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1.  Úvod 

 

Téma této bakalářské práce jsem si zvolil proto, že se zajímám o český fotbal a 

často navštěvuji internetové stránky některých klubů. Setkal jsem se tedy s různými 

přístupy k tvorbě těchto stránek. 

V dnešní době, kdy internet je největším zdrojem informací pro valnou část 

populace by měl být kladen velký důraz na obsah, vzhled a uživatelskou přívětivost 

internetových stránek nejen sportovních klubů, ale i ostatních institucí prezentujících se 

široké populaci a stránek zaměřených na poskytování různě zaměřených informací. 

Vytvoření správné internetové prezentace by mohlo sportovním klubům přinést 

nejen větší množství fanoušků na stadionu při domácích zápasech, ale také pomoci 

přilákat potenciální partnery a sponzory, kteří například nejsou stále rozhodnuti, kam 

své prostředky investovat. Například špatně vytvořená struktura či nepřívětivé prostředí 

stránek může naopak případné zájemce odradit hned na začátku prohlížení a díky tomu 

se ani nepodívají na informace, které klub na stránkách prezentuje, byť tyto informace 

mohou být velmi kvalitní. Stejně tak přívětivé stránky bez kvalitního obsahu mohou mít 

stejný účinek. 

Hlavním úkolem této práce tedy bude analýza, porovnání a vyhodnocení dat a 

pomocí výsledných informací i ucelený závěr, který by měl obsahovat vše podstatné, co 

je potřeba vědět při tvorbě internetových stránek. 

 Tato práce by tedy měla pomoci tyto zádrhely odstranit a pomoci tak zájemcům 

k lepšímu postavení mezi konkurencí. Zájemci by zde měli najít ponaučení i informace 

čeho se při tvorbě stránek vyvarovat.  
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2.  Cíle a úkoly práce 

 

Cílem této práce je analyzovat internetové stránky fotbalových klubů působících 

v české fotbalové Gambrinus lize a vybraných týmů pravidelně se objevujících na 

evropské fotbalové scéně, vyhodnocení výsledků této analýzy a jejich porovnání 

s vytvořeným modelem, který by měl splňovat kritéria správně vytvořených 

internetových stránek z hlediska poskytovaných informací a dostupnosti pro běžné 

uživatele internetu. Výsledkem by měl být dokument, který by mohl posloužit 

zájemcům při zakládání nových internetových stránek sportovních klubů nebo k jejich 

úpravě a zdokonalení. 

 

Cíle můžeme rozčlenit na následující dílčí úkoly: 

 stanovení stěžejních teoretických pojmů práce 

 analýza konkrétních internetových stránek 

 vytvoření modelu 

 srovnání analyzovaných dat s vytvořeným modelem 

 srovnání internetových stránek mezi kluby 

 vyhodnocení získaných výsledků 

 doporučení možného zlepšení stávajících stránek zvolených českých 

klubů 
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3. Teoretická východiska 

 

3.1 Historie internetu 

 

Historie internetu je až překvapivě dlouhá. Sahá totiž až do roku 1957, ve kterém 

USA zakládá speciální vládní agenturu ARPA (Advanced Research Project Agency - 

úřad pro pokročilé výzkumné projekty) jako reakci na vypuštění první umělé družice 

Sputnik na oběžnou dráhu a snaží se tak během studené války opět vrátit na první místo 

v technologickém rozvoji. Hlavním cílem ARPA bylo řešení jak propojit vzdálená 

velitelská stanoviště v případě jaderného útoku. To byl prvopočátek počítačové sítě, 

která by byla schopna komunikovat mezi jednotlivými uzly, i kdyby jiné byly zničeny. 

Koncem roku 1969 vznikají první čtyři uzly na čtyřech amerických vysokých školách. 

Vysoké školy byly vybírány z důvodu velké náročnosti na prostor a obsluhující personál, 

jež musel být pro tuto práci speciálně vyškolen. V tomto období se také začíná 

experimentovat s elektronickou poštou. Rychlost rozvoje byla v následujících letech 

ohromující. V roce 1981 už měla tato síť dvě stovky uzlů a začínají se objevovat i první 

komerční uživatelé. O síti se začíná hovořit jako o internetu. Tento název nahradil 

původní ARPANet. V devadesátých letech propuká revoluce v internetu a počet 

počítačů připojených k internetu se rok od roku zdvojnásobuje (1989 – 160 000 

připojení, 1990 – 313 000 připojení). V dnešní době je k internetové síti připojena více 

než miliarda počítačů. (4) 

 

 

3.2 Internet a jeho využití pro komerční účely 

  

Fenomén internetu jako zdroj informací nemohl zůstat nepovšimnut obchodníky, 

kteří v něm objevili relativně levný způsob, jak propagovat své produkty. V dnešní době 

je internet plný reklamních nabídek na všemožné produkty od tvarování účesu po 

luxusní jachty. Jednotlivci, ale i velké firmy, zde mohou nabízet své zboží a služby 

přímo svým cílovým skupinám, čehož je dosaženo umístěním své nabídky na vhodnou 

internetovou stránku (např. na stránkách zabývajících se automobilismem je vhodné 

nabízet produkty a služby spojené s auty, zatímco nabízet zde kosmetiku by velký 

úspěch nemělo). Zároveň se jako vhodná jeví 
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Možnost odkazovat na internetové stránky produktu v reklamě v jiných médiích, kde si 

mohou potenciální zájemci přečíst více informací k nabízenému produktu, případně si 

jej rovnou pořídit, což je další rychle se rozvíjející odvětví na internetu. Mnoho 

společností se dnes zabývá internetovým prodejem, nebo alespoň mají ke svému 

kamennému obchodu i takzvaný e-shop, kde se dá zboží objednat a je zákazníkovi 

doručeno až domů. Zákazník si tedy může na internetu objednat potraviny, oblečení či 

spotřební elektroniku. Vize budoucnosti je taková, že nakonec se bude nakupovat pouze 

přes internet a kamenné obchody ustoupí do ústranní, ale pravděpodobně ještě nějaký 

čas potrvá, než se tato vize stane skutečností. 

 

 

3.3 Služby poskytované prostřednictvím internetu 

 

V dnešní době internet poskytuje takové množství služeb, že spočítat je všechny 

by bylo velice obtížné a časově náročné. Vybereme si proto pouze několik z nich a 

pokusíme se je stručně a v krátkosti vysvětlit. 

 

 

3.3.1 Elektronická pošta (e-mail) 

 

V souvislosti s rozvojem internetu se rozvíjí také elektronická pošta (zkráceně e-

mail, z anglických slov electronic mail). Tato služba umožňuje zasílání textových zpráv 

a v dnešní době také přiložených souborů, pomocí internetové sítě. E-mail tedy můžeme 

poslat komukoli, kdo je připojen k internetu a má vytvořenou E-mailovou schránku a 

tedy vlastní adresu, nebo také jakémukoli uživateli v síti intranet, což je vnitřní síť 

například ve firmě. Mnoho poskytovatelů této služby také umožňuje uživatelům 

přesměrovat zprávy na jinou schránku, čehož využijí zejména uživatelé s více e-

mailovými schránkami (např. e-mail soukromý a firemní). (6) 

 

 

3.3.2 Technologie Push 

 

Tato technologie popisuje specifický způsob předávání zpráv pomocí internetu. 

Funguje na principu „tlačení“ (anglicky push) informací ke koncovému uživateli. Tyto 
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informace nedostává uživatel náhodně, nýbrž se musí přihlásit na určitý komunikační 

kanál, nebo si tuto službu vyžádat. Pokud si uživatel požádá o zasílání určitých 

informací či jiného druhu dat, dává tak poskytovateli na vědomí, že má zájem o 

pravidelné zasílání informací, a o které informace se jedná. Poskytovatel na základě 

tohoto požadavku pak odesílá (tlačí) daná data k uživateli, který si o ně zažádal. (7) 

 

 

3.3.3 FTP 

  

FTP je zkratkou anglického File Transfer Protocol a slouží k vzdálenému 

přístupu k datům jednoho počítače z počítače jiného. Pomocí této služby má oprávněný 

uživatel, který se přihlašuje pomocí uživatelského jména a hesla, možnost procházet 

data na jiném počítači (například na pracovním počítači) z počítače jiného (například 

soukromého). Tato data může nejen prohlížet, ale také mazat a libovolně upravovat. 

Této služby je možné využívat pouze v případě, že máte potřebný software (potřebný 

program), kterým může být speciální FTP klient nebo internetový prohlížeč, a platné 

přihlašovací údaje, tj. přihlašovací jméno a heslo. (9) 

 

 

3.3.4 Diskusní skupiny 

  

Diskusní skupiny, nebo také Newsgroups, jsou ty oblasti internetu, kde mohou 

uživatelé přidávat své příspěvky a názory. Jedná se většinou o diskusní či internetová 

fóra. Tyto diskuse můžeme rozčlenit na několik druhů. Pokud bychom členili diskuse 

podle zaměření, tak hlavní dvě skupiny jsou takzvané diskuse „on-topic“, což jsou 

diskuse zabývající se zvoleným tématem, a takzvané diskuse „off-topic“, diskuse bez 

vymezeného tématu a příspěvky se tedy mohou vztahovat k jakémukoli problému. Jako 

další rozdělení můžeme uvést dělení podle toho, zda jsou diskuse řízeny nebo ne. 

Existují tedy diskuse moderované, ve kterých administrátor, moderátor či jejich skupina 

kontroluje příspěvky zda splňují kritéria pro uveřejnění či nikoliv a na základě toho 

diskusi pročíšťují, a diskuse nemoderované, které postrádají výše zmíněnou kontrolu. 

Velkým problémem druhého typu diskuzí je velká pravděpodobnost výskytu spamu, či 

jiných škodlivých objektů. Posledním dělením, které bych rád uvedl, je dělení podle 

přístupnosti. Podle tohoto kriteria můžeme rozdělit diskuse na veřejné, tedy diskuse, 
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kam může přispívat každý a každý si také může příspěvky prohlížet, a diskuse 

neveřejné, které pro přispívání, případně i pro prohlížení, vyžadují registraci na daném 

fóru. (8) 

 

 

3.3.5 World Wide Web (WWW) 

  

Ve spojení se vznikem WWW se hovoří se společností CERN, jež je jeho 

tvůrcem a byl vyvinut, aby umožňoval prohlížení dokumentů uložených na vzdálených 

serverech (kdekoli v internetové síti). WWW byl původně zamýšlen pouze pro využití 

uvnitř firmy, avšak brzy se rozšířil i mimo ni do celé internetové komunity. Pro 

perfektní využití WWW byly vytvořeny speciální programy (prohlížeče), které umožnili 

jeho využití široké veřejnosti. Obsah tohoto a následujících odstavců jsem vytvořil na 

základě informací nabytých z literatury, hlavně pak z knihy autorů GÁLA, POUR 

TOMAN (2006). 

