže tím žádný z nich není poškozen. 

Spíše to dá vyniknout rozdílům mezi počty příznivců. 

U počtu fanoušků je velmi viditelný rozdíl mezi pražskými velkokluby a zbytkem 

zkoumaných klubů. Dále ještě FC Baník Ostrava lehce vyčnívá, ostatní kluby mají třeba 

i 10x méně příznivců na sociálních sítích než vévodící kluby. 

 

5.1.2   Počet videí 

Graf 2: Počet videí 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

I zde bylo výsledného čísla dosaženo sečtením videí napříč všemi platformami 

a došlo tak tedy k započítání některých videí vícekrát. Drobné znevýhodnění zde může 

tedy být pro kluby, které neduplikují svůj videoobsah nebo ho diferencují. Nicméně 

k výraznější diferenciaci videoobsahu dochází u vybraných klubů tak zřídka, 

že zkreslení bylo vyhodnoceno jako přípustně přehlédnutelné. Ale je tedy dobré 

výsledky tohoto grafu nebrat dogmaticky. 

Největšího počtu vyprodukovaných videí dosáhl klub SK Slavia Praha i přesto, 

že zároveň patří mezi těch pár klubů s vysokou mírou diferenciace. Za ním pak skončily 

kluby FC Baník Ostrava, SK Sigma Olomouc a FC Zbrojovka Brno, které navíc nemají 

tak vysokou míru diferenciace. Zbytek klubů už má produkci videí podstatně nižší. 
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5.1.3   Průměrný počet like 

Graf 3: Průměrný počet like, 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Těchto čísel bylo dosaženo zprůměrováním průměrného počtu „like“ ze všech 

4 platforem. 

Tato veličina do značné míry vychází z počtu sledujících na sociálních sítích, 

a tak i zde můžeme pozorovat velmi výrazné odskočení pražských „S“, 

za nimi pak drobné odskočení klubu FC Baník Ostrava, a pak již jen velmi nízká 

čísla ostatních klubů. 
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5.1.4   Průměrný počet sdílení 

Graf 4: Průměrný počet sdílení, 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Hodnot bylo opět dosaženo zprůměrováním průměrného počtu sdílení z platforem 

sdílení umožňujících (tedy Facebook a Twitter). 

Ačkoliv i průměrný počet sdílení byl měl vycházet z počtu sledujících, 

je zde patrný i další velmi důležitý faktor, který se násobí a tím je zajímavost videa, 

která přiměje uživatele ke sdílení, a to možňuje jeho virálnost. 

Vysoký průměrný počet sdílení u klubu Bohemians Praha 1905, je z velké časti 

způsoben nedostatečným vzorkem (tedy objemem vyprodukovaných videí) a následným 

zkreslením, protože na platformách, které umožňují sdílení došlo ke zveřejnění pouze 

jediného videa, které bylo zajímavé a způsobilo tak pravděpodobně zkreslení hodnoty 

tohoto klubu. 

Klub 1. FK Příbram v průběhu sledovaného období nevypustil na platformách 

umožňujících sdílení žádné video a tuto proměnnou u něj tedy nelze porovnat. 
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5.1.5   Průměrný dosah 

Graf 5: Průměrný dosah, 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Průměrný dosah vznikl sečtením a zprůměrováním dosahů z vybraných 

4 platforem. 

Hodnoty taktéž pramení v počtu sledujících, nicméně vidíme, že například 

SK Slavia Praha, která má celkový počet sledujících nižší než AC Sparta Praha, 

a přesto má průměrný dosah o pár tisíc vyšší, tedy i tato hodnota je ovlivněna 

atraktivností videí.  

Následuje 5 v tomto ukazateli celkem solidních klubů, za kterými se odskočení 

s velmi nízkou hodnotou nacházejí poslední 2 – FK Jablonec a 1. FK Příbram. 
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5.1.6   Poměr počtu zhlednutí a sledujících a počet videí 

Tabulka 8: Poměr počtu zhlednutí a sledujících a počet videí 

Tým 

Kolikrát je celkový 

počet zhlednutí 

vyšší než celkový 

počet sledujících 

Počet videí (za 

analyzované 

období) 

Počet videí za 

měsíc 

AC Sparta Praha 3 8 4 

Bohemians Praha 1905 4 17 9 

FC Baník Ostrava 7 35 18 

FC Zbrojovka Brno 1 11 6 

FK Jablonec 2 11 6 

SFC Opava 5 15 8 

SK Sigma Olomouc 5 37 19 

SK Slavia Praha 33 74 37 

1. FK Příbram 7 35 18 

Průměr 8 27 14 

Medián 5 17 9 
Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnoty v tabulce byly zjištěny na stejném principu jako u klubů EPL v kapitole 

3.13 Využití platformy YouTube v English Premier League. 

 V tabulce lze vidět, že počet celkových zhlednutí videí nepřevyšuje počet 

celkových sledujících vysokými násobky. Jedinou výjimku tvoří klub SK Slavia Praha, 

jehož celkový počet zhlednutí 33x převyšuje celkový počet sledujících. Výsledná 

čísla tohoto sloupce jsou zároveň ovlivněna počtem vyprodukovaných videí, 

který je proto uveden ve vedlejším sloupci. Čím více klub produkuje 

tím více má zhlednutí i odběratelů, nicméně počet zhlednutí roste exponenciálně 

v porovnání s počtem odběratelů. Proto je třeba brát v potaz i tento faktor. 

V posledním sloupci jsou uvedeny hodnoty počtu nahraných videí za 1 měsíc, 

aby byla snadnější komparovatelnost v budoucnu či s jinými subjekty. 
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5.2   AC Sparta Praha 

Klub AC Sparta Praha vykázal velkou kvalitu napříč všemi hodnocenými aspekty. 

Kvalita zpracování videí a postprodukce je na velmi vysoké úrovni, zejména pak video-

pozvánky na utkání prezentované na platformě Facebook a Instagram jsou v českém 

fotbalovém prostředí vyčnívající. Práce na sociálních sítích je až na drobné 

chyby (př. absence názvu videí na Facebooku) excelentní. 

Tabulka 9: AC Sparta Praha 

S
ít

ě 
o
b
ec

n
ě 

Velikost 

YouTube sledující 59,9 tis. 

Instagram sledující 120 tis. 

Facebook sledující 268 tis. 

Twitter sledující 48,1 tis. 

Integrita 
Propojenost platforem  Většinově pouze s webem 

Jednotnost názvů platforem Ano 

V
id

eo
o
b
sa

h
 

Intenzita 

Platforma YT FB IG TW 

Počet sdílených videí za 

sledované období 
8 24 3 8 

Pravidelnost sdílení videí 1 3 0 2 

Typy sdílených videí 

Zákulisní, soutěžní, seznamovací a 

promo videa, rozhovory, pozvánky 

na utkání, zápasové informace 

Nejčastější typ sdílených 

videí 
Rozhovor 

Průměrná délka videa 

(minuty) 
8 1 1 0 

Průměrné 

zapojení 

(Engagement) 

Počet zhlédnutí 23 288 18 000 11 333 1 763 

Počet sdílení – 35 – 3 

Počet like 923 558 2 352 80 

Počet dislike 21 – – – 

Počet komentářů 58 37 0 2 

Charakteristika 

nejúspěšnějšího videa 

Zákulisní sestřih pro zapojení 

fanoušků do týmu 

Dosah videa 41 tis. 

Post 

produkce 

Úvodní grafiky Ano 

Intro/outro Ano 

Grafické zpracování 

rozhovorů 
Ano 

Titulky u videí Pouze u zahraničních hráčů 

Střih Vysoce nadstandartní 

Efekty Vysoce nadstandartní 

Nativní 

podpora 

Práce s infoboxem Kvalitní 

Práce s názvy videí Obecně nadstandartní ale na 
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Facebooku název často chybí úplně 

Vytváření playlistů Ano 

Využívání # Ano 

Profesionalita 
Diferenciace videoobsahu  Ano 

Umístění vodoznaku Ne 

P
rá

ce
 n

a 
so

ci
ál

n
íc

h
 s

ít
íc

h
 

Aktuálnost 

informací 

Informovanost ze 

zápasového dění 
Vysoce nadstandartní 

Grafická 

prezentace 

Využívanost Vysoce nadstandartní 

Užitečnost obsahu Nadstandartní 

Náročnost 

vytvoření/obměnění 
Velmi vysoká/střední 

Vzhled Velmi profesionální 

Zábavní 

přesah a 

kreativita 

Nové formáty obsahu Ano 

Zajímavosti v obsahovém 

výstupu 
Ano 

Větší projekty pro fanoušky  Ano 

Menší projekty pro fanoušky Ano 

Zapojení 

influencera/youtubera/známé 

osobnosti 

Ne ve zkoumaném období 

Aktivní 

komunikace s 

fanoušky 

Pravidelnost sdíleného 

obsahu 
Denně 

Reakce klubu na komentáře Ne 

Pasivní 

komunikace s 

fanoušky 

Znalost svých fanoušků Velmi vysoká 

Reakce na jejich zpětnou 

vazbu 
Ano 

Progres klubu Meziroční posun Znatelný 

Zdroj: vlastní zpracování 

Slovní hodnocení a zajímavosti: 

Klub aktivně buduje přesah svých platforem a pravidelně přichází s nemalými 

projekty pro své fanoušky.  Aktivně tím cílí i na stálé rozšiřování počtu příznivců, 

ačkoliv jejich počet na sítích už dávno přesahuje několikanásobně ostatní kluby. 

Aktivita na sítích a marketing u tohoto klubu prvoplánově nevyplývají 

pouze ze sportovních výsledku a zda se aktuálně daří či nikoliv, právě díky 

budovanému přesahu. Klub neustále přichází s kreativitou, s novými typy obsahu a 

možnostmi, jak sítě a jejich marketing využívat, udávají tak trendy nejen ve fotbalovém 

prostředí, ale komplexně pro prostředí českého sportu. Dále u tohoto klubu stojí za 

vyzdvihnutí diferenciace produkovaného videoobsahu vzhledem k cílové platformě. 

Tedy, že nedochází k pouhé bezmyšlenkovité duplikaci stejného obsahu 
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na všech platformách, nýbrž dochází k jeho roztříštění a práci se specifikací, 

která je dána platformami a promýšlením, který videoobsah je kde vhodný. 

Jejich cílovou platformou pro sdílení „základního“ videoobsahu nejsou vybrané 

sociální sítě, nýbrž jejich webový kanál SpartaTV. Právě tam totiž umisťují 

před a pozápasové rozhovory a preview, kterých se na sociálních sítích nedočkáme, 

na rozdíl od ostatních klubů. K obsahu se však možné dostat se ihned po registraci, 

tzn. po vyplnění vstupních údajů. Cíl tohoto kroku je jasný a od klubu 

jako je AC Sparta Praha ho nelze hodnotit negativně, protože se jedná o jeden z mála 

klubů, který je schopný tento krok ustát a zajistit jeho funkčnost. Ačkoliv tomu kroku 

osobně rozumím, tak analýza byla zaměřena na sociální sítě, kde před a pozápasový 

videoobsah tím pádem prostě chybí. Z toho důvodu byl stržen 1 bod. 

AC Sparta Praha přináší fanouškům na YouTube zákulisní formát videí, 

přibližující aktuální dění v klubu. Tento formát se těší velké oblíbenosti, 

jak od sparťanských fanoušků, tak ale i nesparťanských, protože dává všem fotbalovým 

nadšencům možnost nahlédnout do jinak pro veřejnost nepřístupných prostor 

a prostředí. Díky pravidelnosti a vysoké četnosti vydávání tohoto formátu, to pak 

přináší skutečný smysl propojení klubu s fanouškem a jeho začlenění do týmu. Tento 

záměr je patrný již z názvu této série: Buď v týmu.  

Je důležité připomenout, že počet videí vyprodukovaných na platformu Twitter 

byl ovlivněn nemožností dostat k příspěvkům publikovaným před 7.4. z důvodu 

omezeného počtu zobrazených příspěvků. 

Bodování: 

Sítě obecně: 10 bodů 

Videoobsah: 9 bodů 

Práce na sociálních sítích: 10 bodů 

Celkové hodnocení: 5 hvězdiček 
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5.3   Bohemians Praha 1905 

Klub Bohemians Praha 1905 vykázal při analýze větší množství nedostatků, 

primárně tedy nedostatečnou kreativitu a produkci videoobsahu na téměř všech sítích. 

Tabulka 10: Bohemians Praha 1905 

S
ít

ě 
o
b
ec

n
ě 

Velikost 

YouTube sledující 3,9 tis. 

Instagram sledující 17,6 tis. 

Facebook sledující 20,5 tis. 

Twitter sledující 7,5 tis. 

Integrita 
Propojenost platforem  Ano, sítě odkazují na YouTube 

Jednotnost názvů platforem Ano, pouze YouTube jinak 

V
id

eo
o
b
sa

h
 

Intenzita 

Platforma YT FB IG TW 

Počet sdílených videí za 

sledované období 
17 1 0 0 

Pravidelnost sdílení videí 2 0 0 0 

Typy sdílených videí Rozhovory, magazín, zajímavosti 

Nejčastější typ sdílených 

videí 
Rozhovor 

Průměrná délka videa 

(minuty) 
4 2 0 0 

Průměrné 

zapojení 

(Engagement) 

Počet zhlédnutí 853 5500 0 0 

Počet sdílení – 79 – 0 

Počet like 39 287 0 0 

Počet dislike 0 – – – 

Počet komentářů 5 20 0 0 

Charakteristika 

nejúspěšnějšího videa 
3D scan stadionu 

Dosah videa 5,5 tis. 

Post 

produkce 

Úvodní grafiky Ano  

Intro/outro Ne   

Grafické zpracování 

rozhovorů 
Ano  

Titulky u videí Ne  

Střih Základní  

Efekty Ne  

Nativní 

podpora 

Práce s infoboxem Velmi kvalitní 

Práce s názvy videí Nadstandartní  

Vytváření playlistů Ano  

Využívání # Ne  

Profesionalita 
Diferenciace videoobsahu Ne  

Umístění vodoznaku Ano  
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P
rá

ce
 n

a 
so

ci
ál

n
íc

h
 s

ít
íc

h
 

Aktuálnost 

informací 

Informovanost ze 

zápasového dění 
Lehce nadstandartní 

Grafická 

prezentace 

Využívanost Lehce nadstandartní 

Užitečnost obsahu Lehce nadstandartní 

Náročnost 

vytvoření/obměnění 
Nízká/nízká 

Vzhled Sympatické  

Zábavní 

přesah a 

kreativita 

Nové formáty obsahu Občas  

Zajímavosti v obsahovém 

výstupu 
Ano  

Větší projekty pro fanoušky Občas  

Menší projekty pro fanoušky Ano  

Zapojení 

influencera/youtubera/známé 

osobnosti 

Ne  

Aktivní 

komunikace s 

fanoušky 

Pravidelnost sdíleného 

obsahu 
Denně  

Reakce klubu na komentáře Ne  

Pasivní 

komunikace s 

fanoušky 

Znalost svých fanoušků  Lehká  

Reakce na jejich zpětnou 

vazbu 
 Lehká  

Progres klubu Meziroční posun Velmi znatelný 
Zdroj: vlastní zpracování 

Slovní hodnocení a zajímavosti: 

Z drobných chyb je třeba upozornit na absenci intra či nejednotné názvosloví 

videí, např. stejné typy videí někdy nesou název „Tisková konference“ 

a jindy „Rozhovor s hráčem/trenérem“, což prezentuje zbytečné chyby, které se dají 

lehce odstranit a výsledný dojem bude o dost lepší. Nicméně bylo nalezeno i hodně 

pozitiv, za největší lze vypíchnout kompenzaci absence videoobsahu na Facebooku, 

Instagramu a Twitteru, která spočívá v aktivním a také atraktivním promování 

a odkazování na jejich YouTube kanál a samotná videa. Vždy je zpromována úvodní 

grafika videa a v popisku je pak přehledně za využití emotikon a řádkování uveden 

odkaz na video i na webový článek, krátká citace z videa či komentář editorů 

a zápasový #.  

Za vyzdvihnutí stojí grafická prezentace pozápasových statistik, kde jsou, 

jak klasické statistiky typu: střely na branku apod., tak ale i trochu netradiční a zajímavé 

statistiky typu: přerušené akce soupeře, úspěšná napadání či přesné přihrávky. 

Dále se zde jako u jediného klubu vyskytla postprodukčně vložená lišta sponzorů 

do spodní části obrazovky záznamu tiskové konference, což je zajímavý tah směrem 
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ke sponzorům, který v sobě může nést potenciál do budoucna. V analýze 

se také vyskytly 2 hezké a celkem originální koncepty videí – 3D scan stadionu Ďolíček 

a Magazín Bohemias, jejich zapojení je hodnoceno pozitivně. 

Bodování: 

Sítě obecně: 5 bodů 

Videoobsah: 4 body 

Práce na sociálních sítích: 6 bodů 

Celkové hodnocení: 3 hvězdičky 
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5.4   FC Baník Ostrava 

Klub FC Baník Ostrava v analýze prokázal vysokou úroveň svých sociálních sítí 

a propojenosti s fanoušky. Svůj videoobsah mají na české poměry zpracovaný na velmi 

vysoké úrovni, a to jak z hlediska postprodukce, tak i objemově a zajímavostí 

samotného obsahu. Fanouškům se klub snaží přinášet vše, co skrz sociální sítě lze. 

Tabulka 11: FC Baník Ostrava 

S
ít

ě 
o
b
ec

n
ě Velikost 

YouTube sledující 11,2 tis. 

Instagram sledující 33,9 tis. 

Facebook sledující 96,7 tis. 

Twitter sledující 10 tis. 

Integrita 
Propojenost platforem  

Sítě odkazují na web a pouze 

Twitter i na YouTube 

Jednotnost názvů platforem Ano, pouze drobné odchylky 

V
id

eo
 o

b
sa

h
 

Intenzita 

Platforma YT FB IG TW 

Počet sdílených videí za 

sledované období 
35 45 30 37 

Pravidelnost sdílení videí 4 5 3 4 

Typy sdílených videí 
Preview, rozhovory, zábavná a 

zákulisní videa, dokumenty 

Nejčastější typ sdílených 

videí 
Rozhovor 

Průměrná délka videa 

(minuty) 
5 3 3 1 

Průměrné 

zapojení 

(Engagement) 

Počet zhlédnutí 2203 6371 4487 857 

Počet sdílení – 31 – 3 

Počet like 93 292 999 45 

Počet dislike 1 – – – 

Počet komentářů 10 18 0 1 

Charakteristika 

nejúspěšnějšího videa 

Oslavné video z kabiny po 

vítězném zápase 

Dosah videa 28 tis. 

Post produkce 

Úvodní grafiky Občasně, prostor pro zlepšení 

Intro/outro Ano  

Grafické zpracování 

rozhovorů 
Nadstandartní  

Titulky u videí Pouze u zahraničních hráčů 

Střih Nadstandartní  

Efekty Nadstandartní  

Nativní 

podpora 

Práce s infoboxem Většinou kvalitní  

Práce s názvy videí  
Obecně nadstandartní ale občas 

někde název chybí úplně 

Vytváření playlistů Ano  
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Využívání # Minimálně  

Profesionalita 
Diferenciace videoobsahu Lehká  

Umístění vodoznaku Pouze někdy 
P

rá
ce

 n
a 

so
ci

ál
n
íc

h
 s

ít
íc

h
 

Aktuálnost 

informací 

Informovanost ze zápasového 

dění 
Lehce nadstandartní 

Grafická 

prezentace 

Využívanost Lehce nadstandartní 

Užitečnost obsahu Lehce nadstandartní 

Náročnost 

vytvoření/obměnění 
Vysoká/střední 

Vzhled Sympatický   

Zábavní 

přesah a 

kreativita 

Nové formáty obsahu Ano  

Zajímavosti v obsahovém 

výstupu 
Ano  

Větší projekty pro fanoušky  Ano  

Menší projekty pro fanoušky Ano  

Zapojení 

influencera/youtubera/známé 

osobnosti 

Ne  

Aktivní 

komunikace s 

fanoušky 

Pravidelnost sdíleného 

obsahu 
Denně  

Reakce klubu na komentáře Ne  

Pasivní 

komunikace s 

fanoušky 

Znalost svých fanoušků Velmi vysoká 

Reakce na jejich zpětnou 

vazbu 
Velmi vysoká 

Progres klubu Meziroční posun Znatelný  

Zdroj: vlastní zpracování 

Slovní hodnocení a zajímavosti: 

Klub dlouhodobě vytváří atraktivní a kreativní obsah, který představuje hráče 

z lidské perspektivy, je spíše neformální a fanoušci si tak mohou v hráčích najít své 

favority nejen podle výkonů na hřišti. Často ve videích využívají vztahů hráčů v kabině 

a jejich vzájemných znalostí o sobě. Celkově je třeba zdůraznit, že například 

na Instagramu tvoří videa za zkoumané období 30 % celkového obsahu. 

30 z 89 příspěvků mají formu videa, na takto vysoké číslo se žádný jiný český 

klub nedostal. 

Klub nezapomíná na svou historii a vrací se k důležitým klubovým událostem 

v podobě dokumentů a či vzpomínek. Nezabředává však a drží se moderních trendů 

jako je E-sport a rovněž tyto své hráče aktivně představuje ve svých videí, 

aby se mohli sblížit s fanoušky. 
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Co se týče „základní“ zápasové videosprávy jako preview rozhovory s trenéry 

a hráči po zápase, produkují pravidelně všechny tyto typy videí. Rozhovor s hráčem 

dávají zpravidla až den po zápase s názvem „Aftertalk“ a je to typ rozhovoru, který 

je živější, zábavnější a postprodukčně lépe zpracovaný a fanoušek tak nemá problém 

si na něj den počkat. Postprodukční zpracování formátu preview je také na vysoké 

úrovni. 

Facebook, Instagram a YouTube jsou na kvalitní úrovni, a tak si nelze nevšimnou, 

že platformě Twitter již taková pozornost věnována není a působí neorganizovaně. 

Dokonce se v průběhu analýzy vyskytly momenty, kdy byly výsledky zápasu odbaveny 

vyfocením zápasové LED tabule, což je neprofesionální a shazuje to úroveň i zbylých 

sítí. Nekoncentrovanost na platformu Twitter může vyplývat ze znalosti svých fanoušků 

a vědomí, že primárně neužívají platformu Twitter, což je i pravděpodobné, 

nicméně i přesto by rozdíl mezi jejich správou neměl být tak znatelný. 

Ani klub FC Baník Ostrava se nevyvaroval drobných chyb v podobě opakovaně 

chybějícího názvu videa na Facebooku. Dále u klubu nedochází k téměř žádné 

diferenciaci videoobsahu. 

Bodování: 

Sítě obecně: 8 bodů 

Videoobsah: 9 bodů 

Práce na sociálních sítích: 8 bodů 

Celkové hodnocení: 4,5 hvězdičky 
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5.5   FC Zbrojovka Brno 

Klub FC Zbrojovka Brno, který po minulé sezóně aktuálně spadl 

do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY si v analýze celkově vedl dobře a prokázal kvalitu 

ve specifických oblastech. Nemůže se srovnávat s kluby jako AC Sparta Praha, 

SK Slavia Praha či FC Baník Ostrava, nicméně v rámci svých možností odvádí kvalitní 

práci, která vykazuje pozitivní aspekty. 

Tabulka 12: FC Zbrojovka Brno 

S
ít

ě 
o
b
ec

n
ě 

Velikost 

YouTube sledující 3,1 tis. 

Instagram sledující 12,9 tis. 

Facebook sledující 19 tis. 

Twitter sledující 5,5 tis. 

Integrita 
Propojenost platforem  Většinově pouze s webem 

Jednotnost názvů platforem Ano, pouze YouTube jinak 

V
id

eo
 o

b
sa

h
 

Intenzita 

Platforma YT FB IG TW 

Počet sdílených videí za 

sledované období 
11 32 19 30 

Pravidelnost sdílení videí 1 4 2 12 

Typy sdílených videí 

Rozhovor, zápasové dění, 

přání k narozeninám, úsek hry, 

oslava s fanoušky, CSR video 

Nejčastější typ sdílených videí Rozhovor  

Průměrná délka videa 

(minuty) 
3 0 1 0 

Průměrné 

zapojení 

(Engagement) 

Počet zhlédnutí 364 6013 1268 323 

Počet sdílení – 3 – 1 

Počet like 10 78 208 7 

Počet dislike 2 – – – 

Počet komentářů 1 17 0 1 

Charakteristika 

nejúspěšnějšího videa 

Pozápasový pozdrav/oslava s 

fanoušky 

Dosah videa 2,6 tis. 

Post produkce 

Úvodní grafiky Ne  

Intro/outro Ano  

Grafické zpracování 

rozhovorů 
Ne  

Titulky u videí Ne  

Střih Minimální  

Efekty Ne  

Nativní 

podpora 

Práce s infoboxem Prostor pro zlepšení 

Práce s názvy videí Prostor pro zlepšení 
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Vytváření playlistů Velmi kvalitní 

Využívání # Ne  

Profesionalita 
Diferenciace videoobsahu Ano lehká 

Umístění vodoznaku Ne  
P

rá
ce

 n
a 

so
ci

ál
n
íc

h
 s

ít
íc

h
 

Aktuálnost 

informací 

Informovanost ze zápasového 

dění 
Nadstandartní  

Grafická 

prezentace 

Využívanost Vysoce nadstandartní 

Užitečnost obsahu Nadstandartní  

Náročnost 

vytvoření/obměnění 
Střední/nízká 

Vzhled Průměrný  

Zábavní 

přesah a 

kreativita 

Nové formáty obsahu Občas  

Zajímavosti v obsahovém 

výstupu 
Občas  

Větší projekty pro fanoušky  Ne  

Menší projekty pro fanoušky Ano  

Zapojení 

influencera/youtubera/známé 

osobnosti 

Ne   

Aktivní 

komunikace s 

fanoušky 

Pravidelnost sdíleného obsahu Denně  

Reakce klubu na komentáře Ne  

Pasivní 

komunikace s 

fanoušky 

Znalost svých fanoušků  Lehká  

Reakce na jejich zpětnou 

vazbu 
 Lehká  

Progres klubu Meziroční posun Velmi znatelný 

Zdroj: vlastní zpracování 

Slovní hodnocení: 

Pozitivní je v první řadě snaha o atraktivizaci obsahu přechodem od statických 

forem sdělení do dynamických, tedy od grafik a fotografií k videoanimacím. 

Klub to aplikuje například u prezentace sestavy před zápasem, což se na základně 

výsledné zpětné vazby fanoušků jeví jako zábavnější forma než vypsaná jména hráčů 

s fotografií z minulého zápasu, jak tomu jinak často bývá u většiny zbylých týmů. 

Tento formát je dále aplikován rovněž u gólů (kde už je to i v Česku mnohem běžnější) 

nebo přání k narozeninám. I tato prezentace má svá „ale“ a v tomto případě v podobě 

grafického základu, který je pro animaci užíván. 

Grafická prezentace, která byla na sítích FC Zbrojovka Brno k vidění v sezóně 

2020/2021, byla nemoderní. Nemodernost vycházela z nedržení se trendů jako vrstvení, 

hloubka a prostorovost nebo naopak vzdušnost a čistota. Podobně tomu bylo s výběrem 
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fontu nebo s intrem u videí. Tyto aspekty pak vyvolávají pocit opoužívanosti 

a jejich obnova či aktualizace by sítě pozvedla. Celkově má klub oblasti, 

ve kterých se snaží moderních trendů držet a tato zastaralost představuje prostor 

pro zlepšení a nevyužitý potenciál. 

Klub se řadí mezi tu hrstku těch, kteří neduplikují obsah nebo neodkazují 

na jiné platformy. Dochází zde k určité míře diferenciace videoobsahu. Největší rozdíl 

je mezi obsahem platformy YouTube a zbylými třemi. Na YouTube jsou prezentovány 

delší videa typu rozhovorů a na Facebook, Instagram, Twitter pak právě grafické 

animace prezentující aktuálnosti ze zápasového dění či narozeniny. 

Je třeba ale upozornit, že pokud by tyto informace nebyly odbavovány formou videí, 

ale obyčejných grafik, nebyl by na těchto sítích téměř žádný videoobsah, 

což se do budoucna jeví taktéž jako prostor pro zlepšení. 

Pozitivní zajímavost, kterou klub vykázal, je viditelné rozlišení mistrovských 

a pohárových zápasů, stejně jako domácích a venkovních v zápasové grafické 

prezentaci. Rozlišení je dosaženo prostřednictvím barevného odlišení podkladových 

barev. 

Bodování: 

Sítě obecně: 5 bodů 

Videoobsah: 6 bodů 

Práce na sociálních sítích: 5 bodů 

Celkové hodnocení: 3 hvězdičky 
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5.6   FK Jablonec 

Klub FK Jablonec v analýze nijak nevyčníval, a to jak po stránce celkové práce, 

tak po stránce specifických oblastí práce. Sice vykazuje známky snahy o zkvalitnění 

své práce, nicméně jsou tam viditelné nedostatky. 

Tabulka 13: FK Jablonec 

S
ít

ě 
o
b
ec

n
ě 

Velikost 

YouTube sledující 2,2 tis. 

Instagram sledující 8,2 tis. 

Facebook sledující 12,8 tis. 

Twitter sledující 6,5 tis. 

Integrita 
Propojenost platforem  Většinově pouze s webem 

Jednotnost názvů platforem Ano 

V
id

eo
 o

b
sa

h
 

Intenzita 

Platforma YT FB IG TW 

Počet sdílených videí za 

sledované období 
11 15 5 3 

Pravidelnost sdílení videí 1 2 1 0 

Typy sdílených videí 
Podcast, rozhovory, medailon 

hráče, sestřih zápasu 

Nejčastější typ sdílených videí Rozhovor 

Průměrná délka videa (minuty) 12 7 5 1 

Průměrné 

zapojení 

(Engagement) 

Počet zhlédnutí 455 800 600 467 

Počet sdílení – 3 – 0 

Počet like 16 62 90 10 

Počet dislike 0 – – – 

Počet komentářů 0 2 0 0 

Charakteristika 

nejúspěšnějšího videa 
Rozhovor s trenérem 

Dosah videa 1,9 tis. 

Post produkce 

Úvodní grafiky Spíše ne 

Intro/outro Ne vždy, prostor pro zlepšení 

Grafické zpracování rozhovorů Ne  

Titulky u videí Ne  

Střih Základní  

Efekty Ne  

Nativní 

podpora 

Práce s infoboxem Velmi kvalitní 

Práce s názvy videí Prostor pro zlepšení 

Vytváření playlistů Ano, ale prostor pro zlepšení 

Využívání # Ano! 

Profesionalita 
Diferenciace videoobsahu 

Velmi lehká a možná spíše 

nevědomá 

Umístění vodoznaku Ne  
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P
rá

ce
 n

a 
so

ci
ál

n
íc

h
 s

ít
íc

h
 

Aktuálnost 

informací 

Informovanost ze zápasového 

dění 
Lehce nadstandartní 

Grafická 

prezentace 

Využívanost Prostor pro zlepšení 

Užitečnost obsahu Dostačující  

Náročnost vytvoření/obměnění Nízká/nízká 

Vzhled  Průměrný  

Zábavní 

přesah a 

kreativita 

Nové formáty obsahu Občas  

Zajímavosti v obsahovém 

výstupu 
Občas  

Větší projekty pro fanoušky Ne  

Menší projekty pro fanoušky Ano  

Zapojení 

influencera/youtubera/známé 

osobnosti 

Ne  

Aktivní 

komunikace s 

fanoušky 

Pravidelnost sdíleného obsahu Denně  

Reakce klubu na komentáře Ne  

Pasivní 

komunikace s 

fanoušky 

Znalost svých fanoušků  Ne  

Reakce na jejich zpětnou 

vazbu 
 Ne  

Progres klubu Meziroční posun Znatelný  

Zdroj: vlastní zpracování 

Slovní hodnocení a zajímavosti: 

Největší nedostatek klubu vyplývá především z kopírování klasických, ověřených 

a zajetých věcí, která jsou sice funkční, ale postrádají zde přidanou hodnotu a oživení, 

které by zaujalo a klub by tím vyčníval. Klub například produkuje vlastní podcast, 

což je dnes u fotbalových klubů v Česku již běžné. Jeho prezentace na platformě 

YouTube je však pouze pomocí vytvořené grafiky a přidaného zvuku, kdyby 

byla přidána alespoň hlasová linka nebo cokoliv dynamického hned by výsledek působil 

lépe. 

Co dále v prezentaci klubu FK Jablonec za zkoumané období scházelo 

je u poloviny videí intro, názvy u videí na Facebooku, a také vzájemná propojenost 

sítích, jejich odkazovaní a propagace. Dále je u klubu prostor pro zlepšení u přenosu 

informací z utkání, kdy se na sítích prezentovaly pouze góly a konečné či poločasové 

grafiky, ale například střídaní chyběla. Na platformě YouTube mají také už dlouholetě 

zvoleno, že videa jsou pro děti a tím pádem není možné je přehrávat v miniatuře. 

Spolu s tím mají u části videí zakázané komentáře. Kombinace obou těchto faktorů 
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může vést ke ztrátě sledujícího videa nebo i kanálu. Také se objevuje nejednotnost 

názvu stejného typu videí. Jednou je název „Rozhovor“ a jindy „Tisková konference“, 

což představuje zbytečné shození jejich vlastní práce. 