 

 

3.3.5.1 Základní pojmy týkající se WWW 

 

 Pro lepší pochopení služby WWW je důležité vymezit některé základní pojmy, 

se kterými se setkává každý běžný uživatel internetu. 

 

 HTTP server – počítač obsahující speciální software, který podporuje protokol 

HTTP sloužící ke vzájemné komunikaci mezi počítačem a serverem a který také 

umožňuje vzájemnou výměnu dat mezi těmito dvěma instancemi. 

 

 WWW server – HTTP server je možno rozdělit do ucelených částí obsahující 

různé informace. Tyto ucelené části nazýváme WWW servery. Pro přístup k těmto 

informacím je nutno zadat speciální adresu, která je pro každý jednotlivý celek unikátní. 

 

 WWW stránka – WWW server můžeme dále dělit na menší části, jimiž jsou 

WWW stránky. Tyto stránky se ponejvíce skládají z textu, avšak mohou obsahovat i 

další mediální prvky, jako jsou obrázky, zvukové stopy, odkazy na další stránky či 

videa. 
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 Hlavní stránka – hlavní stránkou (tzv. Homepage) je nazývána stránka, která se 

nám zobrazí po zadání  adresy příslušného WWW serveru do vyhledávače. Většinou 

bývá jakýmsi rozcestníkem, který nás navede na ostatní stránky serveru. 

 

 Odkazy – speciální oblasti na WWW stránkách, které nás po rozkliknutí 

přesměrují na jiné místo na WWW serveru, nebo kdekoli na internetu. Jako odkaz může 

sloužit speciálně označená část textu či obrázek. 

 

 Prohlížeč – prohlížeč je software umožňující uživateli prohlížet internetové 

stránky a slouží ke komunikaci počítače s internetem. 

 

 URL adresa – adresa WWW serveru sloužící k jeho vyhledání a také jako 

označení serveru. Adresa nám poskytuje informace o názvu serveru i o zemi, ve které je 

server registrovaný. Název serveru bývá většinou shodný s názvem organizace, která 

server provozuje. Formát adresy je www.nazevserveru.kodzeme (www.ftvs.cuni.cz). (1) 

 

 

3.3.5.2 Příklady komerčního využití WWW 

 

 Následující řádky bych rád věnoval serverům, se kterými se uživatel internetu 

nejčastěji setkává a jejich stručnému popisu. 

 

Elektronické noviny a zpravodajské servery 

 

 Zpravodajské a informační servery se dají rozdělit do dvou skupin. Jednou 

skupinou jsou zpravodajské servery mající čistě elektronickou podobu (nejsou dostupné 

jinde než na internetu) a druhou skupinou jsou ty servery, které fungují jako 

elektronická verze klasických médií jako novin, časopisů, rádií potažmo televize. Jejich 

výhodou je nesporně kratší čas, za který se informace o odehrané události dostane 

k široké veřejnosti a také množství finančních prostředků, jež jsou potřebné pro 

zrealizování tohoto přenosu. 
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Internetové browsery (vyhledávače) 

 

 Na internetu se nachází miliony WWW serverů a jejich počet den ode dne roste. 

Je proto důležité, aby existovaly servery, které nám umožní se v tomto nepřeberném 

množství serverů zorientovat a nalézt tak požadovanou informaci. To je úkolem 

vyhledávačů.  

 

Specializované servery 

 

 Tyto servery se specializují na určité téma či obor. Můžeme narazit na servery 

zabývající se sportem, zahrádkářstvím, kulinářstvím, automobily či cestováním. Tato 

témata slouží pouze pro ilustraci, jelikož je nad slunce jasné, že takovýchto oborů 

existuje nepřeberné množství. Tyto servery mají největší využití pro komerční účely, 

protože je navštěvují uživatelé mající stejný zájem a proto jsou využívány jako místo 

pro cílování reklamy na zvolenou cílovou skupinu. 

 

Servery poskytující bezplatné využívání elektronické pošty 

 

 Tyto servery slouží jako brána pro jinou internetovou službu, jíž je elektronická 

pošta. Na tyto servery je možné přihlásit se z jakéhokoli počítače připojeného 

k internetu, a protože v dnešní době je vyžadován kontaktní e-mail skoro všude, je tato 

služba využívána i lidmi, kteří s internetem běžně nepracují.  

 

Prezentace firem 

 

 Firma, která dnes nemá vlastní internetové stránky jako by neexistovala. 

Internetová prezentace slouží firmám k podávání informací o její činnosti či o 

produktech, které nabízí. Firmy tak mohou ihned informovat veřejnost o změnách, 

probíhajících akcích případně o novém produktu. 
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3.4 Způsoby připojení 

  

V následující kapitole bych rád uvedl některé z nejčastějších způsobů připojení 

počítače k internetové sítí, které jsem vypracoval na základě informací z publikace 

autorů POGUE, BIERSDOFER (2006) 

 

 

3.4.1 Připojení pomocí vytáčené telefonní linky 

  

Tento způsob připojení využívá pomoci obyčejného telefonního účtu. Je k tomu 

tedy potřeba mít telefonní linku a modem a pomocí těchto dvou technologií se připojíte 

k internetu kdykoli chcete a to tak, že ze svého počítače „zatelefonujete“ svému 

poskytovateli. Toto připojení je vhodné pro příležitostné uživatele internetu, kteří ocení, 

že nemusí platit paušální poplatek jen proto, že se připojí na internet pouze dvakrát 

týdně na hodinu a půl. Toto připojení má pomalý přenos dat a proto trvá delší chvíli, 

než jsou data na internetu vyhledána a zobrazena. V dnešní době se v důsledku 

globalizace a rozvoje informačních technologií bez každodenního využití internetu 

téměř neobejdeme a proto je tento způsob připojení využíván v menší míře. 

 

 

3.4.2 Připojení pomocí kabelové televize nebo satelitního přijímače 

  

Tento způsob připojení je v dnešní době nerozšířenějším způsobem 

uživatelského připojení k internetu. Pro připojení je potřeba mít kromě modemu také 

satelitní přijímač pro příjem internetu nebo kabelovou televizi jejíž poskytovatel má 

v nabídce i internetové služby. Toto připojení je mnohem rychlejší než předešlé 

(dosahuje rychlosti až několika desítek Megabitů za minutu) a je tedy pro uživatele 

příjemnější, protože nemusí dlouho čekat na požadovaná data. Toto připojení se 

většinou platí paušálně za určité časové období a uživatel má přístup k internetu dvacet 

čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu. Navíc dnes při pořízení internetu často dostane 

zákazník ke smlouvě potřebné zařízení za akční cenu (například za symbolickou jednu 

korunu) plus většina poskytovatelů nabízí instalaci zařízení zcela zdarma. Toto 

připojení taktéž podporuje fakt, že drtivá většina populace vlastní mobilní telefon a díky 

tomuto fenoménu klesá množství domácností s pevnou telefonní linkou. Tyto 
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domácnosti pak nemají jinou možnost, nežli volit toto připojení či si znovu zažádat o 

připojení telefonní linky, které vyjde podstatně dráž než instalace zařízeni pro příjem 

internetu přes satelit či kabelovou televizi. 

Samozřejmě toto nejsou jediné způsoby jak se k internetu připojit. Existují i 

další způsoby připojení jako například přes mobilní telefon nebo ADSL modem. 

Můžeme také rozlišit připojení podle toho, zda k připojení počítače k internetu 

používáme kabel nebo bezdrátové připojení takzvané Wi-Fi. To jakým způsobem se 

připojíme závisí na druhu modemu, který vlastníme (nemůžeme se připojit pomocí Wi-

Fi, pokud tuto technologii náš modem nepodporuje) a samozřejmě na tom, zda náš 

počítač podporuje bezdrátové připojení nebo ne. 

V současné době však pro připojení k internetu není zcela výhradně potřeba 

stolního počítače či notebooku, ale můžeme se připojit i pomocí mobilního telefonu 

nebo přenosného počítače, jehož rozměry dnes nepřesahují rozměry sešitu o velikost A6. 

(5) 

 

 

3.5 Nástroje marketingu a internetu 

 

 Tato kapitola se zbývá marketingem, jež je pro každý sportovní klub vitální 

záležitostí, neboť je hlavním faktorem ovlivňujícím příjem klubu. Jelikož se tato práce 

zabývá rozborem internetových stránek, budeme se tedy zabývat kromě samotného 

marketingu také jeho spojením s internetem. 

 

 

3.5.1 Marketingový mix 

  

Marketingový mix je hlavním nástrojem marketingových oddělení firem, 

pomocí kterého se snaží ovlivnit poptávku po svém produktu. Toho je možné docílit 

pomocí nástrojů takzvaných 4P. 4P jsou jednotlivá odvětví, kterými by se vedení mělo 

zabývat. Patří sem produkt (product), cena (price), komunikace (promotion) a místo  

distribuce (place). (2) 
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Produkt  

Jako produkt firmy můžeme označit veškeré zboží a služby, které firma nabízí. 

Jako součást produktu můžeme považovat též služby s ním spojené, jako například 

pokud si pořídíme jízdní kolo, tak součástí produktu může být prodej na splátky, 

bezplatný servis či náhradní díly. 

 

Cena 

Cenou rozumíme vlastní sumu, kterou kupec platí za požadovaný produkt. Ceny 

mohou být stálé (pevné), ale i volné a dá se o nich smlouvat. V České republice se 

v maloobchodním prodeji smlouvání nevyužívá, ale v Arabských zemích je smlouvání 

každodenní praxí. Avšak ve velkoobchodním prodeji se dá o ceně diskutovat. 

 

Komunikace 

Tato část marketingového mixu se zabývá problémem, jak přesvědčit zákazníka 

ke koupi právě našeho produktu. Toho se dosahuje jednak reklamní kampaní (reklama 

v tisku, televizi, na internetu,...), ale také promo akce, slevy a tak dále. 

 

Distribuce 

Úkolem manažerů zabývajících se distribucí je učinit produkt co možná nejlépe 

přístupný pro co největší množství potenciálních zákazníků. Příkladem může být síť 

distributorů a prodejních center. 