Nicméně u klubu stojí za zmínku pozitivní a dobré věci. První z nich je většinově 

dobrá práce s infoboxem, která bývá zpracována kvalitně, užívání zápasového # i na 

platformě YouTube a většinově celkem kvalitní postprodukci spolu s občasnou snahou 

přijít i s jiným typem videa, než je rozhovor. Pozitivní je občasné užívání “Gifů“ na 

platformě Twitter, které tím platformu dokážou oživit. 

Bodování: 

Sítě obecně: 4 body 

Videoobsah: 4 body 

Práce na sociálních sítích: 4 body 

Celkové hodnocení: 1,5 hvězdičky 
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5.7   SFC Opava 

SFC Opava je klub, který se také po minulé sezóně řadí mezi sestupové 

do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a co se týče analýzy byl by na tom nejspíše stejně. 

Klub vykázal celkově nízkou kvalitu v práci na sociálních sítích i s videoobsahem. 

Tabulka 14: SFC Opava 

S
ít

ě 
o
b
ec

n
ě 

Velikost 

YouTube sledující 937 

Instagram sledující 7,6 tis. 

Facebook sledující 11 tis. 

Twitter sledující 2,4 tis. 

Integrita 
Propojenost platforem  Většinově pouze s webem 

Jednotnost názvů platforem Většinově ano 

V
id

eo
 o

b
sa

h
 

Intenzita 

Platforma YT FB IG TW 

Počet sdílených videí za 

sledované období 
15 15 16 2 

Pravidelnost sdílení videí  2 2 2 
méně 

než 1 

Typy sdílených videí 
Rozhovory s trenérem a hráči, 

pozdrav s fanoušky 

Nejčastější typ sdílených videí Rozhovor  

Průměrná délka videa (minuty) 4 4 4 1 

Průměrné 

zapojení 

(Engagement) 

Počet zhlédnutí 333 6000 1100 900 

Počet sdílení – 13 – 6 

Počet like 9 94 176 32 

Počet dislike 0 – – – 

Počet komentářů 0 21 0 1 

Charakteristika nejúspěšnějšího 

videa 

Komunikace s fanoušky po 

vyhraném zápase 

Dosah videa 57 tis. 

Post produkce 

Úvodní grafiky Ne 

Intro/outro Ne 

Grafické zpracování rozhovorů Ano 

Titulky u videí Ne 

Střih Základní  

Efekty Ne 

Nativní 

podpora 

Práce s infoboxem Lehká  

Práce s názvy videí  Dostačující  

Vytváření playlistů Ano  

Využívání vlastních či 

populárních # 
Minimálně  

Profesionalita 
Diferenciace videoobsahu  Ne 

Užívání vodoznaku Ano 



77 

 

P
rá

ce
 n

a 
so

ci
ál

n
íc

h
 s

ít
íc

h
 

Aktuálnost 

informací 

Informovanost ze zápasového 

dění 
Základní  

Grafická 

prezentace 

Využívanost Prostor pro zlepšení 

Užitečnost obsahu Dostačující  

Náročnost vytvoření/obměnění Minimální/minimální 

Vzhled Špatný  

Zábavní 

přesah a 

kreativita 

Nové formáty obsahu Ne  

Zajímavosti v obsahovém 

výstupu 
Ne  

Větší projekty pro fanoušky  Ne  

Menší projekty pro fanoušky Ne  

Zapojení 

influencera/youtubera/známé 

osobnosti 

Ne   

Aktivní 

komunikace s 

fanoušky 

Pravidelnost sdíleného obsahu Denně  

Reakce klubu na komentáře Ne  

Pasivní 

komunikace s 

fanoušky 

Znalost svých fanoušků  Ne  

Reakce na jejich zpětnou vazbu Ne  

Progres klubu Meziroční posun Velmi znatelný 

Zdroj: vlastní zpracování 

Slovní hodnocení a zajímavosti: 

Klub nepřichází s téměř žádnými nápady. Kompletně duplikuje veškerý obsah 

z YouTube na Facebook a Instagram. Veškerý tento obsah je tvořen pozápasovými 

rozhovory. V průřezu se na všech 4 sociálních sítích nachází jen jedno jediné video, 

které není pozápasový rozhovor. Je to video, jak se fanoušci loučí s týmem u autobusu 

a je také nejúspěšnější. Z postprodukčního hlediska videa nevykazují žádoucí kvalitu 

a nenáleží jim žádné intro ani úvodní grafiky. 

Během analýzy nebylo shledáno žádné budování jakéhokoliv přesahu zábavy 

či akcí a projektů. Grafická prezentace klubu ve zkoumaném období byla vyhodnocena 

jako nemoderní a neatraktivní a byla užívaná již několikátý rok. Nutno upozornit, 

že pro novou sezónu, která aktuálně probíhá byla vytvořena nová grafická prezentace, 

jež je hodnocena jako modernější, svěží a publiku líbivější. 

Pozitivum je jednotnost názvu videí, vodoznak ve videích a vkládání grafických 

otázek do rozhovorů (což je u jiných klubů bráno jako samozřejmost) a lehká práce 

s infoboxem (kde však chybí zapsaný výsledek daného utkání).  
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Za zmínku stojí, že do nové sezóny se klub celkem znatelně posunul v předmětech 

analýzy, a tak kolonku „Meziroční posun“ mohu vyplnit pozitivně. I přesto, 

že předmětem zkoumání měl být meziroční posun od předminulé sezóny do minulé, 

v tomto případě byla udělena výjimka a zhodnocen posun od minulé sezóny 

do té současné. Klub má velký prostor pro zlepšení a nevyužitý potenciál, na kterém 

se dá zapracovat a posunout výstupy na sociálních sítích o úroveň i víc výše. 

Bodování: 

Sítě obecně: 3 body 

Videoobsah: 4 body 

Práce na sociálních sítích: 3 body 

Celkové hodnocení: 1 hvězdička 



79 

 

5.8   SK Sigma Olomouc 

SK Sigma Olomouc je další klub, který se přidává do časti těch kvalitně 

pracujících, sledujících trendy, tvořících vlastní formáty videí a budující přesah v rámci 

svých možností. Nemůže se rovnat s marketingovými tahouny, ale následuje 

je správným směrem. 

Tabulka 15: SK Sigma Olomouc 

S
ít

ě 
o
b
ec

n
ě Velikost 

YouTube sledující 2,8 tis. 

Instagram sledující 11,4 tis. 

Facebook sledující 26 tis. 

Twitter sledující 5,7 tis. 

Integrita 
Propojenost platforem  

Sítě odkazují na web a 

YouTube 

Jednotnost názvů platforem Ano, pouze drobné odchylky 

V
id

eo
 o

b
sa

h
 

Intenzita 

Platforma YT FB IG TW 

Počet sdílených videí za 

sledované období 
37 44 23 2 

Pravidelnost sdílení videí 4 5 3 
méně 

než 1 

Typy sdílených videí 

Preview, rozhovory, úseky 

tréninku, výzva pro děti, 

záznamy utkání B-týmu 

Nejčastější typ sdílených videí Rozhovor 

Průměrná délka videa 4 3 6 1 

Průměrné 

zapojení 

(Engagement) 

Počet zhlédnutí 400 
4659 

(1289) 
626 900 

Počet sdílení – 3 – 6 

Počet like 15 
68 

(31) 
118 32 

Počet dislike 1 – – – 

Počet komentářů 1 9 0 1 

Charakteristika nejúspěšnějšího 

videa 
Provzdušnění trávníku 

Dosah videa 148 tis. 

Post produkce 

Úvodní grafiky Ano  

Intro/outro Ano 

Grafické zpracování rozhovorů Dostačující  

Titulky u videí Ne  

Střih Základní  

Efekty Základní  

Nativní 

podpora 

Práce s infoboxem Ne  

Práce s názvy videí  Prostor pro zlepšení 
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Vytváření playlistů Ano  

Využívání vlastních či 

populárních # 
Minimálně  

Profesionalita 
Diferenciace videoobsahu Ne  

Umístění vodoznaku Ano  

P
rá

ce
 n

a 
so

ci
ál

n
íc

h
 s

ít
íc

h
 

Aktuálnost 

informací 

Informovanost ze zápasového 

dění 
Lehce nadstandartní 

Grafická 

prezentace 

Využívanost Lehce nadstandartní 

Užitečnost obsahu Dostačující  

Náročnost vytvoření/obměnění Střední/minimální 

Vzhled  Sympatický  

Zábavní 

přesah a 

kreativita 

Nové formáty obsahu Ano  

Zajímavosti v obsahovém 

výstupu 
Ano  

Větší projekty pro fanoušky Ano  

Menší projekty pro fanoušky  Ano  

Zapojení 

influencera/youtubera/známé 

osobnosti 

Ne  

Aktivní 

komunikace s 

fanoušky 

Pravidelnost sdíleného obsahu Denně  

Reakce klubu na komentáře Ne  

Pasivní 

komunikace s 

fanoušky 

Znalost svých fanoušků  Lehká  

Reakce na jejich zpětnou vazbu  Lehká  

Progres klubu Meziroční Velmi znatelný 

Zdroj: vlastní zpracování 

Slovní hodnocení a zajímavosti: 

Klub dobře pracuje napříč všemi aspekty hodnocení a drží si svůj směr. Práce 

s videi je na české poměry nadstandartní – kvalitní postprodukce, intro videí, úvodní 

grafiky, vodoznak. Samotný videoobsah je lehce nadstandartní – koncepty série Vyzvi 

Sigmáka nebo S modrým áčkem přináší oživení na jejich sociální sítě, 

protože přestavují spíše zábavní obsah, nikoliv čistě informační. Nativní podpora videí 

představuje určitý prostor pro zlepšení, především z hlediska sjednocení názvu videí, 

či uvádění výsledků v infoboxu. Tyto detaily sráží výsledné výstupy, 

které se jinak prokazují kvalitní prací. 

Negativum je absence diferenciace videoobsahu. V tomto klubu to není z důvodu 

nedostatku produkovaného videoobsahu, nýbrž spíše z neznalosti možností, 

které výsledky mohou přinést.  
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Na Twitteru je pozitivní používaní formátu “Gifů“ z fotografií z utkání. Obecně 

je tento koncept oblíbený, a zároveň není relativně pracný v porovnání s dosaženou 

zpětnou vazbou. I v těchto drobnostech klub vykazuje známky následování trendů 

větších klubů. 

Kontinuita práce a zvedající se úroveň sociálních sítí klubu je dlouholetá. 

Posun od předminulé do minulé byl znatelný a progres do té současné sezóny 

je ještě výraznější. Klub zatraktivnil výstupy a prezentaci a stejně tak jako grafické 

působení i v ohledu zápasové informovanosti, což je pozitivní, neboť fanoušci 

to vyhledávají a chtějí. 

Klub má v kolonkách průměrný dosah a průměrný počet like uvedený na rozdíl 

od ostatních klubů i číslo v závorce. Je tomu tak z toho důvodu, že klub vyprodukoval 

velmi virální video, které tyto hodnotu vlastně zkresluje. Toto video až 100x přesahuje 

průměrný počet zhlednutí ostatních videí, a tak číslo v závorce reprezentuje hodnoty 

bez započítaní tohoto videa. V souhrnných grafech je však započítána hodnota 

s virálním videem, protože klub ho jednoduše vyprodukoval, a tak není důvod hodnoty 

upírat. Odečtem čísel z videa a uvedením čísla v závorce lze mimo jiné demonstrovat 

rozdíl a zkreslení, ke kterému díky virálnosti došlo. 

Bodování: 

Sítě obecně: 6 bodů 

Videoobsah: 8 bodů 

Práce na sociálních sítích: 7 bodů 

Celkové hodnocení: 4 hvězdičky 
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5.9   SK Slavia Praha 

SK Slavia Praha je klubem, jehož práce vykazuje velmi kvalitní prvky. 

Řadí se mezi špičku ve sportovním prostředí, následuje trendy ze zahraničí, udává 

trendy v Česku, přicházející se zábavou a aktuálně především také hodně těžící 

ze skvělých sportovních výsledků. 

Tabulka 16: SK Slavia Praha 

S
ít

ě 
o
b
ec

n
ě Velikost 

YouTube sledující 50 tis. 

Instagram sledující 154 tis. 

Facebook sledující 138 tis. 

Twitter sledující 48 tis. 

Integrita 
Propojenost platforem  

Facebook a Twitter odkazují na 

YouTube i web 

Jednotnost názvů platforem Ano, pouze YouTube jinak 

V
id

eo
 o

b
sa

h
 

Intenzita 

Platforma YT FB IG TW 

Počet sdílených videí za 

sledované období 
74 69 13 16 

Pravidelnost sdílení videí  8 8 1 6 

Typy sdílených videí 
Rozhovor, preview, reklamní 

spoty, promo videa, oslavy 

Nejčastější typ sdílených videí Rozhovor  

Průměrná délka videa 

(minuty) 
6 0 1 0 

Průměrné 

zapojení 

(Engagement) 

Počet zhlédnutí 22419 11190 23077 3166 

Počet sdílení – 61 – 7 

Počet like 817 817 3529 181 

Počet dislike 19 – – – 

Počet komentářů 84 8 0 6 

Charakteristika 

nejúspěšnějšího videa 
Ne rasismu 

Dosah videa 156 tis. 

Post produkce 

Úvodní grafiky Ano  

Intro/outro Ano  

Grafické zpracování 

rozhovorů 
Ano  

Titulky u videí Pouze u zahraničních hráčů 

Střih Vysoce nadstandartní 

Efekty Vysoce nadstandartní 

Nativní 

podpora 

Práce s infoboxem Kvalitní  

Práce s názvy videí  

Obecně nadstandartní ale na 

Facebooku název často chybí 

úplně 
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Vytváření playlistů Velmi kvalitní 

Využívání # Minimálně  

Profesionalita 
Diferenciace videoobsahu  Ano  

Umístění vodoznaku Ne  

P
rá

ce
 n

a 
so

ci
ál

n
íc

h
 s

ít
íc

h
 

Aktuálnost 

informací 

Informovanost ze zápasového 

dění 
Vysoce nadstandartní 

Grafická 

prezentace 

Využívanost Vysoce nadstandartní 

Užitečnost obsahu Nadstandartní  

Náročnost 

vytvoření/obměnění 
Velmi vysoká/střední 

Vzhled  Velmi profesionální 

Zábavní 

přesah a 

kreativita 

Nové formáty obsahu Ano  

Zajímavosti v obsahovém 

výstupu 
Ano  

Větší projekty pro fanoušky  Ano  

Menší projekty pro fanoušky  Ano  

Zapojení 

influencera/youtubera/známé 

osobnosti 

Ne ve zkoumaném období 

Aktivní 

komunikace s 

fanoušky 

Pravidelnost sdíleného obsahu Denně  

Reakce klubu na komentáře Ne  

Pasivní 

komunikace s 

fanoušky 

Znalost svých fanoušků Velmi vysoká 

Reakce na jejich zpětnou 

vazbu 
Velmi vysoká 

Progres klubu Meziroční posun Znatelný  

Zdroj: vlastní zpracování 

Slovní hodnocení a zajímavosti: 

Klub vyprodukoval největší množství videí za zkoumané období. Velká část 

fanoušků si tak navzdory vlastní rozmanitosti pravděpodobně najde svůj typ videí, 

který mu sedne, a tak klub dokáže uspokojit širokou škálu příznivců, což v kombinaci 

se zmíněnými výsledky vede k vysokému nárustu popularity a příznivců. Je tedy patrné, 

že klub si je své aktuální pozice vědom a pracuje na jejím využívání.  

Samotná produkce a práce s videoobsahem je velmi vysoké úrovni srovnatelné 

jedině s klubem AC Sparta Praha. V práci klubu se najdou drobné chyby jako je častá 

absence názvu videí na Facebooku.  

Sociální sítě klubu pro fanoušky poskytují kompletní přesah zábavní platformy. 

Neustále je produkován nějaký obsah, není den, kdy by se na sítích „nic“ nedělo. Klub 
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tak žádného sledujícího nenechá usnout a neustále mu přináší lehce konzumovatelný 

a dobře zpracovaný obsah. 

Klub si uvědomuje a pracuje se silou utkání se světoznámým kluby 

jako Arsenal FC, kdy jejich sítě sleduje více lidí. Klub tato utkání na sítích odbavuje 

mnohem masivněji a snaží se z toho těžit. 

Vytváření vlastních typů obsahů je u tohoto klubu standardem. 

Opakovaně přichází se zajímavými a úspěšnými sériemi. Aktuálně to byla série 

„Leicester loading“. Koncept těchto projektů jim rovněž dává možnosti oslovit nové lidi 

a zároveň zvedne nadšení stávajících fanoušků. 

Klub za zkoumané období vykázal známky snahy o maximální rychlost přesunu 

zápasového a pozápasového dění na sociální sítě. Kompletní grafická prezentace 

dění na hřišti u každého zápasu. Dále jsou jediným klubem v Česku, který zaznamenal 

odprezentování Tiskové konference na sociálních sítích bezprostředně, 

online v živém vysílání na sociálních sítích. Je to právě aktuálnost, co fanoušci chtějí 

při již zmiňovaných „velkých zápasech“. SK Slavia Praha jim to dává a potenciálně 

tím dochází k zisku nových fanoušků. Otázkou ale zůstává, zda tito fanoušci zůstanou 

s klubem i ve chvílích až se už dařit nebude anebo jednoduše přejdou k jinému 

českému klubu, který zaujme po sportovní stránce podobnou pozici, 

jakou teď má SK Slavia Praha.  

Je důležité připomenout, že počet videí vyprodukovaných na platformu Twitter 

byl ovlivněn nemožností dostat k příspěvkům dat starších než 14.4. ze stejného důvodu 

jako u klubu AC Sparta Praha, tedy kombinace vysokého množství produkce příspěvků 

s omezeným množství, které Twitter zobrazí. 

Bodování: 

Sítě obecně: 10 bodů 

Videoobsah: 10 bodů 

Práce na sociálních sítích: 10 bodů 

Celkové hodnocení: 5 hvězdiček 
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5.10  1. FK Příbram 

1. FK Příbram je klub, který se na sociálních sítích posunul, přesto se stále 

řadí mezi ty, co s například s videoobsahem nepracují nejlíp. Výsledná úroveň 

je ovlivněna možnostmi, které klub má. Klub je sestupujícím klubem 

do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, což by celkovou kvalitu práce mohlo do budoucna 

negativně ovlivnit. 

Tabulka 17: 1. FK Příbram 

S
ít

ě 
o
b
ec

n
ě Velikost 

YouTube sledující 1,3 tis. 

Instagram sledující 5,1 tis. 

Facebook sledující 5,9 tis. 

Twitter sledující 4,6 tis. 

Integrita 
Propojenost platforem  

Ano, sítě velmi kvalitně 

odkazují na web i YouTube 

Jednotnost názvů platforem Ano 

V
id

eo
 o

b
sa

h
 

Intenzita 

Platforma YT FB IG TW 

Počet sdílených videí za 

sledované období 
35 0 1 0 

Pravidelnost sdílení videí 4 0 0 0 

Typy sdílených videí Rozhovor, podcast, CSR videa 

Nejčastější typ sdílených videí Rozhovor  

Průměrná délka videa (minuty) 8 0 1 0 

Průměrné 

zapojení 

(Engagement) 

Počet zhlédnutí 271 0 700 0 

Počet sdílení – 0 – 0 

Počet like 11 0 93 0 

Počet dislike 0 – – – 

Počet komentářů 1 0 0 0 

Charakteristika nejúspěšnějšího 

videa 
Rozhovor  

Dosah videa 1,3 tis. 

Post produkce 

Úvodní grafiky Ne  

Intro/outro Od 20.3. ano 

Grafické zpracování rozhovorů Ne  

Titulky u videí Pouze u zahraničních hráčů 

Střih Základní až minimální 

Efekty Ne  

Nativní 

podpora 

Práce s infoboxem Lehká  

Práce s názvy videí Prostor pro zlepšení 

Vytváření playlistů Velmi kvalitní 

Využívání # Ano  

Profesionalita Diferenciace videoobsahu Ne 
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Umístění vodoznaku Ne  

P
rá

ce
 n

a 
so

ci
ál

n
íc

h
 s

ít
íc

h
 

Aktuálnost 

informací 

Informovanost ze zápasového 

dění 
Lehce nadstandartní 

Grafická 

prezentace 

Využívanost Lehce nadstandartní 

Užitečnost obsahu Lehce nadstandartní 

Náročnost vytvoření/obměnění Střední/nízká 

Vzhled Sympatické  

Zábavní přesah 

a kreativita 

Nové formáty obsahu Spíše ne 

Zajímavosti v obsahovém 

výstupu 
Občas  

Větší projekty pro fanoušky  Občas 

Menší projekty pro fanoušky Ano  

Zapojení 

influencera/youtubera/známé 

osobnosti 

Ne   

Aktivní 

komunikace s 

fanoušky 

Pravidelnost sdíleného obsahu Denně  

Reakce klubu na komentáře Ano  

Pasivní 

komunikace s 

fanoušky 

Znalost svých fanoušků  Ne  

Reakce na jejich zpětnou vazbu  Ne  

Progres klubu Meziroční posun Velmi znatelný 

Zdroj: vlastní zpracování 

Slovní hodnocení a zajímavosti: 

Špatně je na tom klub především z hlediska postprodukce, která nevykazuje 

patřičnou kvalitu. S videotvorbou pracují pomocí aktivního a atraktivního přesdílení 

odkazů z jediné platformy, kam situují svá videa a tou je YouTube. 

U klubu je znatelná snaha vytvářet přesah třeba v podobě tvorby podcastu, 

který je na YouTube i s videm a kvalitně zpracovaným intrem anebo na Spotify 

pouze jako zvuk. Tyto kroky jsou pozitivní a klub se podobné projekty snaží zapojovat 

častěji. 

Pravidelně modernizují také své grafické výstupy a snaží se držet aktuálnost 

i co se týče informovanosti zápasového dění. 

Obecně jsou u klubu velké mezery, kterých si je klub zdá se vědom, 

protože na části z nich postupně pracuje a vykazuje dlouhodobý progresivní trend. 

Je možné, že v současnosti dojde ke stagnaci, protože 1. FK Příbram je klubem, 
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který sestoupil. Aktuální průzkum zatím ale potvrzuje trend minulých let a výstupy 

na sociálních sítích se zlepšují. 

Bodování: 

Sítě obecně: 3 body 

Videoobsah: 5 bodů 

Práce na sociálních sítích: 6 bodů 

Celkové hodnocení: 3 hvězdičky 

5.11   Výsledné pořadí 

Níže uvedené výsledné pořadí vzniklo na základě výsledného hodnocení pomocí 

bodů z 3 hlavních částí vyhodnocovací tabulky. Jednotlivé úseky bodování 

jsou vždy uvedeny na konci hodnocení jednotlivých klubů. 

1. SK Slavia Praha – 30 bodů (10+10+10) 

2. AC Sparta Praha – 29 bodů (10+9+10) 

3. FC Baník Ostrava – 25 bodů (8+9+8) 

4. SK Sigma Olomouc – 21 bodů (6+8+7) 

5. FC Zbrojovka Brno – 16 bodů (5+6+5) 

6. Bohemians Praha 1905 – 15 bodů (5+4+6) 

7. 1. FK Příbram – 14 bodů (3+5+6) 

8. FK Jablonec – 12 bodů (4+4+4) 

9. SFC Opava – 10 bodů (3+4+3) 
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5.11.1   Porovnání s pořadím dle celkové tržní hodnoty 

Tabulka 18: Porovnání celkového pořadí s pořadím dle celkové tržní hodnoty 

Pořadí analýzy   Pořadí Transfermarkt.com  
 celková tržní 

hodnota  

 SK Slavia Praha   SK Slavia Praha   €93.50m  

 AC Sparta Praha   AC Sparta Praha   €51.30m  

 FC Baník Ostrava   FC Baník Ostrava   €10.50m  

 SK Sigma Olomouc   FK Jablonec   €10.50m  

 FC Zbrojovka Brno   SK Sigma Olomouc   €8.95m  

 Bohemians Praha 1905   Bohemians Praha 1905   €8.40m  

 1. FK Příbram   FC Zbrojovka Brno   €5.00m  

 FK Jablonec   1. FK Příbram   €4.20m  

 SFC Opava   SFC Opava   €3.08m  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jako zajímavé se jeví porovnání výsledného pořadí s pořadím klubů dle celkové 

tržní hodnoty. Data o celkové tržní hodnotě byla čerpána z důvěryhodného portálu 

transfermart.com. 

Z tabulky je patrná vysoká rozdílnost prvního a posledního klubu z hlediska 

celkové tržní hodnoty. První klub má až 30násobek tržní hodnoty posledního klubu. 

Nejmarkantnější rozdíly jsou mezi prvním a druhým klubem (téměř dvojnásobek, 

který dělá €42.20m) a mezi druhým a třetím (pětinásobek, který dělá €40.80m). 

Mezi zbylými kluby jsou rozdíly menší. 

Pořadí v obou tabulkách odpovídá u 5 z 9 klubů. U klubů, kde pořadí nesouhlasí 

se většinou jedná o posun v rámci jednoho místa. Výjimku představuje FK Jablonec, 

který se svou tržní hodnotou vyšplhal na 4. místo, zatímco v analýze skončil 

až na předposledním, tedy 8. místě. 
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6.   DISKUSE 

Cílem této práce byla zanalyzovat práci s videoobsahem a sociálními sítěmi 

vybraných klubů FORTUNA:LIGY. Obdobný výzkum v prostředí České republiky 

nebyl dohledán, a tak bylo čerpáno studií ze zahraničí zaměřující se na videoobsah 

a práci fotbalových či obecně sportovních klubů. 

Z průzkumu Hana (2020) v EPL vyplývá, že anglické kluby mají v průměru 155x 

a v mediánu dokonce 189x vyšší celkový počet zhlednutí u Youtubových videí, než je 

jejich celkový počet odběratelů. Tato hodnota byla vypočtena v rámci této práce, aby 

mohlo následně dojít k porovnání s českými kluby a rozdíl byl markantní. České kluby 

měly hodnotu průměru 8x a hodnotu mediánu dokonce 5x. Jediný český klub překonal 

10násobnou hranici a byl to klub SK Slavia Praha, který měl hodnotu celkových 

shlédnutí 33x větší, než počet odběratelů. Obě tyto hodnoty výrazně ovlivňuje počet 

vyprodukovaných videí, jak již bylo vysvětleno v kapitole 5.1.6 Poměr počtu zhlednutí 

a sledujících a počet videí. Studie klubů EPL zohledňovala celou sezónu a analýza 

v rámci této práce se zabývala pouze obdobím 2 měsíců, proto je irelevantní porovnávat 

absolutní hodnoty. Přibližný odhad ale možné provést je. Kluby EPL na platformu 

YouTube nahráli v průměru 47 videí a v mediánu 40, kdežto vybrané kluby 

FORTUNA:LIGY na stejnou platformu v období 2 měsíců nahráli v průměru 27 videí 

a v mediánu 17. Pro snazší možnost porovnání byly tyto hodnoty přepočítány 

i pro měsíční období. Zatímco české kluby v průměru produkovali 14 videí za měsíc 

a 9 v mediánu, u anglických klubů to bylo pouze v průměru 4 videa a v mediánu 3. 

A přesto mají české kluby poměr mezi zhlédnutelností a odběratelnosti v průměru 

i mediánu o tolik menší.  

Tento dramatický rozdíl může do značné míry vycházet z atraktivnosti 

nejen zpracování videí, ale především obsahové stránky videí. V klubech EPL je 35 % 

videí tvořeno “highlighty“ z ukání 9 % medailony o lidech ať už z mužstva 

či ze zákulisí a pouze 8 % jsou rozhovory. V českých klubech však rozhovory 

představují primární a dominující typ videa, který u některých klubů tvoří i 90 až 100 % 

videí, u 8 z 9 klubů pak je pak rozhovor nejčastějším typem videa. Tzv. “highlighty“ 

z utkání se pak napříč všemi kluby FORTUNY:LIGY vyskytují pouze párkrát 

a navíc vždy u zápasů B-týmů. Jak už bylo zmíněno v 3.9.5.1 Klasické video, české 
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profesionální fotbalové kluby o tento druh videí kompletně přicházejí kvůli podmínkám 

a autorským právům plynoucím ze soutěže.  

Zde tedy může být jedno z problémových míst, na kterém se dá pracovat 

a zlepšovat ho i podmínkách české ligy – obsahová stránka videí a tlak na prolomení 

autorských práv pro zavedení možnosti “highlightů“ z utkání. Jinak je také potřeba 

zdůraznit, že obě ligy prezentují naprosto odlišné možnosti práce s videoobsahem 

i sociálními sítěmi jako takovými. Stejně tak jsou tyto soutěže rozličné 

i co se týče pozornosti médií a objemových možností diváků. 

Ve studii komunikace klubů NBA autor Wang a Zhou (2015) uvádí, že až 14,9 % 

bylo zaměřeno na aktivní budování vztahů s fanoušky (viz. kapitola 3.3 Marketingová 

komunikace a její aplikace ve sportu). Nicméně u klubů v této práci se aktivní podněty 

k reakcím a zpětné vazbě takovému úspěchu netěší. U většiny klubů tato složka 

není příliš reflektována a dochází k její absenci. Tohle tedy může být také cesta 

kupředu. Je třeba si zároveň uvědomovat, že mentalita obyvatel USA není stejná jako 

v ČR a že tedy to co platí tam nemusí nutně a v plném rozsahu platit zde. 

Trochu více pozornosti na oblast aktivní komunikace s fanoušky s jakýmsi přesahem 

na škodu však být nemůže. I tohle totiž může být jeden z kroků vedoucí k obnově 

důvěry široké veřejnosti v český fotbal, jeho poctivost i kvality. Ze studie 

Wanga a Zhoua (2015) také vyplývá zhuštěnost a zvýšená četnost komunikace klubů 

v období zápasových dnů. Tento trend se potvrdil i u českých klubů, 

když u některých klubů byla četnost komunikace až 5x vyšší v zápasových dnech, 

než byl jinak jejich průměr. 

Výzkum Santory (2021) prováděn taktéž u klubů NBA prezentoval výsledky 

zaujetí neboli “engagementu“ u instagramových “reels“ v kapitole 3.9.5.3 Reels. 

“Engagement“ byl u toho formátu téměř o ¼ vyšší, konkrétně o 22 %. Tyto hodnoty 

práce nemůže ani potvrdil či vyvrátit, neboť u vybraných 9 klubů nedošlo za zkoumané 

období ke zveřejnění žádného videa formátu “reels“ a nelze tedy porovnat hodnoty 

průměrných zpětných vazeb s klasickými příspěvky. 
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6.1   Limity práce 

Největším limitem této práce je fakt, že se zabývala pouze polovinou klubů, 

které v sezóně 2020/2021 hrály FORTUNA:LIGU. Ačkoliv byly kluby vybrány 

pečlivě tak, aby pokud možno prezentovali celou diverzitu tabulky a klubů a bylo tak co 

nejvíce předejito zkreslení, nelze jej vyloučit. Závěry, hodnocení a doporučení jsou tedy 

pouze předpokladem, který by měl vést ke zlepšení, nicméně pro ověření 

jejich správnosti a možnosti jejich tvrzení s jistotou by bylo potřeba provést výzkum 

na celém vzorku klubů FORTUNA:LIGY. 

Pro větší vypovídající hodnotu výsledků této práce by také bylo vhodné rozšířit 

období analýzy videoobsahu z 2 měsíců na celou sezónu. Přestože dané období 

bylo také vybíráno s pečlivostí a důrazem na eliminaci zkreslení, které mohou 

představovat specifická období jako začátek či konec sezóny, nebo reprezentační pauzy, 

opět se tedy možnosti zkreslení nelze vyhnout. 

Za limit práce se dá také považovat analyzování a hodnocení klubů, 

které bylo kompletně provedeno pouze 1 osobou v kombinaci s metodami, které někdy 

bávají terčem kontroverzí kvůli jejich možnému subjektivnímu zkreslení. 

Ačkoliv byl kladen velký důraz na objektivitu v průběhu psaní celé této práce, možnost 

projevení subjektivního názoru či sympatií nelze 100 % vyloučit. Některá kritéria 

hodnocení uvedená v tabulce v kapitole 4.4.1 Kritéria hodnocení nemají tak jasnou 

vypovídající hodnotu či snadnou komparovatelnost jako například čísla. 

Přesto ale bylo provedeno maximum pro udržení stejných podmínek pro všechny 

zkoumané kluby a relevanci této práce, provedení analýzy a její zhodnocení z pohledu 

více osob by však tento limit mohlo eliminovat téměř ze 100 %. 

Za poslední limit práce lze prezentovat i nedostatečný počet studií na toto téma 

v České republice. Zde se studie zatím věnuji videoobsahu pouze v rámci sportovního 

zpravodajství a medií nikoliv však u samotných sportovních klubů. Tento fakt vedl 

k porovnávaní výsledných dat s EPL, což jsou však 2 zcela jiné soutěže s diametrálně 

jinými možnostmi a výsledky nemusí být tak vypovídající, jako kdyby došlo k 

porovnání v rámci České republiky. Tato práce tedy může do budoucna sloužit jako 

„odrazový můstek“ pro další analýzy a výzkumy tohoto tématu v České republice a 

reflexi posunu. 
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6.2   Návrhy na zlepšení 

Zmapování videoobsahu a sociálních sítí vybraných klubů představovalo základ 

pro vytyčení bodů vedoucích ke zlepšení a zkvalitnění této práce. Sociální sítě 

jsou dnes základním stavebním kamenem pro online marketing a komunikaci 

s fanoušky, proto je důležité se touto problematikou zabývat, a to nejen z pohledu 

jednotlivých klubů, ale také z pohledu celkového vystupování profesionálního 

fotbalového prostředí v České republice zaštiťovaného Ligovou fotbalovou asociací 

(LFA). 