 

Finálním cílem marketingového mixu je spojení všech předchozích odvětví do 

fungujícího organismu, který bude přinášet výsledky a fungovat tak, jak bylo před jeho 

vytvořením zamýšleno. 

 

 

3.5.2 Direct marketing 

 

Direct marketingem můžeme rozumět způsob prodeje zboží či služeb přímo 

zákazníkovi, tzn. bez jakéhokoli prostřednictví, ať již prodejce, či jiného prostředníka. 

Těmito způsoby jsou například direct mail, telemarketing, prodej přes mobilní telefon či 

internet a tak dále. V dnešní době je využíváno direct marketingu také k budování 

zákaznické základny pomocí věrnostních programů, odměny za nákup v určité výši, a 
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jiné. Největší výhodou direct marketingu je bezesporu fakt, že zákazníci mohou 

objednávat z domova a objednané zboží je jim doručeno taktéž až ke dveřím, což je 

dnes v době auty zaplněných ulic a parkovišť velkou výhodou. (3) 

 

3.5.3 Online marketing 

 

 Online marketing nebo také internet marketing je jednoduše marketing 

provozovaný za pomoci internetu. Jedná se například o internetovou reklamu, e-

mailový marketing, firemní prezentace na internetu, slevy do e shopů a tak dále. Aby 

úspěšnost internetového marketingu byla co největší, měl by jít ruku v ruce 

s marketingem klasickým, protože i na jízdním kole, které má jedno kolo pokřivené se 

jede špatně. Největším zádrhelem online marketingu je, že marketer potřebuje kromě 

znalostí marketingu také znalosti moderních technologií, aby byl schopen držet krok 

s rozvíjející se internetovou propagací, nicméně existují společnosti, které se zabývají 

přímo tvorbou internetové propagace a které vám podle vašich představ vytvoří balíček 

se všemi náležitostmi a kam se můžete obrátit při případných problémech. (11) 

 

 

3.6 Reklama na internetu 

 

 Jedním z nástrojů internetového marketingu a dá se říci, že nástrojem hlavním je 

internetová reklama, proto bychom měli zmínit alespoň základní informace o tomto 

fenoménu. Reklama může být oceňována různými způsoby. Jednak je to tabulková cena, 

kdy se cena reklamy počítá podle velikosti a doby, na kterou je pořizována, nebo se 

může cena vypočítávat podle toho, kolik uživatelů klikne na odkaz s touto reklamou. 

 

 

3.6.1 Výhody internetové reklamy 

 

 Výhody internetové reklamy jsou přehledně vypsány na internetových stránkách 

www.netbusiness.cz (10). 

 Možnost využití širokého spektra různých forem prezentací 
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 Interaktivita – možnost okamžité reakce a doplnění dalších informací, které 

zajímají potencionálního zákazníka 

 Možnost relativně přesného cílení reklamy 

 Možnost časování i snadného stažení nebo dodatečné úpravy reklamy. 

 Možnost přímé objednávky na základě shlédnutí reklamy 

 Nízké náklady na tvorbu reklamy 

 Velice nízké ceny minimálních objednávek, což činí Internet široce dostupným 

reklamním médiem i malým firmám a drobným podnikatelům. 

 I přes nízkou penetraci, celoplošný účinek reklamy 

 

 

3.6.2 Formy internetové reklamy 

 

 Reklama na internetu je zastoupena především jako odkaz na další stránku, 

většinou stránku produktu nebo firmy. Toto přesměrování na reklamní stránku může být 

provedeno kliknutím na příslušný odkaz, jež může mít jak formu textu tak obrázku.  

 

Bannerová reklama 

 Banner (z anglického slova prapor či plakát) je nejrozšířenější formou reklamy 

na internetu. Objevuje se ve formě obrázku nebo animace, na kterou když uživatel 

klikne, je přesměrován na stránku produktu. Bannery se dnes objevují téměř na všech 

internetových stránkách. Rozměry a množství bannerových reklam je kontrolováno 

Sdružením pro internetovou reklamu, které vydává standardy týkající se internetových 

reklam. 

 

Intextová reklama 

 Intextová reklama je tvořena vložením reklamy do textu. Z textu se vybere slovo, 

jež má nějakou souvislost s nabízeným produktem a k tomuto slovu je přiřazena 

reklama. Tato slova jsou v textu odlišena (nejčastěji zelenou barvou a podtržením) a 

pokud na ně najedeme kurzorem a chvíli na nich setrváme, objeví se okno s reklamou, 

která může mít textovou podobu, text s logem, obrázek nebo animaci či videoreklamu. 

Velkou předností této reklamy je, že neobtěžuje uživatele tak jako bannerová reklama. 
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Existují samozřejmě i další formy reklamy, jako například pop-up windows. 

Tato reklama se objeví buď jako samostatné okno či záložka v prohlížeči, nebo jako 

obrázek, který zakryje obsah prohlížené stránky. Tato reklama je většinou aktivována 

kliknutím na odkaz na jinou stránku nebo například při spuštění videa či jiné aplikace. 

(12) 

 

 

3.7 Model internetových stránek sportovního klubu 

 

Tuto část bych rád věnoval modelu internetových stránek sportovního klubu, 

který by měl splňovat všechna kritéria, která by měly internetové stránky dle mého 

názoru mít. 

 

- přehlednost 

Všechny internetové stránky by měly být přehledné, jednoduché a uživatelsky 

přívětivé, nikdo totiž nechce zdlouhavě hledat informaci, kterou potřebuje nebo 

ho zajímá, to odrazuje další potenciální návštěvníky a hodnota stránek tím upadá 

a s ní i mínění o jejich majiteli, tedy v tomto případě mínění o fotbalovém klubu. 

- vzhled 

Vzhled stránek by měl nějakým způsobem korespondovat s ostatní prezentací 

klubu, vyvedení stánek v klubových barvách je tedy nasnadě. Povětšinou kluby 

mívají dvě, maximálně tři klubové barvy, takže není problémem  v těchto 

barvách stránky vytvořit, avšak není vhodné používat pouze tyto dvě (případně 

tři) barvy, ale spíše použít barvy doplňkové, nejlépe bílou a černou. Například 

pokud jsou klubové barvy červená a zelená, není vhodné, aby se na zeleném 

pozadí vyskytovalo červené písmo a naopak, proto by se mělo použít barev více. 

- reklama 

Vzhledem k tomu, že většina fotbalových klubů si musí sama obstarávat 

finanční prostředky na svůj provoz a rozvoj, tak se předpokládá, že i na svých 

stránkách bude zveřejňovat reklamu, ať už svých partnerů či sponzorů, nebo 

společností, jež mají zájem pouze o tento produkt. Ale lidové rčení říká: „Všeho 

moc škodí.“ A stejně tomu je i v tomto případě. Pokud chci navštívit internetové 

stránky klubu, tak nechci, abych si po jejich otevření připadal, že jsem se dostal 

na nějaký reklamní portál.  
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- novinky 

Internet je dokonalým prostředkem k předávání informací, jelikož pokud chcete 

předat informaci v co nejkratším čase velkému množství lidí, tak ji prostě 

napíšete na internet. Tento proces zabere pouze několik minut a díky tomu 

můžete informace předat dokud jsou ještě aktuální. Každý klub by měl na svých 

hlavních stranách zobrazovat právě novinky, aby se tím uspíšil přístup k nim, a 

hlavně je to věc, která se na stránkách nejčastěji mění a tudíž kvůli nim stránky 

navštěvuje nejvíce uživatelů. Informace by se měly nejčastěji týkat zpráv ze 

zápasů, změn v týmu, popřípadě informací z ligy, ve které klub působí a mimo 

textu je vhodné je doplnit o obrázky či video. Součástí by měl být i přístupný 

archív starších zpráv. 

- historie 

Součástí by měl být i stručný historický přehled klubu, což je také častým 

předmětem hledání a poskytuje informace o historickém pozadí klubu. 

- soupiska 

Další nedílnou součástí internetových stránek je informace o soupisce týmu, 

především A mužstva, aby i fanoušek mohl vědět, kdo hraje za jeho oblíbený 

tým. 

- pracovníci 

Tato část je velice důležitá, jelikož podává informace o tom, na koho se obrátit 

s případným problémem. Krom jmenného seznamu a pozic, které jednotliví lidé 

zastávají by tedy měla tato část obsahovat kontakt na jednotlivé osoby, případně 

na jednotlivá oddělení. 

- výsledky 

Další věc, která je na stránkách často vyhledávána jsou výsledky týmu a jeho 

postavení v ligové tabulce. Tyto informace jsou tedy velice podstatnou součástí 

a měly by se taktéž objevovat na prvních stranách. Kromě informací z domácí 

ligy by měly být obsaženy taktéž informace ze všech soutěží, ve kterých tým 

participuje (domácí pohár, evropský pohár ...). Vhodnou součástí je také 

informace o losu příštího a následujících kol. 

- jazyk 

Internetové stránky klubů by měly být psány jazykem státu, ve kterém klub 

působí plus alespoň jedním světovým jazyk, nejlépe angličtinou, aby i 

zahraniční zájemci měli přístup ke zobrazovaným informacím. 
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- ostatní 

Dále pak by měly stránky obsahovat informace o mládeži klubu, o sponzorech a 

nabídku pro sponzory, E-shop a jeho nabídku, možnost diskuze uživatelů a 

rozhovory s členy týmu, odkazy na stránky ostatních týmů v soutěži. 

- fanklub 

Součástí stránek žádného sportovního klubu by neměl být fanklub. Fanklub my 

měla být organizace organizovaná výhradně fanoušky a klub by měl zastávat 

pouze funkci podpory. Na stránkách by se tedy měl objevit pouze odkaz na 

stránky fanklubu a ne stránky fanklubu spravované klubem. 
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4. Analytická část 

 

4.1 Internetová prezentace na oficiálních klubových stránkách českých fotbalových 

klubů 

 

 Cílem této části je analyzovat obsah internetových stránek zvolených českých 

fotbalových klubů a vytvořit tak podklad pro jejich srovnání. Jelikož se budu zabývat i 

srovnáváním výsledků s předními evropskými kluby tak jsem se rozhodl analyzovat 

internetové stránky českých klubů pravidelně se umisťujících v horní části ligové 

tabulky, jelikož předpokládám, že jejich internetová prezentace bude na vysoké úrovní. 