Snaha ze strany LFA o zkvalitnění a zlepšení práce na sociálních sítích 

v marketingu obecně je patrná, příkladem může být již uvedená Cena Lukáše Přibyla. 

Nicméně fakt, že v letošním roce se ji rozhodlo zúčastnit pouze 11 klubů z celkových 

18 ve FORTUNA:LIZE je alarmující (Fortuna liga, 2021). Vypovídá to o nedostatečné 

informovanosti klubů o důležitosti marketingových aktivit. Důležitost spočívá 

především ve výhodách, které to klubům může přinášet, počínaje novými fanoušky na 

sítích a stadionech až po přiliv peněz od sponzorů, kterého díky tomu mohou také 

dosáhnout. Proto se více než nabízí vytvoření platformy či podpůrného vzdělávacího 

programu pro zástupce klubů. S touto iniciativou by měla přijít LFA a podpořit 

tak již svou započatou snahu o zlepšení této oblasti. Ačkoliv meziroční posuny 

jsou viditelné napříč celou profesionální fotbalovou sférou, tento si sytém by klubům 

mohl ulehčil práci a zefektivnit využití vynakládané energie všech zúčastněných stran. 

Kluby si v tuto chvíli víceméně veškeré inovace a kroky kupředu vytvářejí samy, 

musí tedy aktivně hledat, jakým způsobem pracovat a zefektivňovat. Pokud by ale došlo 

k vytvoření platformy či podpůrného vzdělávacího systému, který by klubům již rovnou 

podával informace a inspiraci, kde, co a jak je možné posunout, věřím, že výsledky 

by se dostavily brzy. V tomto ohledu je také potřeba zmínit, že pozice LFA ve vztahu 

s jednotlivými kluby není v posledních letech příliš silná. Nicméně postupnou prací 

na vysvětlení důležitosti a pozitiv marketingu klubům, které jej nereflektují, by zároveň 

mohlo i představovat cestu ke zlepšení této pozice. Protože po překonání počátečních 

odporů by i tyto menší kluby mohly pocítit změny, na které mohou dosáhnout pomocí 

vzdělávání prostřednictvím LFA. 

Samotná platforma či podpůrný vzdělávací systém nemusí být z počátku 

megalomanský projekt, protože počáteční odpor se dá předpokládat. Vize by mohla 
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začínat například prostřednictvím platformy LinkedIn, kde by se vytvořil účet Ligové 

fotbalové asociace, který by aktivně informoval o zajímavém dění a možnostech 

ve sportovním marketingu v ČR i zahraničí. Další možnost může spočívat v aktivní 

spolupráci s platformou Sportbiz.cz, která již na podobné bázi funguje a mohla 

by tak samotný proces usnadnit a urychlit. Součástí by také měl být tlak na zvýšení 

informovanosti o přínosech, které sportovní marketing nabízí, kde by se mohly vybrat 

osobnosti s bohatými zkušenostmi, které z praxe povypráví (například formou podcastů) 

o projektech, které se povedly, kam je to posunulo, a především zdali se to vyplatilo 

a šli by do toho znovu. Tato část by pak měla za cíl podnícení samotné motivace 

ke studování a sledování dalších materiálů poskytovaných od LFA tak, aby se v českém 

fotbalovém prostředí cíleně a systematicky pracovalo na zkvalitnění a zlepšení nejen 

po sportovní stránce. Další fází vzdělávacího programu by pak mohly být samotné 

konference a meetingy s účastí jednotlivých klubů a třeba specialistů ze zahraničí apod. 

Vzhledem k popularitě fotbalu a faktu, že toto prostředí i přes své nedostatky 

patří k tahounům marketingových trendů v České republice, věřím, že by se o projekt 

začaly zajímat i další české sporty a organizace a fotbal potažmo LFA by si mohl 

vybudovat silnou, stabilní, a především uznávanou pozici na poli sportovního 

marketingu, a zároveň i respekt a příznivější vztah s profesionálními fotbalovými kluby 

v České republice. 

Další bod, na kterém by LFA mohla, respektive měla zapracovat, je prosazení 

možnosti sdílení “highlightů“ z utkání pro fotbalové kluby. Ze studie provedené v EPL 

lze reflektovat jejich důležitost a mimo jiné také zájem. Tento typ videí je totiž jedním 

z nejoblíbenějších a české prostředí má jeho kompletní absenci. 

Co se týče dílčích a jednotlivých návrhů na zlepšení práce konkrétních klubů, 

byly detekované slabé oblasti jednotlivých klubů uvedeny jak v příslušné tabulce, 

tak ve slovním hodnocení a je tedy v této oblasti doporučeno čerpat z příslušných 

kapitol. V této kapitole bylo cílem zdůraznit možnost komplexního řešení 

pro profesionální fotbalové kluby a zlepšení jejich práce ze strany LFA. 
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7.   ZÁVĚR 

Práce se zabývala tématikou sociálních sítí s velkým důrazem na videoobsah. 

Výsledky většiny klubů jsou obecně při nejmenším uspokojivé. Jako velmi pozitivní 

lze ale hodnotit značný mezisezónní posun, ten je optimistický a vykazuje, že závažné 

i drobné nedostatky budou směrem do budoucna odstraňovány a celková kvalita 

a úroveň se v českém fotbale bude zvedat. A to jak kvalita a úroveň produkce obsahu 

podávaného fanouškům skrz sociální sítě, tak kvalita oboustranné komunikace 

nebo pak v neposlední řadě znalost samotných klubů v oblasti typických rysů jejich 

fanoušků. 

Mezisezónní posun také svědčí o fungující sebereflexi většiny klubů, 

které jsou schopné identifikovat své nedostatky a pracovat na nich, od těch nejmenších 

až po ty větší. Velkou možnost usnadnění této práce by byla vzájemná propojenost 

a jednotnost, kterou by do procesu mohla vnést Ligová fotbalová asociace. 

Mezi fotbalovými kluby panuje velká a neodmyslitelná rivalita a každý si to bude chtít 

dělat po svém, nicméně inspirace a podpora pro menší kluby, které chvílemi působí 

bezradně a ztraceně, je rozhodně na místě. Do budoucna tedy vidím cestu 

v pozvedávání marketingu profesionálního fotbalu komplexně stejně tak jako snahu 

o vyrovnávání rozdílů mezi kluby. Rozdíly jsou totiž aktuálně alarmující a je potřeba 

větší znalostní podpora a pomoc marketingově menším klubům. 

Dalším pozitivním shledáním byla snaha většiny klubů budovat alespoň základní 

zábavní přesah v podobě předzápasových kvízů v instagramových “stories“ apod., 

které podněcují fanoušky k interaktivitě a kluby si díky tomu zvyšují svůj algoritmus. 

Naopak největším zklamáním celé praktické části byla většinová absence 

kreativity a přidané hodnoty u většiny klubů při produkci videoobsahu. Je pochopitelné, 

že výsledky odpovídají možnostem, ale Češi jsou známí svou vynalézavostí 

a schopnosti zazářit i s malými prostředky, a to se po dobu analýzy moc neprokazovalo.  

Kluby by také obecně měly začít více pozorovat trendy v zahraničích, 

protože ve výsledku není potřeba vymýšlet nový a průlomový obsah, ale stačí se 

inspirovat již vymyšleným obsahem ze zahraničí a aplikovat ho zde, což už je samo o 

sobě posune hned o úroveň výše, protože na této bázi funguje jen pár klubů v Česku.  
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Téměř u každého klubu se svým celkovým dosahem řadily nejvýše videa mající 

pozitivní emoční náboj, který sledujícího potěší a nejlépe i vtáhne do děje videa. 

Tyto virální videa byla nejčastěji zastoupena záběry oslav z kabin po vítězných 

zápasech, či pokřiky s fanoušky. Tento typ obsahu není těžké získat, stejně tak jako není 

náročný na následné zpracování, ale zpětná vazba a reakce na něj jsou častokrát 

mnohem vyšší než na velmi náročně zpracovaná promo videa. K tomu dochází 

tedy právě díky té pozitivní emoční vazbě, kterou je třeba využít a těžit z ní maximum. 
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I 

 

PŘÍLOHY 

Legenda 

• datum – pracovní název videa, délka (počet zhlédnutí) počet like, počet dislike, 

počet komentářů 

• l = like 

• k = komentář  

• d= dislike 

• tis. = tisíc 

• min. = minut 

• vt. = vteřin 

• r = rozhovor 

• H/T/AS před/po = rozhovor s hráčem/trenérem/asistentem trenéra před/po 

zápase 

• UEL = Evropská liga UEFA 

• ML= Mol Cup 

• Repre = reprezentace 

• HB = narozeninová animace 

AC Sparta Praha 

YouTube (8 videí, 63 minuty, 186,3 tis., 7384l, 466k, 164d) 

3.3. - T-Mobile volej 3,25min (14,1tis.) 602l, 10d, 56k 

11.3. - buď v týmu 14min (41tis.) 1,1tis.l, 28d, 81k 

19.3. - buď v týmu 15,5min (33tis.) 1,1tis., 20d, 69k 

26.3. - představení limitky oblečení 50vt (7,2tis.) 498l, 8d, 28k  

29.3. – T-mobile volej - 4,5min (14tis.), 691l, 20d, 37k 

6.4. - Florin Nita gang - 1,5min (16tis.), 1,1tis., 28d, 60k  

8.4. - buď v týmu 11,25min (33tis.), 1,3tis., 27d, 77k  

19.4. - buď v týmu 12min (28tis.), 993l, 23d, 58k  

 

Instagram (3 videa, 1,5 minuty, 34 tis., 7 057l, 83k) 

6.3. - r T před tréninkem 40vt (14064), 2533l, 12k  

9.3. - pozvánka na první zápas po karanténě 40vt (8512), 2495l, 23k  

16.3. - poznej gól 10vt (11480), 2029l, 48k 

 

Facebook (24 videí, 16 minuty, 432 tis., 13 401l, 876k, 850s) 

6.3. - r T před prvním tréninkem 40vt (23tis.), 820l, 70k, 27s 

9.3. - viz ig (27tis.), 1tis.l, 51k, 54s 

16.3. - poznej gól (13,7tis.), 116l, 55k, 2s 

16.3. - poznaný gól 7vt (20,6tis.), 378l, 32k, 18s 

17.3. - pozvánka na zápas 35vt (24tis.), 1tis.l, 64k, 59s 

23.3. - r H před repre U21 47vt (6,7tis.), 235l, 2k, 3s 

23.3. - r H před repre 1,75min (11,8tis.), 435l, 6k, 12s 

23.3. - -,- 1min (7,9tis.), 200l, 7k, 5s 

23.3. - -,- 1,25min (7,3tis.), 414l, 5k, 5s 

23.3. - -,- 32vt (7,7tis.), 149l, 2k, 3s  

23.3. - -,- 35vt (12,5tis.), 251l, 12k, 8s 

24.3. - známka České pošty k derby 44vt (12,1tis.), 506l, 19k, 39s 



II 

 

26.3. - limitka oblečení 50vt (24tis.), 1tis.l, 102k, 98s 

2.4. - poznej gol 10vt (24,7tis.), 219l, 68k, 4s 

2.4. - poznaný gol 10vt (27tis.), 515l, 14k, 19s 

2.4. - pozvánka 0,75min (17tis.), 592l, 20k, 35s 

6.4. - florinita gang 1,5min (38tis.), 1,6tis.l, 47k, 87s 

7.4. - pozvánka 36vt (9,5tis.), 556l, 8k, 17s 

10.4. - video s pozvánkou od malého fanouška 6vt (30tis.), 1,9tis.l, 143k, 208s 

10.4. - r H před derby 16vt (24tis.), 800l, 71k, 27s  

18.4. - pozvánka 42vt (14tis.), 609l, 31k, 26s  

23.4. - pozvánka na e-sport match 32vt (9,6tis.), 178l, 11k, 5s 

25.4. - -,,- ale jiná 36vt (15tis.), 628l, 57k, 30s 

29.4. - r H vzpomínka na hráče 38vt (25tis.),1,1tis.l, 29k, 59s 

 

Twitter (8 videí, 1 minuta, 14,1 tis., 642l, 17k, 26rt) 

pouze od 7.4. 

7.4. - e-sport tutorial 28vt  (3097), 133l, 2k, 4rt  

10.4. - malý fans 5vt (3113), 256l, 5k, 10rt 

10.4. - teaser r H před 15vt (2269), 172l, 1k, 5rt 

11.4. - střídání 4vt (1101), 20l, 0k, 3rt 

11.4. - střídání (1332), 17l, 0k, 1rt 

14.4. - střídání (1243), 20l, 2k, 1rt 

14.4. - střídání (1041), 15l, 7k, 1rt 

14.4. - střídání (923), 9l, 0k, 1rt 



III 

 

Bohemians Praha 1905 

YouTube (17 videí, 68,5 minuty, 14,5 tis., 663l, 77k, 8d) 

1.3. - rozhovor hráč - 4min (455), 29l, 0d, 2k 

4.3. - r H - 6min (4,1tis.), 121l, 2d, 15k 

7.3. - tiskovka 4min (1,1tis), 35l, 0d, 7k 

9.3. - r H 5min (320), 26l, 0d, 1k 

9.3. - tiskovka 4,5min (710), 27l, 2d, 7k 

15.3. - tiskovka 6min (787), 47l, 0d, 13k 

16.3. - r H 5min (505), 44l, 1d, 3k 

22.3. - tiskovka 3,5min (190), 19l, d, 3k 

3.4. - tiskovka T po - 3min (562), 27l, 0d, 4k 

10.4. tiskovka T po - 1,75min (658), 30l, 0d, 4k  

10.4. - r H po - 5,5min (852), 42l, 0d, 5k 

17.4. - tiskovka T po - 4,5min (589), 28l, 0d, 3k 

20.4. - tiskovka H po - 2,75min (412), 24l, 1d, 0k 

22.4. - tiskovka T po - 2,5min (783), 32l, 1d, 3k  

25.4. - magazín bohemians #3 - 4,25min (1tis.), 49l, 1d, 3k  

26.4. - tiskovka T po - 3min (759), 37l, 0d, 3k 

26.4. - r H po - 3,25min (741), 46l, 0d, 1k 

 

Instagram (0 videí, 0 minuty, 0 tis., 0l, 0k) 

 

Facebook (1 video, 2 minuty, 5,5 tis., 287l, 20k, 79s) 

1.4. - 3D sken ďolíčku 2min (5,5tis.), 287l, 20k, 79s  

 

Twitter (0 videí, 0 minuty, 0 tis., 0l, 0k, 0rt) 



IV 

 

FC Baník Ostrava 

YouTube (35 videí, 159,25 (128,25 – bez dokumentu) minuty, 77,1 tis., 3 269l, 361k, 

45d) 

1.3. - portrét Rygel 31min (1,9,tis.) 70l, 0d,8k 

2.3. - první trénink s novým koučem 3min (4tis.) 152l, 3d, 21k 

4.3. - trénink s hráčem A pro malého hráče U13 2min (2,4tis.), 104l, 0d, 8k  

5.3. - preview 2min (3,2tis.), 102l, 6d, 18k  

7.3. - r H po 3,75min (4,7tis.), 165l, 1d, 31k  

8.3. - aftertalk H 2,5min (1,7tis.), 77l, 2d, 9k  

12.3. - preview 2,5min (2,2tis.), 96l, 2d, 10k  

13.3. - r T po 4,5min (4,4tis.), 190l, 0d, 20k  

15.3. - aftertalk H 3min (1,7tis.), 86l, 0d, 7k  

17.3. - r T po 1,25min (5,3tis.), 169l, 1d, 23k 

18.3. - aftertalk H 2min (1,5tis.), 85l, 1d, 7k  

19.3. - preview 2,25min (2,5tis.), 115l, 0d, 6k  

21.3. - r T po 3min (2,6tis.), 62l, 3d, 6k 

22.3. - aftertalk 1,75min (839), 31l, 4d, 7k  

25.3. - Baníkovské stopy 6,75min (1,4tis.), 51l, 1d, 3k 

26.3. - moje 11 7min (2,1tis.), 109l, 0d, 9k  

30.3. - e-sport QaA 4min (805), 46l, 3d, 1k  

1.4. - preview 3,5min (1,3tis.), 68l, 1d, 4k  

3.4. -  r T po 4,25min (2,5tis.), 96l, 3d, 12k 

4.4. - aftertalk 3min (878), 37l, 0d, 2k  

8.4. - preview 3min (1,9tis.), 74l, 0d, 16k  

10.4. - r T po 8,75min (3,9tis.), 153l, 1d, 30k  

11.4. - aftertalk 2,5min (1,3tis.), 74l, 1d, 7k  

15.4. - preview 3min (1,4tis.), 67l, 2d, 5k  

16.4. - r T po 4,75min (2,4tis.), 68l, 3d, 18k  

17.4. - aftertalk 2,75min (1,1tis.), 56l, 0d, 7k  

19.4. - preview 2,5min (1,2tis.), 64l, 1d, 4k  

20.4. - r T po 6,25min (2,6tis.), 125l, 0d, 6k 

21.4. - aftertalk 3min (1tis.), 60l, 0d, 4k 

22.4. - zeptej se mě 14,5min (2,7tis.), 160l, 1d, 13k  

23.4. - preview 3min (1,3tis.), 55l, 1d, 8k 

24.4. - r T po 4,5min (3,1tis.), 136l, 1d, 10k 

24.4. - r H po 2,25min (1,7tis.), 87l, 2d, 2k 

25.4. - aftertalk 2,5min (2,1tis.), 99l, 0d, 10k 

30.4. - preview 3min (1,5tis.), 80l, 1d, 9k 

 

Instagram (30 videí, 85,5 minuty, 134 610 tis., 29 957l, 270k) 

1.3. - portrét Rygel úsek prvních 2min (1804), 326l,  

2.3. - jako YT 3min (2266), 488l, 4k 

5.3. - preview 2min (3319), 583l, 4k 

8.3. - aftertalk 2,5min (1888), 388l, 0k 

12.3. - preview 2,5min (2226), 459l, 3k 

13.3. - oslavne video pro fanoušky po výhře 0,5min (17147), 3468l, 42k 

14.3. - aftertalk 3min (1918), 464l, 3k  

18.3. - aftertalk 2min (1604), 395l, 6k 



V 

 

19.3. - preview 2,25min (2145), 399l, 2k 

22.3. - aftertalk 2min (1532), 351l, 0k 

23.3. - CSR promo video 1min není IGTV (4175), 721l, 3k  

25.3. - Baníkovské stopy 6,75min (1954), 348l, 3k 

26.3. - moje 11 7min (2352), 512l, 4k 

1.4. - preview 3,25min (1775), 348l, 2k 

4.4. - aftertalk 3min (1811), 364l, 0k 

8.4. - preview 3min (2660), 473l, 4k 

10.4. - oslava z kabiny 10vt (16419), 4225l, 66k 

10.4. - co vy zpíváte 0,5min (19146), 3699l, 39k 

11.4. - aftertalk 2,5min (1668), 413l 

15.4. - preview 3min (1937), 424l, 1k 

17.4. - aftertalk 3min (1730), 365l, 1k 

19.4. - preview 2,5min (1685), 269l, 1k 

20.4. - co vy zpíváte 0,5min (13167), 2983l, 17k 

21.4. - aftertalk 3,25min (1311), 388l, 1k 

22.4. - zeptej se mě 14,5min (2517), 476l, 6k 

23.4. - preview 3min (1924), 419l, 0k 

24.4. - oslava z kabiny 1min není IGTV (9183), 2116l, 28k 

25.4. - aftertalk 2,5min (1572), 408l, 0k 

26.4. - oslava výhry 0,5min (9764), 2419l, 30k 

30.4. - preview 3min (2011), 406l, 0k 

 

Facebook (45 videí, 132,75 minuty, 286,7 tis., 13 131l, 795k, 1380s) 

1.3. - portrét Rygel 31min (6,6tis.) 256l, 20k, 33s 

2.3. - první trénink s novým trenérem 3min (13tis.) 481l, 69k, 22s 

4.3. - trénink s hráčem A týmu 2min (8tis.) 202l, 13s, 0k 

5.3. - videopreview Slavia 2min (6,7tis.) 177l, 37k, 14s 

8.3. - aftertalk (r H po Z hezky zpracovaný!) 2,5min (4,6tis.) 172l, 3k, 8s 

9.3. - akademie FCBO představení 10,5min (8,2tis.) 332l, 15k, 58s 

12.3. - videopreview 2,5min (4,2tis.) 192l, 3k, 9s 

13.3. - gól 7vt (1,7tis.) 285l, 20k, 10s  

13.3. - gól 2vt (2,3tis.) 309l, 49k, 12s 

13.3. - gól 2vt (1,4tis.) 180l, 25k, 6s 

13.3. - gól 2vt (2,8tis.) 302l, 75k, 14s 

13.3. - gól 2vt (1,8tis.) 217l, 38k, 13s 

14.3. - aftertalk 3min (4,1tis.) 193l, 7k, 9s 

18.3. - aftertalk 2min (4,7tis.) 139l, 17k, 12s 

19.3. - videopreview 2,25min (2,9tis.) 145l, 6k, 3s 

22.3. - aftertalk 1,75min (2,8tis.) 61l, 3k, 3s 

23.3. - spolupráce kampaň 1min (6,5tis.) 175l, 3k, 19s 

25.3. - baníkovské stopy mini dokument 6,75min (5,7tis.) 171l, 6k, 33s 

26.3. - moje jedenáctka 7min (4tis.) 177l, 1k, 14s 

29.3. - video pro děti v téhle situaci 3,5min (5,2tis.) 246l, 2k, 52s 

1.4. - videopreview 3,5min (3,6tis.) 119l, 5k, 5s 

4.4. - afttertalk 3min (2,9tis.), 129l, 2k, 9s 

8.4. - preview 3min (3,9tis.), 173l, 1k,14s 

10.4. - gól 5vt (747), 277l, 20k, 17s 

10.4. - gól 5vt (773), 274l, 19k, 14s 

10.4. - gól (1,2tis.) 268l, 13k, 18s 



VI 

 

10.4. - oslava z šatny 11vt (28tis.), 1,6tis.l, 86k, 285s 

11.4. - aftertalk 2,5min (2,8tis.), 188l, 0k, 10s 

15.4. - preview 3min (2,9tis.), 157l, 3k, 7s 

15.4. - nechme děti sportovat 1,25min (9,4tis.), 507l, 6k, 128s 

16.4. - gól (1,3tis.), 338l, 18k, 18s 

18.4. - aftertalk 2,75min (5tis.), 121l, 19k, 12s 

19.4. - preview 2,5min (2,1tis.), 120l, 4k, 4s 

20.4. - gól (922), 284l, 14k, 8s 

20.4. - gól (1,3tis.), 361l, 23k, 13s 

21.4. - aftertalk 3min (3,5tis.), 137l, 6k, 4s  

22.4. - zeptej se mě 14,5min (4,2tis.), 188l, 9k, 17s 

23.4. - spolupráce 40vt (8,4tis.), 396l, 7k, 64s  

23.4. - preview 3min (3,7tis.), 142l, 18k, 6s 

24.4. - gól (1,3tis.), 416l, 29k, 17s 

24.4. - gól (1,3tis.), 293l, 24k, 7s 

24.4. - oslava kabina 1min (88tis.), 1,9tis.l, 73k, 331s 

25.4. - aftertalk 2,5min (5,5tis.), 252l, 7k, 19s 

30.4. - preview 3min (3,7tis.), 19l, 4k, 6s 

30.4. - návod rezervace vstupenky 2min (3,2tis.), 60l, 4s 

 

Twitter (37 videí, 42,95 minuty, 31,7 tis., 1 682l, 33k, 102s) 

1.3. - Zdeněk Rygel 1,75min (655), 53l, 0k, 1rt 

2.3. - první trénink pod novým koučem 2,25min (793), 36l, 0k, 3rt 

5.3. - preview 2min (770), 32l, 0k, 1rt 

7.3. - start rozcvičky 7vt (610), 27l, 0k, 0rt 

8.3. - aftertalk 2,25min (691), 26l, 0k, 2rt 

12.3. - preview 2,25min (542), 31l, 0k, 2rt 

13.3. - rozcvička 7vt (512), 34l, 2k, 3rt 

13.3. - co vy zpíváte 23vt (2462), 138l, 1k, 5rt 

14.3. - aftertalk 2,25min (613), 38l, 0k, 0rt 

18.3. - aftertalk 2min (531), 22l, 0k, 1rt 

19.3. - preview 2,25min (642), 20l, 0k, 2rt 

21.3. - příjezd na stadion 13vt (533), 27l, 0k, 0rt 

21.3. - rozcvička 7vt (604), 22l, 2k, 0rt 

22.3. - aftertalk 1,5min (568), 13l, 0k, 1rt 

25.3. - baníkovské stopy 2,25min (389), 21l, 1k, 3rt 

1.4. - preview 2,25min (491), 18l, 0k, 1rt 

4.4. - aftertalk 2,25min (515), 14l, 0k, 3rt 

8.4. - preview 2,25min (610), 24l, 0k, 2rt 

10.4. - rozcvička 11vt (373), 27l, 0k, 1rt 

10.4. - oslava z kabiny 10vt (3436), 193l, 5k, 15rt 

10.4. - oslava s fans 29vt (1725), 113l, 2k, 13rt 

11.4. - aftertalk 2,25min (509), 22l, 0k, 1rt 

15.4. - preview 2,25min (434), 20l, 0k, 1rt 

16.4. - příjezd 4vt (446), 29l, 0k, 2rt 

16.4. - rozcvička 10vt (434), 26l, 1k, 1rt 

17.4. - aftertalk 2,25min (2628), 22l, 0k, 3rt 

19.4. - preview 2,25min (464), 16l, 0k, 0rt 

20.4. - oslava z kabiny 37vt (972), 88l, 1k, 10rt 

20.4. - co vy zpíváte 25vt (1974), 139l, 4k, 7rt 



VII 

 

21.4. - aftertalk 2,25min (491), 23l, 0k, 2rt 

22.4. - zeptej se mě 2,25min (619), 29l, 2k, 1rt 

23.4. - preview 2,25min (435), 21l, 0k, 2rt 

24.4. - příjezd 56vt (572), 50l, 1k, 1rt 

24.4. - děkovačka 14vt (922), 100l, 3k, 3rt 

24.4. - oslava z kabiny 55vt (1822), 113l, 6k, 7rt 

25.4. - aftertalk 2,25min (472), 30l, 0k, 0rt 

30.4. - preview 2,25min (433), 25l, 0k, 2rt 



VIII 

 

FC Zbrojovka Brno 

YouTube (11 videí, 36,25 minuty, 4 tis., 114l, 13k, 24d) 

1.3. - r H po Z 2,5min (238) 9l, 1d, 3k 

14.3. - r T po Z 2,75min (322) 7l, 6d, 0k  

16.3. - r H po Z 2,5min (164) 7l, 1d, 0k 

16.3. - r AT po Z 2,75min (122) 7l, 2d, 0k 

11.4. - r T po - 2min (110), 8l, 0d, 0k 

11.4. - r T po - 3min (597), 26l, 0d, 2k 

11.4. - r H po - 3,5min (319), 19l, 0d, 0k 

18.4. - r T po - 3min (376), 7l, 2d, 3k 

18.4. - r H po - 4,5min (317), 3l, 0d, 1k  

25.4. - r T po - 4,5min (693), 4l, 11d, 2k 

25.4. - r H po - 5,25min (725), 17l, 1d, 2k 

 

Instagram (19 videí, 9,5 minuty, 24,1 tis., 3 952l, 33k) 

3.3. - sestava 48vt (907), 139l, 2k 

7.3. - sestava (800), 118l, 0k 

8.3. - HB 5vt (887), 173l, 1k 

14.3. - HB 5vt (1915), 348l, 4k 

14.3. - sestava (665), 110l, 0k 

18.3. - záznam historického gólu 15vt (2162), 251l, 1k 

20.3. - sestava (891), 132l, 5k 

21.3. - vzkaz šéftrenérů 1,75min (2467), 247l, 0k 

22.3. - HB (1040), 212l, 1k 

4.4. - sestava (1667), 269l, 9k 

9.4. - HB (1541), 316l, 0k 

11.4. - sestava (719), 128l, 0k 

16.4. - HB (1105), 195l, 0k 

18.4. - HB (1032), 192l, 0k 

18.4. - sestava (855), 140l, 0k 

21.4. - sestava (648), 134l, 1k 

24.4. - HB (1358), 316l, 1k 

25.4. - HB (1139), 232l, 3k 

25.4. - sestava (833), 132l, 1k 

26.4. - HB (1448), 267l, 4k 

 

Facebook (32 videí, 11,5 minut, 192,4 tis., 2 506l, 546k, 111s) 

3.3. - sestava (2tis.), 37l, 21k, 3s 

7.3. - sestava (1,3tis.), 39l, 13k, 4s 

7.3. - animace gól 10vt (1,2tis.), 88l, 29k, 1s 

8.3. - HB (763), 62l, 10k, 1s 

8.3. - sestřih oslav z posledního předcovidového utkání 22vt (2,6tis.), 68l, 7k, 3s 

14.3. - HB (1,3tis.), 118l, 14k, 1s 

14.3. - sestava (1,8tis.), 35l, 34k, 5s 

14.3. - animace gol (663), 38l, 0k, 1s 

18.3. - záznam historického gólu 15vt (2,2tis.), 102l, 5k, 16s 

18.3. - -,- 15vt (1,9tis.), 71l, 1k, 2s 

19.3. - vzkaz šéftrenérů 1,75min (2,2tis.), 60l, 3k, 5s 



IX 

 

20.3. - sestava (2,2tis.), 44l, 45k, 4s 

20.3. - gól (1tis.), 79l, 12k, 1s 

22.3. - HB (1tis.), 90l, 12k, 0s 

4.4. - sestava (2tis.), 56l, 51k, 5s 

9.4. - HB (1,6tis.), 192l, 10k, 2s 

11.4. - sestava (1,8tis.), 52l, 26k, 5s 

11.4. - gól (1,5tis.), 135l, 9k, 9s 

11.4. - gól (1,5tis.), 173l, 19k, 9s 

16.4. - HB (1,6tis.), 131l, 11k, 6s 

18.4. - HB (1tis.), 66l, 8k, 0s 

18.4. - sestava (1,5tis.), 73l, 31k, 7s 

18.4. - gól (852), 35l, 11k, 0s 

21.4. - sestava (1,5tis.), 38l, 49k, 4s 

21.4. - gól (673), 33l, 12k, 2s 

21.4. - gól (760), 42l, 8k, 1s 

24.4. - HB (1,5tis.), 143l, 16k, 3s 

25.4. - HB (1,7tis.), 67l, 14k, 2s 

25.4. - sestava (1,8tis.), 58l, 32k, 4s 

26.4. - HB (1,9tis.), 149l, 24k, 2s 

26.4. - HB (1,6tis.), 109l, 9k, 2s 

26.4. - sport na pomoc charitě 23vt (1,1tis.), 23l, 0k, 1s 

 

Twitter (30 videí, 9,75 minut, 9,7 tis., 222l, 18k, 34rt) 

3.3. - sestava (227), 3l, 0k, 2rt 

7.3. - sestava (550), 3l, 0k, 2rt 

7.3. - gól (605), 9l, 1k, 2rt 

8.3. - HB (75), 2l, 0k, 0rt 

8.3. - rok od posledního zápasu před Covid-19 (121), 7l, 0k, 0rt 

14.3. - HB (192), 14l, 0k, 0rt 

14.3. - sestava (822), 7l, 4k, 3rt 

14.3. - gól (69), 3l, 0k, 0rt 

18.3. - záznam historického gólu 15vt (379), 10l, 1k, 2rt 

18.3. - -,- jiný 15vt (119), 3l, 1k, 0rt 

20.3. - sestava (1183), 7l, 0k, 4rt 

20.3. - gól (97), 8l, 1k, 0rt 

22.3. - HB (139), 4l, 0k, 0rt 

4.4. - sestava (863), 6l, 0k, 4rt 

9.4. - HB (131), 11l, 0k, 0rt 

11.4. - sestava (531), 10l, 0k, 2rt 

11.4. - gól (92), 10l, 1k, 0rt 

11.4. - gól (91), 11l, 2k, 0rt 

16.4. - HB (101), 8l, 1k, 0rt 

18.4. - HB (132), 4l, 0k, 0rt 

18.4. - sestava (875), 12l, 1k, 3rt 

18.4. - gól (71), 4l, 1k, 0rt 

21.4. - sestava (466), 7l, 1k, 2rt 

21.4. - gól (219), 8l, 1k, 2rt 

21.4. - gól (66), 3l, 0k, 2rt 

24.4. - HB (138), 12l, 0k, 1rt 

25.4. - HB (133), 5l, 0k, 0rt 



X 

 

25.4. - sestava (888), 4l, 1k, 3rt 

26.4. - HB (131), 11l, 1k, 0rt 

26.4. - HB (201), 12l, 0k, 0rt 
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FK Jablonec 

YouTube (11 videí, 130,25 minuty, 5 tis., 172l, k vypnuty, 1d) 