  

 

4.1.1 SK Slavia Praha – fotbal a.s. 

 

 Internetové stránky fotbalového klubu SK Slavia Praha – fotbal a.s. můžeme 

nalézt na adrese www.slavia.cz. Hlavní strana je rozdělena na několik částí. Horní část 

obsahuje dva panely se záložkami. Na horním panelu můžeme najít odkazy na jiné 

servery, jejichž obsah je nějakým způsobem spojen s klubem. Tento panel obsahuje 

odkazy na Fanshop, Slavia TV, Slavia mobil, Fanklub, Facebook, Stadion a Futsal. 

Spodní panel obsahuje záložky, které rozdělují stránky na jednotlivé celky týkající se 

klubu. Tyto záložky nesou názvy Home, Klub, A-Tým, Ostatní týmy, Partneři, Média, 

Vstupenky, Diskuzní fórum a Multimédia. Hlavní část stránky je věnována aktualitám 

klubu. Objevují se zde nejnovější informace týkající se klubu a ostatních týmů SK 

Slavia. Po pravé straně můžeme nalézt ligovou tabulku, výsledek posledního zápasu, 

anketu, tabulku nejlepších střelců týmu, hvězdy a informace o narozeninách členů klubu. 

Ve spodní části se nachází loga sponzorů.  

 

Záložka „Klub“ obsahuje po pravé straně další menu, které obsahuje informace o klubu 

(adresa, ceny vstupenek, atd.), historii klubu, která zaznamenává historický vývoj klubu, 

jeho úspěchy a také odstavec část, která se věnuje Slavistickým hvězdám minulosti, 

dále pak jsou zde obsaženy informace o vedení klubu, informace o jednotlivých 

odděleních vedení, informace o stadionu a kontakt na klub. 
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Obr. 1  Hlavní stránka SK Slavia Praha – fotbal a.s. 

 

Zdroj: www.slavia.cz 

 

 

 Pod záložkou „A-Tým“ se nachází soupiska týmu, informace z českých i 

evropských soutěží, seznam a archiv zápasů a informace o realizačním týmu. 

 

 Záložka „Ostatní týmy“ skrývá informace o B-Týmu, mládežnických týmech, 

ženském týmu a o týmu staré gardy. V každé podsložce se nachází kromě soupisek i 

odkazy na články týkající se jednotlivých týmů. V záložce stará garda není jiná 

informace než kontakt na vedoucího týmu. 

 

 Záložka „Partneři“ obsahuje loga sponzorů týmu. Tato loga jsou rozdělena do 

skupin Generální partneři, Hlavní partneři, Ostatní partneři a Mediální partneři. 

 

 Záložka „Média“ obsahuje tiskové zprávy týkající se klubu, rozhovory s členy 

klubu, archiv starších zpráv, odkaz na starý web a akreditace klubu. 
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 Záložka „Multimédia“ obsahuje zvukové stopy klubové hymny a klubové 

chorály, fotografie, spořiče, tapety či loga. Také jsou zde k nalezení hry se Slavistickou 

tematikou jako je puzzle nebo pexeso. 

 

  

4.1.2 FK Teplice a.s. 

 

 Stránky klubu FK Teplice a.s. se nachází na adrese www.fkteplice.cz. Po zadání 

adresy jsme přesměrováni na hlavní stranu, kterou tvoří panel se záložkami v horní části, 

který obsahuje záložky Domů, A-Tým, Juniorka, Mládež, Klub, Stínadla TV, 

Fotogalerie, Zeptejte se..., Hodnocení, multimédia a E-Shop. Hlavní část stránky je 

rozdělena do několika částí. Jsou jimi tabulka ligy, video, aktuality týkající se klubu, 

prezentace vybraných fotografií z fotogalerie, výsledek posledního zápasu, soupiska A-

Týmu, reklamy, nabídka produktů klubu a loga sponzorů a partnerů, z nichž hlavní 

sponzoři a partneři se nachází zhruba ve středu a jejich loga jsou vyvedena barevně, 

zatímco loga ostatních jsou vyobrazena ve spodní části a černobíle. 

 

Obr. 2  Hlavní stránka klubu FK Teplice a.s. 

 

 Zdroj: www.fkteplice.cz 
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Po kliknutí na záložku „A-Tým“ se nám zobrazí informace o aktuálním dění 

týkající se A-Týmu a další lišta obsahující záložky, jako například Soupiska, Rozpis 

ligy, Realizační tým či záložka Odehráno, pod kterou se nachází výpis a výsledky všech 

odehraných ligových utkání v uplynulé sezoně. 

 

 Obsah nacházející se pod záložkou „Juniorka“ je věnován juniorskému týmu a 

tak se zde objevují aktuality z této oblasti. V liště jež se nám objeví se nachází odkazy 

na stránky ČMFS, kde je zobrazena tabulka ligy a los a výsledky utkání. Poslední 

záložkou je zde soupiska juniorského týmu FK Teplice. 

 

 Záložka „Mládež“ skrývá jak jinak aktuality a informace týkající se Teplické 

mládeže od dorosteneckých kategorií až po nejmenší talenty Teplic. 

 

 Kategorie „Klub“ poskytuje jednak informace o stadionu a vstupném, 

managementu klubu, stručnou historii od vzniku po současnost, informace pro média, 

ale také stručnou nabídku reklamy a kontakty na pověřené pracovníky. V sekci Partneři 

jsou zobrazena loga partnerů klubu i s internetovými odkazy, která jsou řazena odshora 

dolů podle důležitosti. 

 

 Sekce „Stínadla TV“ obsahuje videoaktuality a rozhovory s hráči. Tato videa 

jsou řazena podle data přidání a sahají až do roku 2008. 

 

 „Fotogalerie“ obsahuje fotografie rozdělené do alb z jednotlivých akcí FK 

Teplice a nejstarší album zde se nacházející je opět datováno do roku 2008. 

 

 Kategorie „Zeptejte se...“ nabízí návštěvníkům možnost zaslat svůj dotaz či 

připomínku každému hráči týmu, ale i pracovníkům vedení a na jeho otázku dotazovaná 

osoba záhy odpovídá. 

 

 Ve složce „Hodnocení“ mají fanoušci možnost ohodnotit výkon týmu i 

jednotlivých hráčů, následně je zde zobrazováno průměrné ohodnocení a nejlepší hráč 

Teplického týmu v daném zápase. 
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 Záložka „Multimédia“ obsahuje hymnu klubu a její autory. Je zde také možnost 

stažení hymny ve formátu mp3. 

 

 Pod záložkou „E-Shop“ se nachází kompletní nabídka fanshopu FK Teplice 

s možností objednání zboží přes internet s dodávkou až domů.  

 

 Všechny výše zmiňované kategorie obsahují po pravé straně anketní otázku, 

informace o zápasech a loga hlavních partnerů týmu. 

 

 

4.1.3 FC Baník Ostrava , a.s. 

 

 Na adrese www.fcb.cz se nachází internetové stránky dalšího z předních českých 

fotbalových klubů, a sice FC Baník Ostrava. Na levé straně se vedle reklamního 

banneru nachází rozcestník se záložkami Domů, Klub, Historie, A mužstvo, U 21, 

Mládež, Multimédia, Marketing, Fan zóna a Karta fanouška FCB. Největší část 

(uprostřed) je věnována aktualitám klubu, po pravé straně se nachází anketa, minulý a 

následující zápas, blížící se narozeniny hráčů a prezentace fotografií hráčů s krátkou 

informací. Banner s logy partnerů je vyobrazen ve spodní části a „cestuje“ s Vámi tak, 

jak posouváte stránkou. Dále pak hlavní stránka obsahuje reklamy a odkazy například 

na Facebook klubu. Úplně ve spod stránky se nachází odkazy na vybrané oblasti stránek 

klubu (jedná se pravděpodobně o nejčastěji navštěvované oblasti). 

 

Narozdíl od předchozích dvou klubů, které měly podsložky záložek situované na 

další liště, se na stránkách Ostravského klubu objevuje menu rovnou po najetí kurzorem 

myši na příslušnou kategorii. 

 

 Záložka „Klub“ obsahuje informace o stadionu, krátké představení klubu, 

kontakty na klub či informace pro média. 

 

Složka „Historie“ podává informace o historii klubu, ale jsou zde také záložky 

věnované klubovým úspěchům, osobnostem, statistikám, ale také legendám FCB. 
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Obr. 3  Hlavní stránka FC Baník Ostrava , a.s. 

 

Zdroj: www.fcb.cz 

  

Kategorie „A mužstvo“ má klasický obsah sestávající z informací o aktuálním 

dění v A mužstvu, sestavě, realizačním týmu, informacích o přípravě týmu a informace 

ze soutěží, ve kterých klub participuje (Gambrinus liga, Pohár ČMFS a Pohár UEFA 

(dnes již Evropská liga)). 

 

 Obsah záložek „U 21“ a „Mládež“ je shodný s obsahem záložky „A mužstvo“ a 

podává tedy informace ze stejných oblastí u mládežnických týmů. Záložka mládež 

obsahuje navíc tréninkový plán, informace o pořádaných turnajích a pro zájemce je zde 

také kategorie „Nábory“. 

 

 Složka „Multimédia“ obsahuje podsložku „Fotogalerie“ rozdělenou na alba 

týkající se Gambrinus ligy a na ostatní. V podsložce „Download“ je připraveno ke 

stažení několik pozadí na plochu počítače a znak klubu. Dále pak se zde nachází online 

přenosy a rozhovory či odpovědi na často kladené otázky. 

 

 Ve složce „Marketing“ nalezneme kromě partnerů zastoupených svým firemním 

logem a seřazeným podle důležitosti také odkaz, kde je možné si stáhnout 

marketingovou nabídku klubu ve formátu pdf, adresu obchodu, kde je možné si 
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zakoupit zboží s klubovou tematikou, ale také odkazy na akce pořádané klubem, 

kterými jsou MISS Baník a Zahraj si proti Baníku. 

 

 „Fan zóna“ nabízí fanouškům nakupovat vstupenky na domácí utkání, využít 

služeb klubového E-Shopu, hodnotit hráče, či vyhrát v soutěži pořádané klubem. 

 

 Poslední záložkou je „Karta fanouška FCB“, kde se nacházejí informace a 

výhody spojené s věrnostní kartou klubu. 

 

 

4.2 Internetová prezentace na oficiálních klubových stránkách evropských 

fotbalových klubů 

 

 Následující stránky budou věnovány analýze internetových stránek zahraničních 

evropských klubů pravidelně se objevujících na evropské fotbalové scéně, ať už v Lize 

Mistrů či v Evropské Lize. Můj předpoklad je takový, že tyto kluby, které mají 

obrovskou fanouškovskou základu, budou mít pro své příznivce připravenou 

internetovou prezentaci na úrovni, jež by se měla blížit úplnému vrcholu, a proto by 

měly sloužit jako dobrý podklad pro srovnání s jejich českými protějšky. 