8.3. - promo video MOL 1min (547), 11l, 0d, 0k  

19.3. - Jabkopokec 39min (155), 12l, 0d, 0k 

21.3. - tiskovka 10,5min (169), 15l, 0d, 0k 

21.3. - r H po Z 6min (74), 7l, 0d, 0k 

21.3. - r H po Z 4,5min (98), 8l, 0d, 0k 

11.4. - r T po 18,5min (176), 9l, 0d, 

15.4. - r T po 11,75min (838), 30l, 0d,  

15.4. - r H po 4,75min (124), 12l, 1d 

18.4. - r T po 12,75min (1,9tis.), 32l, 0d 

21.4. - r T po 14,5min (319), 15l, 0d 

24.4. - r T po 7min (546), 21l, 0d 

 

Instagram (5 videa, 23 minuty, 3 tis., 452l, 3k) 

8.3. - promo MOL IGTV 1min (1035), 92l, 1k 

22.3. - tiskovka 10,5min (323), 79l 

22.3. - r H po 6min (264), 66l 

22.3. - r H po 4,5min (353), 72l 

1.4. - medailonek triků vracejícího se hráče po zranění 1min IGTV (1049), 143l, 2k 

 

Facebook (15 videí, 100,75 minut, 12 tis., 937l, 26k, 47s) 

8.3. mol video promo (965) 55l, 2s, 0k 

21.3. - tiskovka (1,1tis.) 85l, 0k, 5s 

21.3. - r H po Z (695) 77l, 1k, 1s 

21.3. - r H po Z (913) 66l, 1k, 2s 

28.3. - sestřih branek z pohárového zápasu 1,75min (1,2tis) 73l, 4s, 0k 

1.4. - návrat hráče po zranění 1min (1,8tis.) 117l, 18k, 13s 

3.4. - r T po Z 6min (722) 29l, 6k, 0s 

11.4. - tiskovka 18,5min (584), 26l, 0k, 2s  

15.4. - tiskovka 11,75min (853), 78l, 0k, 4s 

15.4. - r H po 4,75min (544), 38l, 0k, 1s  

18.4. - tiskovka 13min (974), 71l, 0k, 6s  

21.4. - tiskovka 14,5min (594), 56l, 0k, 3s  

24.4. - hráč přeje fanouškovi (jeden z nejmladších) přes kameru 0,5min (1,4tis.), 116l 

9k, 2s  

24.4. - tiskovka 7min (635), 50l, 0k, 2s 

 

Twitter (3 videí, 3,75 minuty, 1,4 tis., 31l, 1k, 1rt) 

8.3. - promo partnerství s Mol 1min (557), 9l, 0k, 1rt 

28.3. - sestřih gólů z ML zápasu 1,75min (249), 11l, 0k, 0rt 

1.4. - návrat zraněného hráče 1min (586), 11l, 1k, 0rt 
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SFC Opava 

YouTube (15 videí, 58,75 minuty, 5 tis., 133l, 1k, 5d) 

6.3. - r T po Z 5,75min (577) 10l, 0d, 0k 

7.3. - r H po Z 3,75min (223) 9l, 1d, 0k 

13.3. - r T po Z 5,25min (645) 21l, 1d, 1k 

13.3. - r H po Z 5min (322) 8l, 0d, 0k 

22.3. - r T po Z 8,25min (276) 12l, 1d, 0k 

22.3. - r H po Z 1,75min (154) 12l, 0d, 0k 

2.4. - r T před 1min (518), 24l, 0d, 0k 

4.4. - r T po 6min (359), 9l, 1d, 0k 

5.4. - r H po 3,5min (235) 9l, 0d, 0k 

10.4. - r T po 4min (570), 4l, 0d, 0k 

11.4. - r H po - 4,25min (324), 4l, 0d, 0k 

18.4. - r T po - 3,75mn (165), 1l, 1d, 0k 

18.4. - r H po - 2,5min (178), 4l, 0d, 0k 

21.4. - r T po - 1,75min (226), 2l, 0d, 0k 

22.4. - r H po - 2,25min (161), 4l, 0d, 0k 

 

Instagram (16 videí, 59,5 minut, 17,6 tis., 2 818l, 50k) 

6.3. - r T po 5,75min (1310), 184l, 1k  

7.3. - r H po 3,75min (928), 123l, 2k 

13.3. - r T po 5,25min (1354), 220l, 0k 

14.3. - r H po 5min (1010), 131l, 0k 

22.3. - r T po 8,25min (1353), 164l, 1k 

22.3. - r H po 1,75min (1054), 126l, 0k  

2.4. - r T před 1min IGTV (1442), 184l, 0k  

4.4. - r T po 6min (830), 141l, 0k 

5.4. - r H po 3,5min (886), 113l, 0k  

10.4. - pozdrav s fans 48vt (4077), 906l, 43k 

10.4. - r T po 4min (989), 133l, 0k 

11.4. - r H po 4,25min (740), 113l, 2k 

18.4. - r T po 3,75min (527), 89l, 1k 

18.4. - r H po 2,5min (793), 89l, 0k 

22.4. - r T po 1,75min (564), 80l, 0k 

22.4. - r H po 2,25min (686), 82l, 0k 

 

Facebook (15 videí, 58,5 minuty, 90 tis., 1 416l, 318k, 193s) 

6.3. - r T po 5,75min (3tis.), 39l, 10k, 8s 

7.3. - r H po 3,75min (3,9tis.), 33l, 30k, 4s 

13.3. - r T po 5,25min (3,2tis.), 74l, 10k, 8s 

13.3. - r H po 5min (2,3tis.), 36l, 1k, 6s 

22.3. - r T po 8,25min (2,9tis.), 34l, 26k, 8s 

22.3. - r H po 1,75min (2tis.), 27l, 3k, 9s 

4.4. - r AT po 6min (2,5tis.), 39l, 14k, 6s 

5.4. - r H po 3,5min (1,9tis.), 30l, 0k, 9s 

10.4. - fanoušci se loučí s týmem u autobusu 49vt (57tis.), 1tis.l, 188k, 110s 

10.4. - r T po 4min (2,3tis.), 11l, 7k, 3s 

11.4. - r H po 4,25min (2,2tis.), 17l, 9k, 4s 
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18.4. - r T po 3,75min (2tis.), 19l, 13k, 4s 

18.4. - r H po 2,5min (1,7tis.), 25l, 1k, 4s 

21.4. - r T po 1,75min (1,4tis.), 17l, 6k, 5s 

22.4. - r H po 2,25min (1,3tis.), 15l, 0k, 5s 

 

Twitter (2 videa, 1,75 minut, 1,8 tis., 63l, 2k, 11rt) 

2.4. - r T před 1min (144), 4l, 0k, 1rt 

10.4. - fanoušci u autobusu 48vt (1692), 59l, 2k, 10rt 
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SK Sigma Olomouc 

YouTube (37 videí, 165 minuty, 14,8 tis., 558l, 22k, 22d) 

4.3. - preview 3,5min (250) 14l, 1d, 0k 

6.3. - r H po Z 4,75min (258), 13l, 0d, 0k 

6.3. - r T po Z 4,5min (436) 9l, 1d, 8k 

9.3. - r H po Z 5,25min (231), 13l, 0d, 1k 

9.3. - r T po Z 7,75min (257) 17l, 0d, 0k 

16.3. - vyzvi sigmáka 4min (1,4tis.) 47l, 0d, 0k  

17.3. - r H o úspěchu v anketě sportovec Olomoucka 2,5min (216) 18l, 0d, 0k 

18.3. - preview 3,25min (318) 17l, 1d, 0k 

20.3. - r H po Z 4,75min (193) 14l, 0d, 0k 

20.3. - r T po Z 8,5min (256) 16l, 1d, 0k 

25.3. - sestřih přípravného utkání 3min (485) 19l, 1d, 0k 

26.3. - vyzvi sigmáka - brankáři 2,25min (334) 20l, 0d, 0k  

30.3. - S modrým áčkem 2,5min (423), 24l, 0d, 2k 

1.4. - před utkáním - 3,5min (300), 11l, 1d, 0k  

3.4. - r T po - 6,75min (472), 15l, 1d, 1k 

5.4. - před utkáním - 2min (309), 12l, 1d, 0k 

6.4. - r H po - 5min (159), 8l, 0d, 0k 

6.4. - r T po - 10,5min (294), 11l, 0d, 0k 

8.4. - s modrým áčkem - 2min (345), 16l, 0d, 1k  

9.4. - před utkáním - 2,25min (149), 6l, 0d, 0k 

9.4. - sestřih přípravného utkání B týmu 1min (408), 4l, 0d, 0k 

9.4. - the same - 2min (651), 15l, 0d, 3k  

10.4. - r T po - 5min (245), 12l, 1d, 0k 

10.4. - r H po - 4,5min (173), 10l, 1d, 0k 

13.4. - s modrým áčkem - 2,5min (366), 20l, 0d, 1k 

15.4. - před utkáním - 2,75min (429), 14l, 1d, 0k 

17.4. - r H po - 5,75min (167), 10l, 0d, 0k 

17.4. - r T po - 7,5min (243), 11l, 2d, 2k 

20.4. - r H po - 5,5min (242), 14l, 0d, 0k 

20.4. - r T po - 3min (289), 14l, 0d, 0k 

22.4. - před utkáním - 6,5min (573), 14l, 1d, 0k 

24.4. - r H po - 5,5min (385), 11l, 2d, 0k 

24.4. - r T po - 7,75min (727), 9l, 2d, 1k 

26.4. - před utkáním - 1,75min (684), 28l, 2d, 1k 

26.4. - s modrým áčkem - 3min (520), 15l, 0d, 0k 

28.4. - r H po - 4,5min (614), 19l, 0d, 0k 

28.4. - r T po - 8min (1020), 18l, 2d, 1k  

 

Instagram (23 videí, 128 minuty, 14,4 tis., 2705l, 12k) 

4.3. - r AT před 3,5min (570), 113l 

9.3. - r H po 5,25min (703), 138l, 0k 

16.3. - vyzvi sigmáka 4min (896), 171l, 3k 

18.3. - r T před 3,25min (685), 97l, 0k 

20.3. - r H po 4,75min (653), 130l, 4k 

26.3. - vyzvi sigmáka 2,25min (835), 156l, 0k 

30.3. - s modrým áčkem 2,75min (742), 134l, 0k 
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1.4. - r T před 3,5min (488), 99l, 0k 

5.4. - r AT před 2min (533), 81l, 0k 

6.4. - r H po 5min (383), 73l, 0k 

8.4. - s modrým áčkem 2min (529), 126l, 0k 

9.4. - r T před 2,25min (427), 70l, 0k 

10.4. - r H po 4,5min (366), 76l, 0k 

13.4. - s modrým áčkem 2,5min (657), 111l, 0k 

15.4. - r AT před 2,75min (578), 97l, 0k 

17.4. - r H po 5,75min (392), 73l, 1k 

19.4. - provzdušnění trávníku 1min (1629), 307l, 2k 

22.4. - r T před 6,5min (463), 86l, 0k 

24.4. - záběry stadionu v den derby 20vt (1031), 214l, 0k 

24.4. - r H po 5,5min (377), 78l, 0k 

26.4. - r H před 1,75min (428), 82l, 1k 

26.4. - s modrým áčkem 3min (575), 118l, 1k 

28.4. - r H po 4,5min (430), 75l, 0k 

 

Facebook (44 videí, 121 minuty, 204,7 (56,7) tis., 2971 (1371)l, 386k, 123 (34)s) 

4.3. - před utkáním 3,5min (1,2tis.), 22l, 0k, 0s 

6.3. - r T po 1,5min (1,2tis.), 19l, 18k, 0s 

6.3. - r H po 4,75min (917), 17l, 0k, 0s 

9.3. - nástup na utkání 51vt (2tis.), 75l, 17k, 1s 

9.3. - r T po 2min (1,1tis.), 44l, 5k, 1s 

9.3. - r H po 5,25min (1tis.), 43l, 4k, 0s 

16.3. - vyzvi sigmáka 4min (2,5tis.), 61l, 5k, 6s 

17.3. - záběry z tréninku 1,25min (3,1tis.), 97l, 5k, 2s 

17.3. - r H kvůli repre 2,5min (895), 38l, 3k, 0s 

18.3. - před utkáním 3,25min (1tis.), 29l, 2k, 1s 

20.3. - 15 min do zápasu video z rozcvičky 39vt (1,2tis.), 41l, 2k, 0s 

20.3. - r T po 2min (1,6tis.), 29l, 7k, 0s 

20.3. - r H po 4,75min (1,8tis.), 45l, 4k, 1s 

21.3. - video gif gól 4vt (767), 71l, 9k 

26.3. - vyzvi sigmáka 2,25min (3tis.), 45l, 4k, 5s 

30.3. - s modrým ačkem 2,75min (1,2tis.), 50l, 3k, 2s 

1.4. - před utkáním 3,5min (888), 27l, 1k, 0s 

3.4. - r T po 2min (2,3tis.), 37l, 50k, 0s 

5.4. - před utkáním 1,75min (1,4tis.), 27l, 5k, 0s 

6.4. - r T po 3,25min (1,1tis.), 26l, 7k, 0s 

6.4. - r H po 5min (711), 16l, 1k, 1s 

8.4. - s modrým ačkem 2min (1tis.), 40l, 1k, 1s 

9.4. - před utkáním 2,25min (1,1tis.), 14l, 18k, 1s 

9.4. - sestřih B Týmu 55vt (542), 14l, 0k, 1s 

9.4. - sestřih další 2min (904), 27l, 1k, 0s 

10.4. - záběry z rozcvičky 15vt (1,2tis.), 21l, 5k, 0s 

10.4. - r T po 1,5min (1,2tis.), 21l, 5k, 0s 

10.4. - r H po 4,5min (646), 23l, 1k, 0s 

13.4. - s modrým ačkem 2,5min (1,1tis.), 51l, 2k, 1s 

15.4. - před utkáním 2,75min (952), 27l, 1k, 1s 

17.4. - r T po 3min (1,9tis.), 27l, 35k, 0s 

17.4. - r H po 6min (703), 19l, 1k, 0s 
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19.4. - provzdušnění trávníku 1min (148tis.), 1,6tis.l, 62k, 89s 

20.4. - r H po 3min (1,3tis.), 25l, 6k, 0s 

20.4. - r H po 5,5min (1tis.), 39l, 0k, 2s 

21.4. - video gif golu 5vt (525), 37l, 1k, 0s 

22.4. - před utkáním 6,5min (1,3tis.), 33l, 5k, 3s 

24.4. - záběry ze stadionu 18vt (2tis.), 78l, 13k, 2s 

24.4. - r T po 3min (2,2tis.), 27l, 31k, 0s 

24.4. - r H po 5,5min (971), 15l, 8k, 0s 

26.4. - před utkáním 1,75min (1,4tis.), 24l, 8k, 0s 

26.4. - s modrým ačkem 3min (1,1tis.), 24l, 4k, 2s 

28.4. - r T po 2,25min (2,1tis.), 27l, 25k, 0s 

28.4. - r H po 4,5min (984), 15l, 1k, 0s 

 

Twitter (7 videí, 12,25 minuty, 1,4 tis., 25l, 8k, 1rt) 

6.3. - r T po 1,5min (184), 1l, 0k, 0rt 

9.3. - r T po 2min (140) 1l, 1rt 

20.3. - r T po 2min (182) 3l, 0k 0rt 

3.4. - r T po 2min (271), 0l, 6k, 0rt 

10.4. - r T po 1,5min (120), 4l, 0k, 0rt 

19.4. - provzdušnění trávníku 1min (333), 14l, 2k, 0rt 

28.4. - r T po 2,25min (131), 2l, 0k, 0rt 
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SK Slavia Praha 

YouTube (74 videí, 467,65 minut, 1 659tis., 60 427l, 6 183k, 1 370d) 

1.3. - reklamní spot – 40vt. (12,1 tis) 517l,11d, 39k  

3.3. - r H po - 1,5min (8,1tis.) 431l, 5d, 31k 

3.3. - r AS po - 4,75min (7,7tis.) 266l, 0d, 21k 

4.3. - další díl série Leicester - 15,25min (95tis.), 2,7tis.l, 38d, 148k 

5.3. - před zápasem (preview) - 4,75min (16tis.), 479l, 10d, 38k 

7.3. - živé vysílání r T po (aka. tiskovka) - 10,5min (9,1tis.), 207l, 4d, 1k 

7.3. - r H po - 4,25min (8,3tis.), 280l, 10d, 45k 

7.3. - r H po - 3,75min (3,9tis.), 152l, 3d, 14k 

9.3. - prodloužení smlouvy r H – 2min (8,2tis.), 453l, 4d, 33k 

10.3. - UEL tiskovka před T + H - 24min (15tis.), 389l, 9d, 20k 

10.3. - před zápasem - 6,25min (27tis.), 1tis.l, 14d, 109k  

11.3. - UEL tiskovka po vysíláno živě - 14,25min (19tis.), 317l, 6d, 47k 

11.3. - H po - 2,25min (4,2tis.) 154l, 1d, 13k 

11.3. - ohlasy T po -  4,25min (11tis.) 232l, 4d, 36k 

11.3. - r H po - 1,5min (7,7tis.), 222l, 12d, 47k   15  100   252,3 

11.3. - r H po - 1,5min (3,3tis.), 139l, 4d, 7k 

12.3. - r H po - 2,5min (6,9tis.), 238l, 2d, 24k   8176   564    263 

13.3. - před zápasem - 5,5min (12,1tis.), 471l, 8d, 66k 

14.3. - r T po – 8min (9,2tis.), 278l, 3d, 8k 

14.3. - r H po – 4min (9,1tis.), 391l, 2d, 25k 

16.3. - před odletem - 5,75min (15tis.), 572l, 12d, 53k 

17.3. - před zápasem – 6min (28tis.), 1,1tis., 11d, 120k 

17.3. - UEL tiskovka před - 10,75min (18.tis.), 490l, 10d, 41k 

19.3. - r H po - 2,5min (83tis.), 2tis.l, 62d, 523k  

19.3. - r H po - 1,5min (57tis.), 1,8tis.l, 20d, 292k 

19.3. - r H po - 2,75min (98tis.), 1,3tis.l, 43d, 245k 

19.3. - r H po - 3,25min (80tis.), 1,5tis., 31d, 166k 

19.3. - los čtvrtfinále UEL - 1,75min (121tis.), 3,7tis., 55d, 248k 

19.3. - r T po losu - 7,5min (65tis.), 2tis.l, 39d, 250k 

19.3. - r H + H po losu - 7,75min (21tis.), 810l, 8d, 104k 

20.3. - před zápasem - 6,25min (21.tis.), 750l, 19d, 141k 

21.3. - ne rasismu - 1,25min (115tis.), 7,9tis.l, 324d, 840k 

21.3. - r H po - 5,5min (5,4tis.), 311l, 2d, 16k 

21.3. - r T po tiskovka - 20,25min (18tis.), 517l, 6d, 22k 

21.3. - r H po - 2,5min (17tis.), 950l, 6d, 50k 

2.4. - r T + H po ocenění měsíce - 6min (8,8tis.), 518l, 4d, 23k 

3.4. - před zápasem - 7,25min (13tis.), 519l, 9d, 42k 

4.4. - r H po - 1,75min (4,4tis.), 215l, 4d, 16k 

4.4. - r H po - 2,5min (14tis.), 657l, 10d, 40k 

4.4. - r T po - 11min (10tis.), 306l, 7d, 24k 

6.4. - před odletem - 9,5min (25tis.), 1,2tis.l, 9d, 143k 

7.4. - před zápasem - 6,25min (41tis.), 1,8tis.l, 24d, 196k 

7.4. - UEL tiskovka před - 23min (23tis.), 860l, 9d, 105k 

8.4. - r H po - 3min (10tis.), 631l, 5d, 51k 

8.4. - r H po - 2,25min (14tis.), 765l, 5d, 51k 

9.4. - r h po - 3min (42tis.), 1,9tis., 17d, 87k 



XVIII 

 

9.4. - r T po - 5,5min (29tis.), 955l, 7d, 94k 

9.4. - UEL tiskovka po - 17,5min (26tis.), 761l, 4d, 70k 

10.4. - před zápasem - 4,25min (31tis.), 1,2tis.l, 54d, 134k 

11.4. - reklama/teaser na Halftime - 18vt (4,6tis.), 191l, 3d, 12k 

11.4. - 298. derby choreo - 0,75min (13tis.), 719l, 17d, 52k 

11.4. - tiskovka T po - živé vysílání - 21min (21tis.), 581l, 14d, 46k 

11.4. - r H po živě - 7,75min (12tis.), 437l, 6d, 26k 

11.4. - r H po - 4min (9,8tis.), 386l, 8d, 16k 

12.4. - oslavy výhry derby - 4,5min (45tis.), 1,5tis.l, 30d, 122k 

14.4. - UEL tiskovka před T + H - 19min (23tis.), 700l, 8d, 146k 

14.4. - před zápasem Arsenal - 7,5min (43tis.), 1,6tis.l, 11l, 190k 

15.4. - UEL tiskovka po živě - 21min (27tis.), 658l, 16d, 165k 

15.4. - r H po - 2,75min (11tis.), 389l, 4d, 35k 

15.4. - r H po - 2min (27tis.), 920l, 17d, 85k 

15.4. - r H po - 2,15min (7tis.), 280l, 8d, 34k 

17.4. - před zápasem - 5,75min (11tis.), 483l, 11d, 58k 

18.4. - r H po - 3min (3,7tis.), 181l, 3d, 31k 

18.4. - r T po - 7,75min (6,7tis.), 207l, 8d, 23k   5 890 

20.4. - před zápasem - 7min (12tis.), 518l, 5d, 43k 

21.4. - r T po tiskovka živě - 17,5min (7,1tis.), 225l, 2d, 10k 

21.4. - r H po - 3,5min (3,6tis.), 224l, 1d, 8k 

23.4. - promo + r H gól roku Linger - 1min (25tis.), 1,3tis.l, 23d, 42k 

24.4. - před zápasem - 4,25min (12tis.), 527l, 8d, 47k 

25.4. - r H po - 2min (3,6tis.), 164l, 1d, 30k 

25.4. - r T po - 4,5min (8,8tis.), 260l, 5d, 66k 

27.4. - r T před Mol Cupem - 1,5min (6,8tis.), 262l, 4d, 11k 

28.4. - r AT po - 5min (4,7tis.), 202l, 4d, 16k 

28.4. - r H po - 2,75min (3,7tis.), 210l, 0d, 20k 

 

Instagram (13 videí, 8,25 minuty, 300 tis., 45 871l, 2 383k) 

1.3. - promo spot 40vt (13060), 2678l, 11k 

4.3. - teaser na Leicester loading 20vt (37587), 7801l, 25k 

18.3. - záběr ze stadionu Rangers 21vt (14610), 2962l, 47k 

21.3. - ne rasismu 1,25min (101 521), 27 557l, 1679k 

8.4. - teaser na čtvrtfinále EUL Arsenal 25vt (13878), 4450l, 51k 

8.4. - teaser2 7vt (13620), 4228l, 80k 

11.4. - promo halftime 18vt (21539), 4186l, 44k 

11.4. - teaser na derby 46vt (16644), 5172l, 39k 

13.4. - promo halftime2 22vt (13546), 2377l, 6k 

15.4. - promo halftime3 25vt (15896), 3202l, 290k 

17.4. - promo halftime4 1,25min IGTV (9372), 1576l, 92k 

18.4. - promo halftime5 38vt (7019), 1605l, 1k 

23.4. - gól roku Linger 65vt IGTV (21720), 3955l, 18k 

 

Facebook (69 videí, 16,25 minuty, 772,1 tis., 56 398l, 534k, 4 238d) 

1.3. - promo (8,7tis.), 217l, 2k, 11s 

3.3. - gól 7vt (3,3tis.), 263l, 15k, 6s 

3.3. - gól (1,9tis.), 139l, 3k, 7s 

3.3. - gól (1,3tis.), 142l, 4k, 5s 

3.3. - gól (1tis.), 124l, 1k, 5s 



XIX 

 

3.3. - gól (1,6tis.), 133l, 4k, 6s 

3.3. - gól (1,4tis.), 123l, 8k, 6s 

3.3. - gól (1tis.), 88l, 4k, 5s 

3.3. - gól (2,9tis.), 177l, 6k, 11s 

3.3. - gól (2,4tis.), 113l, 3k, 3s 

3.3. - gól (2,8tis.), 165l, 6k, 5s 

4.3. - teaser Leicester loading 20vt (16,7tis.), 628l, 9k, 18s 

7.3. - gól (4,7tis.), 477l, 64k, 17s 

7.3. - gól (4,1tis.), 346l, 81k, 12s 

8.3. - video gif 3vt (460), 200l, 2k, 3s 

11.3. - nástup n rozcvičku 43vt (21tis.), 643l, 61k, 27s 

11.3. - gól (7,8tis.), 1tis.l, 71k, 83s 

14.3. - rozcvička 10vt (2,7tis.), 175l, 10k, 2s 

14.3. - gól (7,6tis.), 861l, 64k, 28s 

14.3. - gól (5,8tis.), 764l, 45k, 17s 

14.3. - gól (6,5tis.), 453l, 38k, 10s 

16.3. - příjezd na letiště 10vt (13tis.), 1,1tis.l, 56k, 32s 

16.3. - nástup do letadla 11vt (6tis.), 678l, 19k, 14s 

18.3. - teaser zápas s Rangers 44vt (21tis.), 927l, 35k, 46s 

18.3. - záběr ze stadionu 22vt (5,5tis.), 444l, 28k, 15s 

18.3. - příprava stadionu 10vt (4,1tis.), 212l, 16k, 10s 

18.3. - rozcvička 8vt (5,8tis.), 333l, 41k, 5s 

18.3. - gól (9,1tis.), 1,1tis.l, 49k, 68s 

18.3. - gól (12tis.), 1,3tis.l, 163k, 98s 

21.3. - ne rasismu 1,25min (156tis.), 5,7tis.l, 865k, 990s 

21.3. - gól (5,4tis.), 635l, 40k, 16s 

21.3. - gól (6,8tis.), 743l, 74k, 20s 

21.3. - gól (4,7tis.), 509l, 23k, 10s 

21.3. - gól (7,1tis.), 679l, 50k, 13s 

22.3. - video gif 5vt (5tis.), 549l, 24k, 12s 

4.4. - nástup na rozcvičku 13vt (5,4tis.), 310l, 3k, 1s 

6.4. - příjezd na letiště 10vt (14tis.), 868l, 87k, 21s 

7.4. - záběry stadionu 11vt (12tis.), 1,2tis.l, 56k, 53s 

8.4. - teaser Arsenal 26vt (8,9tis.), 785l, 51k, 55s 

8.4. - teaser2 7vt (6,2tis.), 424l, 56k, 10s 

8.4. - teaser3 (10,8tis.), 378l, 66k, 8s 

8.4. - gól (36tis.), 5,9tis.l, 4743k, 304s 

11.4. - promo halftime (5,3tis.), 212l, 2k, 1s 

11.4. - teaser derby (55tis.), 2,7tis.l, 99k, 236s 

11.4. - pozvánky ze zahr. od bývalých hráčů (59tis.), 4,2tis.l, 101k, 262s 

11.4. - gól (10tis.), 1,8tis.l, 120k, 113s 

11.4. - gól (9,2tis.), 1,3tis.l, 73k, 80s 

12.4. - video gif z fotek 7vt (4,2tis.), 678l, 13k, 10s 

12.4. - video gif z fotek2 6vt (3,4tis.), 444l, 6k, 10s 

13.4. - promo halftime2 22vt (8,3tis.), 299l, 12k, 6s 

15.4. - promo halftime3 25vt (8,6tis.), 251l, 48k, 6s 

15.4. - teaser na UEL 14vt (11tis.), 705l, 91k, 25s 

15.4. - teaser2 8vt (8,6tis.), 757l, 72k, 25s 

15.4. - zahřívačka 10vt (7,7tis.), 388l, 40k, 6s 

15.4. - nástup na rozcvičku 13vt (10tis.), 581l, 59k, 6s 



XX 

 

15.4. - teaser3 10vt (5,2tis.), 229l, 96k, 4s 

17.4. - promo halfime4 1,25min (10,9tis.), 198l, 68k, 4s 

18.4. - promo halftime5 38vt (3,2tis), 144l, 2k, 1s 

18.4. - gól (19tis.), 2,5tis.l, 167k, 83s 

18.4. - video gif z fotek 5vt (5,5tis.), 953l, 40k, 11s 

21.4. - gól (4,2tis.), 623l, 23k, 17s 

21.4. - gól (3,8tis.), 452l, 23k, 11s 

22.4.- video gif z fotek 4 vt (2,2tis.), 304l, 3k, 6s 

22.4. - video gif z fotek 6vt (1,8tis.), 229l, 0k, 2s 

23.4. - gól sezony Linger 1min (59tis.), 2,7tis.l, 52k, 155s 

27.4. - r T před Mol Cupem 1,5min (5,6tis.), 313l, 6k, 9s 

28.4. - gól (4,7tis.), 637l, 26k, 14s 

28.4. - gól (3tis.), 423l, 15k, 13s 

28.4. - gól (3,2tis.), 373l, 13k, 13s 

 

Twitter (16 videí, 6,5 minuty, 50 662 tis., 2 895l, 97k, 116rt) 

15.4. - teaser halftime 24vt (4242), 118l, 5k, 5rt 

15.4. - teaser na zápas 13vt (4190), 226l, 12k, 6rt 

15.4. - teaser2 7vt (12tis.), 180l, 10k, 8rt 

15.4. - zahřátí 10vt (2302), 143l, 5k, 2rt 

15.4. - rozcvička 13vt (1744), 118l, 5k, 4rt 

15.4. - final teaser 10vt (1204), 47l, 0k, 1rt 

17.4. - promo halftime2 1,25min (4186), 123l, 1k, 15rt 

18.4. - promo halftime3 37vt (1839), 65l, 1k, 1rt 

18.4. - gól 7vt (5212), 644l, 33k, 29rt 

21.4. - gól (2226), 150l, 3k, 7rt 

21.4. - gól (1705), 134l, 5k, 4rt 

23.4. - gól sezony 65vt (4880), 374l, 3k, 28rt 

27.4. - r T před ML 1,5min (2628), 117l, 2k, 0rt 

28.4. - gól (1442), 183l, 3k, 1rt 

28.4. - gól (1673), 155l, 4k, 3rt 

28.4. - gól (1189), 118l, 3k, 2rt 

 



XXI 

 

1.FK Příbram 

YouTube (35 videí, 282 minuty, 9,5 tis., 386l, 21k, 12d) 

2.3. - podcast 54,5min (396) 11l, 0d, 1k  

6.3. - tiskovka T 4,75min (424) 9l, 1d, 1k 

6.3. - r H po Z 8min (256) 11l, 0d, 0k 

6.3. - r H po Z 2min (318) 12l, 0d, 0k 

9.3. - r H po Z 2,75min (359) 5l, 0d, 0k 

13.3. - tiskovka T 4min (1,3tis.) 13l, 4d, 13k  

17.3. - r nový trenér 4min (698) 26l, 0d, 1k 

20.3. - podcast 62,5min (437) 26l, 1d, 0k  

20.3. - r H po Z 3,5min (141) 10l, 0d, 0k 

20.3. - tiskovka T 7,25min (292) 10l, 0d, 1k 

20.3. - r H po Z 2,75min (125) 7l, 1d, 0k  

21.3. - r AT po Z 1,5min (185) 9l, 1d, 0k  

4.4. - r AT po - 4,75min (197), 8l, 0d, 0k 

4.4. - r T po - 4min (270), 9l, 0d, 0k 

6.4. - podcast s T - 48,5min (445), 15l, 0d, 0k  

9.4. - CSR akce - 3min (114), 5l, 0d, 0k  

9.4. - r H před - 2,5min (158), 10l, 0d, 0k  

10.4. - r H po - 2,25min (165), 6l, 2d, 0k 

10.4. - tiskovka T - 5min (212), 9l, 1d, 0k 

11.4. - r H po - 1,5min (342), 9l, 0d, 0k  

11.4. - r H po - 1min (121), 5l, 1d, 0k  

17.4. - r H před - 2,5min (142), 5l, 0d, 0k  

17.4. - r AT před - 2min (249), 7l, 0d, 0k 

18.4. - r AT po - 5,5min (203), 10l, 0d, 0k  

18.4. - r T po - 4min (284), 14l, 0d, 3k 

21.4. - r T po - 4,5min (283), 5l, 2d, 0k 

22.4. - r H po - 1,25min (212), 8l, 0d, k  

22.4. - r H po - 1min (172), 4l, 0d, 0k  

25.4. - r H po - 7,75min (179), 16l, 0d, 0k  

25.4. - r T po - 4,5min (238), 14l, 0d, 1k 

26.4. - r H zahraniční před - 4min (288), 24l, 0d, 0k  

26.4. - r H zahraniční po - 4min (215), 15l, 0d, 0k 

27.4. - r 2H - 5min (475), 27l, 0d, 0k  

30.4. - r H před - 2,75min (123), 7l, 1d, 0k 

30.4. - r H před - 3,25min (226), 14l, 0d, 1k  

od 20.3. používají intro 

 

Instagram (1 video, 1 minuty, 0,7 tis., 93l, 0k) 

27.4. - r 2H 1min není IGTV (650), 93l, 0k 

 

Facebook (0 videí, 0 minuty, 0 tis., 0l, 0k. 0s) 

 

Twitter (0 videí, 0 minuty, 0 tis., 0l, 0k, 0rt) 