 

 

4.2.1 FC Barcelona 

 

 Po zadání adresy anglické verze oficiálních internetových stránek Barcelona FC 

(www.fcbarcelona.com/web/english) se dostaneme na rozcestník, který nám umožňuje 

se dostat buď rovnou na hlavní stranu klubu, nebo pak se registrovat jako fanoušek či 

zde můžeme nalézt odkaz na E-Shop a na informace o muzeu, které se nachází 

v útrobách stadionu Camp Nou. Na hlavní straně se nachází lišta s rozbalovacími 

záložkami, které obsahují, mimo záložek týkajících se fotbalového klubu, také odkazy 

na ostatní sporty, které klub Barcelona sdružuje. Těmito sporty jsou basketball, futsal, 

hokej a házená. V nejsvrchnější části se nachází odkazy například na sekce BarҫaTV 

nebo klubový E-Shop. Hlavní část stránek obsahuje stručné aktuální informace o dění 

okolo klubu a také krátké informace a odkazy na další sekce, jako je například historie 
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nebo muzeum. Loga sponzorů se nacházejí v nejspodnější části stránek a nachází se zde 

také několik reklam. 

 

Obr. 4  Hlavní stránka klubu FC Barcelona 

 

 Zdroj: www.fcbarcelona.com 

 

 Záložka „The Club“ obsahuje informace o vedení klubu, o participaci členů 

klubu na benefičních akcích, či akcích pořádaných klubem, historii klubu jako takového 

od jeho vzniku až po současnost, ale také historii klubových barev, legendárních hráčích 

anebo historii klubového znaku. Dále jsou zde obsaženy informace pro novináře, výčet 

sponzorů, které reprezentují firemní loga a nakonec také informace o ostatních 

sportovních odvětvích, kterými se klub zabývá. 

 

 Obsah záložky „Football“ je, jak již název napovídá, věnován informacím o 

fotbalovém klubu. Nachází se zde aktuální informace o klubu, podpisy nových smluv 

s hráči, nebo také informace z uplynulých sezon. Podsložka „Squad“ obsahuje 

informace o sestavě týmu a jeho realizačním týmu. Každý hráč zde má fotografii, 

popsanou hráčskou kariéru a výčet úspěchů. Dále je u každého hráče možnost stáhnout 

si pozadí na plochu, prohlédnout hráčovu fotogalerii, objednat kopii jeho dresu a jeho 
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statistiky v aktuální sezoně. Další obsah je tvořen kalendářem s termíny zápasů a jejich 

výsledky, či statistikami ze všech soutěží, kterých se tým zúčastnil. 

 

 Další záložka věnovaná fotbalu nese název barcelonského stadionu „Camp 

Nou.“ Zde se nachází historie stadionu, informace o muzeu nacházejícím se v útrobách 

věnovanému barcelonskému fotbalu či mapa, jak se na stadion dostat. 

 

 Sekce „Buy Tickets“ je věnována prodeji vstupenek na veškerá domácí utkání 

klubu Barcelona a to nejen fotbalových. 

 

 Sekce věnovaná registrovaným členům klubu nese název „Members“. V této 

části se můžete registrovat a stát se členem klubu a získat tak nabízené výhody, dále pak 

je zde možnost zakoupit sezónní permanentku na domácí utkání či založit si svůj vlastní 

e-mail. 

 

 Sekce „Fan Zone“ je věnována fanouškům, kteří si zde mohou vyžádat 

pravidelné zasílání novinek, volit nejlepšího hráče, stahovat pozadí a spořiče obrazovky 

nebo hrát online hry s klubovou tématikou. 

 

 Poslední část „Corporate“ je věnována marketingu klubu. Jsou zde kromě výčtu 

sponzorů také například informace o plánovaných akcích a událostech. 

 

  

4.2.2 AC Milan 

 

 Po zadání adresy www.acmilan.com se dostaneme na rozcestník stránek klubu 

AC Milan, podobně jak tomu bylo u předchozího týmu. Na rozdíl od Barcelony je tato 

stránka pouze v italštině, takže kdo neumí italsky má v tomto případě smůlu. Objevuje 

se zde okno s reklamou a pak odkazy na klubový E-Shop či klubové stránky na 

Facebooku. Na vlastní stránky se dostaneme kliknutím na vlaječku státu, v jehož jazyce 

chceme stránku zobrazit. Tyto se nacházejí v pravém horním rohu. Následně se 

objevuje hlavní stránka s lištou záložek v horní části. Tyto záložky jsou: Community, 

Archive, Team, Club, Stadium, Media a Sponsor. Pod hlavní skupinou záložek se 

objevuje další lišta s podskupinami k danému tématu. V hlavní středové části stránky se 
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kromě aktualit nachází například odkaz na oficiální stránky fanoušků, informace o 

stadionu, odkaz na klubovou televizi či informace o počasí na stadionu. Ve spodní části 

stránek se nachází loga sponzorů týmu. 

 

Obr. 5  Hlavní stránka AC Milan 

 

 Zdroj: www.acmilan.com 

 

 Záložka „Community“ nabízí fanouškům velké množství klubových a pamětních 

předmětů, jako jsou plakáty, produkty pro mobilní telefony či možnost vytvořit si 

vlastní sběratelské karty s dresem AC Milan. Dále pak se zde nachází chat či záložka 

„Download“. Tyto možnosti jsou však přístupné pouze registrovaným uživatelům. 

 

 Pod záložkou „Archive“ se nachází co jiného, než archiv dřívějších aktualit a 

novinek. Tato oblast je rozdělena do tří částí. Všechny novinky, kde se nachází 

nejnovější informace, sezona 2009/2010, kde se nalézají výsledky týmu v aktuální 

sezoně, rozčleněné podle soutěže, a konečně sezony minulé, kde se nachází výsledky 

týmu v minulých sezonách (až do sezony 2004/2005). 

 

 Informace o hráčích týmu se nacházejí pod záložkou „Team“. Ta je rozdělena na 

A-Tým a mládežnické týmy. V informacích o A-Týmu se nachází sestava 
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s informacemi o jednotlivých hráčích, jejich statistiky a úspěchy. Informace o 

realizačním týmu,  historie a úspěchy klubu.  

 

 V záložce „Club“ se nacházejí informace o klubu a jeho vedení, velmi stručná 

historie, výpis klubových úspěchů a popis jednotlivých klubových zařízení, jako je 

například Milan Lab, což je výzkumná laboratoř klubu, která má za úkol optimalizovat 

psychický i fyzický stav hráčů. Je zde také klubová síň slávy a odkazy na obchody 

s klubovými produkty. 

 

 Pokud chcete navštívit domácí utkání AC Milan, měli byste navštívit záložku 

„Stadium“, kde se krom historie stadionu nachází také plánek, jak se ke stadionu dostat, 

plánek rozmístění sedadel či návštěvní řád. Další informací je zde také ceník vstupenek 

a informace o muzeu jež se nachází na stadionu. 

 

 Složka „Media“ obsahuje kromě informací pro novináře také ukázku 

informačního bulletinu a programu. Zároveň se zde nachází také fotogalerie, zvukové 

přenosy a Milan TV klubová televize  je však pouze pro registrované uživatele. 

 

 Poslední záložka („Sponsor“) je věnována sponzorům, kteří jsou zde rozděleni 

do skupin a každá skupina má svou vlastní záložku. Nachází se zde také záložka 

věnovaná akcím, jež pro své sponzory klub pořádá. 

 

 

4.2.3 Arsenal London 

 

 Fanoušci klubu Arsenal London mohou nalézt stránky svého oblíbeného klubu 

na adrese www.arsenal.com. V horní části hlavní stránky je vyhledávácí lišta 

s rozbalovacím menu pro každou záložku obsahující záložky Home, News, Fixtures, 

Tickets, The Match, First Team, Reserves & Youth, Ladies, The Club, History a 

Fanzone. Po levé straně se nachází další seznam odkazů na další části stránky, které se 

jinak nacházejí v hlavních záložkách a tvoří jakousi zkratku pro usnadnění přístupu. 

Střed stránek je stejně jako u ostatních analyzovaných stránek využitý k zobrazování 

nejaktuálnějších informací týkajících se klubu či minulému a budoucímu zápasu. 

Novinky z dalších oblastí, jako je například prodej vstupenek či ostatní týmy, se nachází 
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ve spodní části nad logy sponzorů klubu. Nechybí zde ani reklamní bannery ať již na 

produkty poskytované klubem nebo na produkty jiných firem. 

 

Obr. 6  Hlavní strana klubu Arsenal London 

 

 Zdroj: www.arsenal.com 

 

 Záložka „News“ skrývá novinky a informace týkající se jednotlivých oblastí 

klubu a podle toho, jaké oblasti (zda ženského týmu či zranění atd.) se týkají, jsou 

řazeny do jednotlivých kategorií. Je zde také archív zpráv až do roku 2005. Tyto zprávy 

lze vyhledávat jednak podle data a jednak podle klíčového slova. 

 

 Oblast věnovaná výsledkům a budoucím utkáním nese název „Fixtures“. 

Informace zde jsou opět rozděleny do kategorií podle jednotlivých týmů až do sezony 

2005/2006 a ke každému utkání si může zájemce otevřít informace, články a statistiky. 

 

 Londýnský klub rovněž nabízí možnost online rezervace a zakoupení vstupenek 

na zápasy klubu. Tato možnost se nachází pod záložkou „Tickets“, která také obsahuje 

například informace jak se dostat na stadion pomocí různých dopravních prostředků. 
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 „The Match“ je oblast věnovaná zápasům A – týmu, ligovým tabulkám, 

statistikám, zraněním hráčů, či je zde možnost zaregistrovat se do systému pro zasílání 

informací prostřednictvím SMS zpráv. Při registraci si fanoušek může vybrat z různých 

připravených balíčků, či je zde možnost stažení fotografií z jednotlivých zápasů jako 

pozadí na plochu počítače. 

 

 Další oblast je nazvána „First Team“ a je věnovaná informacím o kádru klubu. 

Jsou zde podrobné informace o jednotlivých hráčích, které obsahují kromě rozsáhlých 

statistik i osobní hráčskou historii a úspěchy. Je zde také možnost získání dresu hráče, 

pozadí na plochu, videa či obrázky hráče. Dále pak je zde ligová tabulka, statistiky týmu, 

informace o realizačním týmu či možnost zvolit nejlepšího hráče týmu za uplynulý 

měsíc. 

 

 Záložka „Reserves & Youth“ se věnuje informacím o B- týmu a o 

mládežnických kategoriích. Tytéž informace o ženských týmech jsou k nalezení pod 

záložkou „Ladies“. 

 

 Záložka „The Club“ poskytuje informace o stadionu, kontakty na klub, takzvané 

Armoury Square, což jsou informace o právě vznikající ploše před stadionem věnované 

legendám Arsenalu ve stylu Hollywood Boulevard, kde každý bude mít svou vlastní 

pamětní dlažební kostku. Dále pak jsou zde informace o akcích pořádaných klubem, 

stránka věnovaná sponzorům a partnerům klubu, či položka věnovaná postiženým 

fanouškům týmu. 

 

 Záložka „History“ je jak jinak věnována historii klubu. Je rozdělena do 

jednotlivých etap od založení klubu až po současnost. Jsou zde také seznamy trenérů, 

kteří působili u týmu od jeho založení, 50 nejlepších momentů či 50 nejlepších hráčů 

v celé historii klubu. 

 

 Poslední záložkou je záložka s názvem „Fanzone“ a je věnována fanouškům. Ti 

si zde mohou opatřit spořič obrazovky, pozadí na plochu zahrát si jednoduché minihry 

nebo diskutovat na fóru s ostatními fanoušky. 
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5. Srovnání analyzovaných informací s obecným modelem 

 

 V následujících odstavcích se budu věnovat srovnávání jednotlivých oblastí 

internetových stránek vybraných fotbalových klubů s vytvořeným modelem. 

 

5.1 Porovnání internetových stránek SK Slavia Praha – fotbal a.s. a 

obecného modelu 

 

- přehlednost  

Stránky Slavie jsou velmi přehledné, nenachází se zde téměř žádné rušivé 

elementy. Rozdělení do jednotlivých kategorií a přístup k nim je rovněž na 

vysoké úrovni a proto orientace na těchto stránkách by neměla být obtížná 

ani pro méně zkušené uživatele internetu. Vše je velice dobře rozloženo a je 

tedy jednoduché se dopracovat k požadované informaci pomocí základní 

lišty záložek a posléze i lišty podsložky. V každé záložce se navíc na první 

straně vždy objeví ta nejdůležitější informace, která se k dané oblasti 

vztahuje. 

- vzhled 

Vzhled stránek je rovněž velmi dobrý. Stánka je vyvedena v červeno-bílých 

barvách, tedy v barvách klubových. Rovněž je dodržena stejnorodost 

jednotlivých záložek. Vše je jednotné, ať už jde o barvy, písmo, velikost 

nebo rozložení informací na stránce. Nachází se zde pouze malé množství 

prázdného místa díky uspořádání, které je takové, že maximalizuje využití 

prostoru stránky. 

- reklama 

Reklamy se zde objevuje rovněž velice malé množství. Ve skutečnosti se 

jedná pouze o jediný reklamní banner po levé straně stránek. Ve spodní 

oblasti se nacházejí loga sponzorů, která jsou nedílnou součástí klubu, 

jelikož se objevují na dresech i reklamních plochách stadionu a fanoušek si 

s nimi klub spojuje, tak se nedají počítat jako rušivý element. Reklama tedy 

není na těchto stránkách vůbec žádným problémem. 
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- novinky 

Řešení podávání aktuálních informací je zde rovněž velice dobré. Informací 

je tu dost a jsou chronologicky uspořádané. Navíc se zde nacházejí i 

informace o ostatních týmech klubu a to i mládežnických. Objevují se zde 

informace až do roku 2001, ale listování mezi jednotlivými stránkami je 

problematické. Stránek je totiž 365 a posouvat se dají vždy jen o jednu dále. 

- historie 

Co se historie týče, je jí zde věnováno celkem dost prostoru. Je zde historie 

klubu od jeho založení až po současnost i s některými jeho hvězdnými hráči 

historie. 

- soupiska 

Kromě soupisky hráčů A-týmu a ostatních týmů klubu je zde ke každému 

hráči osobní historie, statistika, fotogalerie, videovizitka a články, které se 

k jednotlivým hráčům vztahují. 

- pracovníci 

Informace o vedení klubu se zde objevují rozdělené do jednotlivých oddělení 

a každé oddělení má uveden telefonický kontakt. Dále pak je zde uvedena i 

adresa klubu, e-mail i linky městské hromadné dopravy, kterými je možné se 

na stadion dostat. 

- výsledky 

Poslední výsledek klubu a jeho další zápas jsou uváděny již na hlavní stránce. 

Tabulky a zápasy jednotlivých soutěží, kterých se klub zúčastňuje se 

nacházejí pod záložkou A-Tým. Kromě klasických tabulek zde můžeme 

nalézt i křížové tabulky, které zobrazují veškeré výsledky soutěže za celou 

sezonu a je tedy jednoduché nalézt jakýkoliv výsledek během pár vteřin. 

Nicméně si myslím, že alespoň ligová tabulka by měla být zobrazena na 

hlavní straně, aby bylo vidět, jak si klub stojí. 

- jazyk 

Stránky jsou vytvořeny pouze v českém jazyce, nebo jsem alespoň nebyl 

schopen objevit jejich cizojazyčnou verzi, což je u klubu, který se pravidelně 

objevuje na evropské scéně, velice zarážející.  

- fanklub 

Co se fanklubu týče, tak je vše v naprostém pořádku. Není součástí 

klubových stránek a je zde pouze odkaz na jeho stránky. 
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Celkový dojem z těchto stránek je velmi dobrý nicméně nepřítomnost jiného 

jazyka je velikým mínusem. Kromě toho však více méně splňuje veškerá kritéria 

stanovená ve vytvořeném modelu. 

 

 

5.2 Porovnání internetových stránek FK Teplice a.s. a obecného modelu 

 

- přehlednost 

Přehlednost stránek Teplického klubu závisí na uživateli. Někdo by mohl 

tvrdit, že je zde mnoho informací na jednom místě, já si však myslím, a 

domnívám se, že je to většinový názor, že stránky jsou dobře přehledné a i 

uspořádání jednotlivých kategorií je vhodné.  

- vzhled 

Vzhled je také velmi dobrý. Barevné vyvedení v barvách žlutá a modrá, které 

odpovídají barvám klubu, je zvoleno správně. Kladně hodnotím taktéž 

jednotnost volby písma a vzhledu v jednotlivých kategoriích. Občas zde však 

narazíme na prázdná místa, když množství obsahu nestačí na zaplnění celé 

stránky, jejíž délka je udávána pravou oblastí s informacemi o posledním 

zápase, anketou a reklamou. 

- reklama 

Reklama se zde objevuje prostřednictvím několika reklamních bannerů. To 

by až tak nevadilo, kdyby byla rozumněji uspořádána. V současnosti je 

reklama vkládána na hlavní část stránky mezi jednotlivé informace a i po 

pravé straně se střídá reklama s informacemi, což nepovažuji za příliš 

vhodné. Dalším problémem, který reklama způsobuje jsou ona prázdná místa 

zmíněná výše. Dalším velkým problémem je reklama vkládaná do textu a to 

překáží asi nejvíce. 

- novinky 

Kvalitu i množství informací mohu hodnotit pouze kladně. Mimo klasických 

aktualit jsou zde také videoaktuality. Nacházejí se zde taktéž informace o 

ostatních týmech a nejen o A-Týmu. Kladně hodnotím také archiv novinek o 

A-Týmu, jichž je tady 121 stránek a první se datuje na 25. října 1999. 

Jedinou chybou zůstává pouze to, že zde není možnost přechodu rovnou na 
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poslední stránku, takže mi nějakou chvíli trvalo, než jsem se k oné nejstarší 

informaci postupně dopracoval. 

- historie 

Informací o historii klubu je zde také dost, avšak mě trochu zklamalo, že 

jsou do textu vkládány odkazy s reklamou. Tyto odkazy jsou navíc zeleně 

zvýrazněny, což kazí celkový dojem. 

- soupiska 

Soupiska je tvořena fotkami hráčů se jménem a pozicí a je možno si ji seřadit 

podle různých kriterií, jako například pozice, číslo, či počet vstřelených 

branek. Po otevření složky každého hráče jsou zde osobní informace a grafy 

týkající se kupříkladu fanouškovského hodnocení hráče v jednotlivých 

zápasech. Dojem opět kazí reklama, jež je stejná jako v předchozím případě. 

- pracovníci 

Na stránkách se nachází rovněž seznam pracovníků vedení klubu s e-mailem 

na každého z nich, který však není zobrazován v textové podobě ale jako 

odkaz, který otevře Microsoft Outlook, což je pro návštěvníky jež 

nevyužívají této služby zbytečné přidávání práce. Telefonní číslo se zde 

nachází pouze jedno a to na recepci stadionu. Dojem opět kazí reklama. 

- výsledky 

Výsledky i tabulka se nacházejí na hlavní stránce, což je dobré. Podrobněji je 

můžeme nalézt i pod záložkou A-Tým, kde se nacházejí i výsledky všech 

odehraných kol. V evropských pohárech klub v minulé sezoně nefiguroval, 

takže tato informace zde chybí, nicméně zde chybí i informace o ligovém 

poháru, jehož součástí klub byl. 

- jazyk 

Stránky se celé nacházejí pouze v češtině, což pro klub, který se 

v evropských pohárech neobjevuje tak často není až takovým problémem. 

Nicméně domácí utkání navštěvují často fanoušci ze SRN, takže alespoň 

německá verze by nebyla od věci. 

- fanklub 

Fanklub není součástí stránek, avšak chybí i odkaz na jeho stránky. Nicméně 

požadavek oddělení klubu a fanklubu je dodržen. 
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Prezentace klubu z Teplic je sice ucházející, ale myslím, že klub, hrající na 

úrovni Teplic, by měl mít své internetové stránky více propracované. Navíc chybí 

cizojazyčné provedení. I přes to se však dají stránky považovat za dobré. 

 

5.3 Porovnání internetových stránek FC Baník Ostrava , a.s. a obecného modelu 

 

- přehlednost 

Stránky ostravského klubu považuji rovněž za přehledné. Jednotlivé záložky 

a odkazy jsou vhodně uspořádané. Skloubení lišty záložek a vysouvacích 

menu je dobře vyřešeno, stejně tak dělení pomocí odkazů. Informace se 

nacházejí přesně tam, kde by je člověk očekával a není tedy těžké se 

k požadované informaci dopracovat. 

- vzhled 

Stránky jsou po vzhledové stránce velice vyvedené. Opět jsou tvořeny 

převážně klubovými barvami, tedy bílou a modrou, a jsou rovněž stejnorodé 

co se týče vzhledu nadpisů, písma i ostatních vzhledových  komponentů. 

Prázdných ploch je zde však také více než dost. 

- reklama 

Reklamní bannery se nacházejí po obou stranách stránky a sice v každé 

záložce, nicméně neruší při prohlížení stránek, protože se nacházejí po 

stranách a nikoli mezi informacemi. 

- novinky 

Souhrn posledních novinek se nachází na hlavní stránce a u každého týmu se 

pak nalézají aktuality k němu vztažené. Archiv novinek má nejstarší údaj ze 

dne 22. června 2007 a je jednoduché se dostat na kteroukoli z nabízených 

118 stránek. 

- historie 

Informací z historie klubu je zde nepřeberné množství, které je díky 

rozdělení na určité celky dobře dostupné a dokonce se lépe čte než jeden 

dlouhý souvislý text. Kromě historie klubu jsou zde také části věnované 

statistikám a hráčům z minulosti klubu. 

- soupiska 

Stránky kubu nabízejí možnost prohlédnout si soupisku týmů až do sezony 

1990/1991, avšak prvotní nadšení posléze vystřídá zklamání, protože 
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soupisky se nacházejí až od sezony 2007/2008. Po kliknutí na jednotlivé 

hráče se zobrazí info, jež je ale velice kosé a stručné. 

- pracovníci 

na stránkách je možné nalézt seznam pracovníků i s jejich pozicí v klubu a 

kontaktem, který obsahuje telefonní číslo jak na pevnou linku tak na mobilní 

telefon a nechybí zde ani e-mailová adresa. 

- výsledky 

Výsledek posledního zápasu, ligová tabulka a příští utkání se nacházejí 

v pravé části stránek, která se objevuje v každé záložce avšak až ve spodní 

části. Na stránkách se také nalézají výsledky klubu z ostatních soutěží, 

kterých se účastní, avšak postrádám zde výsledky ostatních týmů, které si 

myslím, že by zde měly být, aby bylo možno zjistit, jak na tom ostatní kluby 

v dané chvíli jsou. 

- jazyk 

Baník jako jediný z vybraných českých klubů nabízí své stránky také 

v anglickém jazyce, i když ne vše je přeloženo. Pokud tedy neumíte česky, 

přečtete si sice něco o historii klubu, ale o aktuálním dění se nedozvíte vůbec 

nic. 

- fanklub 

Co se fanklubu týče, je zde několik odkazů na neoficiální stránky klubu, ale 

nic co by nasvědčovalo, že jsou nějaké z těchto stránek organizované klubem. 

Vše je tedy tak jak má být. 

 

 Ostravský klub se z analyzovaných českých týmů nejvíce blíží vytvořenému 

modelu, avšak nějaký prostor pro zlepšení zde je. Velkým plusem je možnost 

prohlédnout si stránky v anglickém jazyce a proto hodnotím tyto stránky jako velice 

zdařilé. 

 

 

5.4 Porovnání internetových stránek FC Barcelona a obecného modelu 

 

- přehlednost 

Přehlednosti stránek katalánského klubu trochu škodí, že jsou společné pro 

více sportů. Na druhou stranu věřím, že většina španělských fanoušků tohoto 
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klubu se zajímá i ostatní sporty v nichž Barcelona působí a je to tedy pro ně 

velikým přínosem. I přesto se dá na stránkách velmi rychle zorientovat a 

poté je snadné hledanou informaci nalézt. 

- vzhled 

Z toho důvodu, že oficiální barvy klubu jsou fialová a modrá a nebylo by 

tedy informace dobře vidět, je barevné provedení v barvách fialová, bílá a 

šedá velice dobrým řešením a modré pozadí dodává stránkám klubový 

nádech. Stránky i přes fakt, že jsou po stranách prázdné modré plochy, 

působí velice pěkným a profesionálním dojmem. Sourodé je i vyvedení 

jednotlivých nadpisů a článků. Volného místa je zde také minimum. 

- reklama 

Reklamy, která se nevztahuje ke klubu je zde v celku málo. Jedná se o jeden 

banner na pravé straně, který se objevuje kromě hlavní strany i na dalších 

záložkách, a o jeden banner vložený mezi okny s aktualitami. Na takový 

velkoklub, jakým Barcelona bezpochyby je, je množství reklamy drženo na 

nízké úrovni. 

- novinky 

Novinkám je na stránkách věnována celá jedna oblast, ve které se nachází 

jak klasické textové novinky tak i novinky v podobě videa. Nachází se zde 

také archiv novinek, který je rozdělen podle sezony a měsíce, kdy byla daná 

informace zobrazena na stránkách. To vše až do sezony 2007/2008. 

- historie 

Co se historie týče, nachází se zde nejen historie fotbalového týmu, která je 

rozdělena do jednotlivých oblastí, ale i historie celého klubu. Nachází se zde 

tedy historie vzniku klubového znaku, stadionu, klubových barev či 

jednotlivé historické hymnu klubu. 

- soupiska 

Je zde soupiska A-Týmu s fotografiemi hráčů a ke každému hráči je zde 

velké množství informací ať už historie hráče nebo jeho statistiky. Každý 

hráč zde má i svou fotogalerii. Provedení soupisky je tedy velmi kvalitní a 

poskytované informace jsou taktéž velice podrobné. 

 

 

 

 43



- pracovníci 

Informace o vedení klubu je trochu těžší nalézt a i informace o jednotlivých 

postech postrádají kontakty a podrobnější informace. Jedinou možností, jak 

klub kontaktovat je tedy zaslání dotazu prostřednictvím stránek. 

- výsledky 

Informace týkající se výsledků jsou na stránkách velice kvalitně zpracovány. 

Jsou zde všechny soutěže, ve kterých klub působí. Ke každé soutěži jsou i 

výsledky ostatních týmu této soutěže a přehledná tabulka či výsledkový 

„pavouk“ v případě pohárových soutěží. 

- jazyk 

Jazykové provedení stránek nabízí možnost hned několika jazyků. Tyto 

jazyky jsou katalánštína, španělština, angličtina, japonština, čínština a 

arabština. Vzhledem k tomu, že se jedná o světový velkoklub, který má 

fanoušky po celém světě a na soupisce hráče ze všech koutů světa je možnost 

zobrazit stránky ve více jazycích naprostou nezbytností. Přičemž v cizích 

jazycích je zobrazen veškerý obsah včetně novinek. 

- fanklub 

Jedinou podporou fanoušků, která se jim dostává prostřednictvím stránek 

klubu je pouze několik služeb v záložce Fan Zone, jakými je třeba možnost 

stažení různých materiálů s klubovou tematikou. O fanklubu nikde ani 

zmínka. 

  

 Stránky tohoto španělského klubu jsou na velice vysoké úrovni, která odpovídá 

postavení klubu ve světovém fotbale. Jediný zádrhel, který jsem zde objevil, je 

nedostatek informací vztahujících se k vedení klubu.  

 

 

5.5 Porovnání internetových stránek AC Milan a obecného modelu 

 

- přehlednost 

Hledání informace na stránkách tohoto klubu je vcelku jednoduché. Pomocí 

několika kliknutí myší se uživatel dostane k hledané informaci během 

několika vteřin. Struktura stránek je velmi jednoduchá a přehledná. 
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- vzhled 

Klubové barvy jsou červená, černá a bílá a v těchto barvách jsou provedeny i 

jeho stránky. Písmo a nadpisy jsou ve všech záložkách stejné a jsou 

jednoduché, bez jakýchkoliv přidaných grafických objektů. Vzhledem 

k tomu, že každá stránka je tvořena pouze jednou částí, tak se na nich 

nenachází žádné prázdné místo. 

- reklama 

Reklama, která nenabízí některý produktů klubu je pouze jedna a to pouze na 

hlavní straně a je věnována generálnímu partnerovi klubu. Takže co se 

reklamy týká jsou stránky milánského klubu vzorným příkladem. 

- novinky 

Novinky klubu se nalézají na hlavní straně plus odkaz na video novinky na 

klubové televizi. Dále pak je možné si prohlédnout starší novinky v archivu. 

Je zde aplikace na vyhledávání starších novinky, které je možno hledat podle 

období či podle klíčového slova. Nejstarší informace jsou z období druhé 

poloviny roku 2008. 

- historie 

Historie klubu je na stránkách rozdělena do několika období a ke každému 

období jsou stručné informace. Nachází se zde i historie stadionu. 

- soupiska 

Soupiska A-Týmu je dobře zpracovaná a informace podávané o jednotlivých 

hráčích jsou rovněž velmi podrobné. Chybí mi zde však fotky jednotlivých 

hráčů, které zde chybí zřejmě kvůli nedávné rekonstrukci této části 

klubových stránek a očekávám jejich brzké doplnění. Zároveň mne také 

zklamalo, že pokud si chcete prohlédnout fotogalerii či videogalerii 

jednotlivých hráčů, musíte být registrovaným uživatelem. 

- pracovníci 

Seznam pracovníků a pozic které zastávají je celkem podrobný. Nachází se 

zde jména mnoha pracovníků od generálního manažera až po správce 

sportovního centra. Co se týká kontaktů, tak se zde nachází adresa stadionu, 

telefon a fax. Pokud by někdo měl zájem kontaktovat klub, tak má možnost 

tak učinit prostřednictvím aplikace na webových stránkách. Tato aplikace je 

rozdělena do oblastí pro fanoušky, média a sponzory. 
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- výsledky 

Výsledky, které se objevují na stránkách klubu se věnují pouze výsledkům 

týmu ve všech soutěžích. Chybí mi zde také ligová tabulka. Tato část stránek 

však podléhá rekonstrukci, takže můžeme doufat, že se na ni tyto atributy po 

rekonstrukci objeví. 
- jazyk 

Stránky jsou kompletně vyvedeny v několika jazycích. Kromě italštiny je 

tedy možné si stránky prohlédnout v britské i americké angličtině, 

španělštině, brazilštině, čínštině, japonštině nebo arabštině. Stejně jako u FC 

Barcelona je toto množství jazyků téměř nezbytné. 

- fanklub 

Stránky klubu se o žádném fanklubu nezmiňují a pouze nabízejí fanouškům 

služby a produkty s klubovou tematikou. 

 

 Stránky AC Milan mě trochu zklamaly v oblasti výsledků. Od klubu s takovým 

renome jsem čekal něco víc. Zbytek stránek je jinak celkem dobrý a kvalitně 

zpracovaný jak po stránce obsahové tak po stránce vzhledové. 

 

 

5.6 Porovnání internetových stránek Arsenal London a obecného modelu 

 

- přehlednost 

Rozložení stránek se může na první pohled zdát trochu složitější, ale po 

nějaké době se orientace stává zcela jednoduchou. Navíc pro nečastěji 

hledané věci je po levé straně jakási zkratka v podobě menu s odkazy na 

právě tyto oblasti. 

- vzhled 

Barevné složení stránek je stejně jako u všech předchozích tvořeno 

klubovými barvami, kterými jsou červená a bílá. Panely po pravé a levé 

straně se vyskytují na všech záložkách a jsou tedy původcem několika 

prázdných míst. Veškeré záložky jsou, co se vzhledu týče, tvořené podle 

jednoho vzoru a nejsou tedy matoucí. 

 

 

 46



- reklama 

Reklama se vyskytuje v oněch již zmiňovaných postranních panelech a jeden 

banner je taktéž vložen mezi aktuality na hlavní stránce. Navíc vzhledem 

k bílé barvě pozadí stránek mohou barevné reklamy odvádět pozornost a 

trochu rušit při prohlížení stránek. 

- novinky 

Novinky tvoří převážnou část hlavní stránky, ale hlavní zdroj informací se 

nachází pod záložkou „News“, kde jsou novinky ze všech oblastí, které 

souvisí s děním okolo klubu. Kromě archivu se zde nalézají například 

informace o přestupech či o dění kolem domácího stadionu klubu. 

- historie 

Historické informace jsou rozděleny do několika časových období a ke 

každému období je zde několik informací. Odlišností od ostatních týmů je 

interaktivní časová osa s vyznačenými mílníky klubové historie. Dalším 

rozdílem je přítomnost záložek věnovaných například padesáti nejlepším 

momentům historie klubu. 

- soupiska 

Soupiska je rozdělena podle pozic, které hráči na hřišti zastávají a ke 

každému hráči je k dispozici mnoho informací z jeho osobní historie, 

statistiky či výpis aktualit, které se k danému hráči vztahují. 

- pracovníci 

Výpis členů vedení je celkem stručný a neobsahuje kromě pozice žádné další 

informace. Pokud jde o kontakty, tak těm je zde věnováno daleko více 

prostoru a jsou zde kontakty na mnoho míst klubu. Například zde můžeme 

nalézt kontakt na rezervování vstupenek 24 hodin denně či na fotbalovou 

školu Arsenalu. 

- výsledky 

Výsledek posledního odehraného utkání a další plánovaný zápas se zobrazují 

na spodní části hlavní stránky. Širší informace podává oblast, která je 

věnovaná výsledkům, ale poskytuje informace pouze o výsledcích týmu a ne 

o žádných jiných a to až do sezony 2005/2006. Ke každému zápasu je zde 

odkaz, který vás zavede k informacím o daném utkání. Ligovou tabulku je 

možné si prohlédnout zpětně až do sezony 2006/2007 se všemi údaji. 
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- jazyk 

Z jazykového hlediska jsou stránky nabízeny mimo britské a americké 

angličtiny také v čínštině, japonštině a korejštině. Avšak si myslím že by 

bylo vhodné připojit ještě jazyky dalších fotbalových velmocí jako 

francouzštinu, španělštinu, němčinu či italštinu. 

- fanklub 

Stránky klubu poskytují kromě různých tematických produktů ke stažení 

také například diskusní fórum, ale neobsahují stránky fanklubu. 

 

 U stránek anglického klubu bych uvítal přidání jednoho dvou evropských jazyků 

a trochu méně reklamy. Jinak jsou stránky veskrze kvalitní a obsahově zajímavé. 
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Tab. 1  Hodnocení klubů 

Jednotlivé oblasti jsou hodnoceny v rozmezí 0 – 5 kde 0 = nejhorší a 5 = nejlepší. 

V případě řádku „Fanklub“ O = splňuje a X = nesplňuje. 

 

SK Slavia 

Praha – 

fotbal a.s. 

FK 

Teplice 

a.s. 

FC Baník 

Ostrava , 

a.s. 

FC 

Barcelona
AC Milan 

Arsenal 

London 

Přehlednost 4 4 4 4 4 4 

Vzhled 4 4 4 5 4 4 

Reklama 5 2 4 5 5 4 

Novinky 3 3 4 5 5 5 

Historie 4 4 5 5 4 5 

Soupiska 4 4 3 5 4 5 

Pracovníci 5 3 5 3 4 4 

Výsledky 4 4 4 5 3 5 

Jazyk 0 0 2 5 5 4 

Fanklub O O O O O O 

Zdroj: vlastní výpočty 

 

5.7 Vzájemné srovnání prezentace českých fotbalových klubů 

 

 Přehlednost 

 V případě přehlednosti je úroveň jednotlivých klubů srovnatelná. Vyskytují se 

jisté drobné rozdíly například ve způsobu organizace jednotlivých záložek i celkovém 

rozložení stránky, ale nedá se říci, že by některá byla horší či lepší. Co se týče 
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problematiky nalezení určité informace, tak na žádné za stránek by nemělo nikomu činit 

potíže danou informaci nalézt během několika okamžiků. 

 

 Vzhled 

 Ve vzhledu stránek jsem také žádné markantní rozdíly neobjevil. Stránky FK 

Teplice jsou například o trochu barvitější, což je dáno klubovými barvami. Všechny 

stránky mají několik prázdných míst. Všechny kluby mají své stránky jednotné co se 

týče písma a vzhledu jednotlivých záložek. 

 

 Reklama 

 Toto kritérium nejlépe splňují stránky SK Slavia Praha, které obsahují pouze 

jediný reklamní banner. Nejhůře na tom jsou stránky klubu z Teplic, které jsou 

reklamou přímo protkané a narazíme na ní každou chvíli a v různých formách. 

 

 Novinky 

 Úroveň kvality nabízených aktualit je srovnatelná u všech hodnocených klubů. 

V celkovém hodnocení vyčnívají stránky klubu FC Baník Ostrava, které vyčnívají nad 

ostatní díky propracovanějšímu hledání v archivu aktualit. V případě zbylých dvou 

klubů je hledání problematické, protože množství stránek je obrovské a pokud se 

chceme dostat k informaci někde ve středu zabere nám to celkem hodně času a 

trpělivosti. 

 

 Historie 

 Ve zpracování historie si při tvorbě stránek nejlépe počínal klub FC Baník 

Ostrava, který má nejvíce informací a i jejich dělení na jednotlivé části ostatní kluby 

postrádají. 

  

Soupiska 

 Ve zpracování soupisky hráčů ostravský klub naopak zaostává. Nabízí sice 

soupisky až do roku 1990, ale ve skutečnosti jsou informace poskytnuté asi u poloviny 

ročníků. Informace o jednotlivých hráčích jsou navíc velmi stručné a určitě by mohly 

obsahovat více podrobností a statistik. 
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Pracovníci 

 V poskytování informací o pracovnících na vedoucích pozicích v klubu jasně 

zaostává klub ze severu Čech, který zdaleka neposkytuje potřebné kontakty na 

jednotlivá oddělení a poskytnutá e-mailová adresa se získává problematicky. 

 

 Výsledky 

 Poskytované informace v oblasti výsledků se shodují u všech analyzovaných 

klubů. Všechny kluby poskytují informace o výsledcích i ostatních klubů a mají na 

svých stránkách i tabulku umístění v Gambrinus lize. 

 

 Jazyk 

 Největší kámen úrazu českých klubů je, že nemají své stránky přeložené do 

cizího jazyka. Jedině Baník Ostrava má jakýsi pokus o anglické provedení svých 

stránek, avšak výsledek této snahy je pouze poloviční, protože přeložené nejsou aktuální 

informace z dění kolem klubu a to je právě ten typ informací, kvůli kterým zájemci 

stránky opakovaně navštěvují. I přesto je to však mnohonásobně víc, než mají, nebo 

spíše nemají, zbylé dva kluby. 

 

 Fanklub 

 Kritérium striktního oddělení fanklubu od vlastní klubové organizace splňují 

všechny tři kluby. 

 

 V celkovém hodnocení bych na první místo zařadil stránky klubu FC Baník 

Ostrava, které mají nejlépe propracovanou historii, nejlépe zpracovaným hledáním 

v archivu novinek a mají snahu své stránky zveřejnit i zájemcům, kteří neovládají český 

jazyk.  

 Na druhé místo bych zařadil stránky pražského klubu, jejichž úroveň je téměř 

srovnatelná se stránkami Baníku. Velkým plusem těchto stránek však zůstává fakt, že 

obsahují malé množství reklamních bannerů, které tak neruší při prohlížením těchto 

stránek. 

 Nejhorší internetovou prezentaci ze všech tří hodnocených klubů má dle mého 

názoru klub FK Teplice. Stránky klubu jsou plné reklamy, která je navíc výrazně 

viditelná a kazí dojem z prohlížení stránek. Navíc mají velké mezery v poskytování 

kontaktů na jednotlivá oddělení vedení klubu. 

 51



5.8 Vzájemné srovnání prezentace zahraničních fotbalových klubů 

 

 Přehlednost 

 Přehlednost stránek zahraničních klubů zvolených pro srovnání je velice dobrá a 

dá se říci, že je i na srovnatelné úrovni. Trochu zaostává prezentace italského klubu, ale 

i zde je možné hledanou informaci najít v poměrně krátké době. 

 

 Vzhled 

 Co se vzhledu týče, rád bych poukázal na stránky klubu z Barcelony, které na 

mě působí velice profesionálním a přitažlivým dojmem. Zbylé dva kluby mají rovněž 

pěkně zpracovaný vzhled a jsou po vzhledové stránce velmi kvalitní. 

 

 Reklama 

 V oblasti reklamy na mě působí nejlépe stránky klubu AC Milan, které 

neobsahují žádnou reklamu a nejsou zde tedy žádné elementy, které by odtahovaly 

pozornost návštěvníka od prohlížení informací o klubu. Naopak londýnskému Arsenalu 

trochu škodí, že má své stránky vyvedené s bílým pozadím a reklamní bannery svou 

barvitostí vyčnívají a upotávají svou pozornost na úkor informací o klubu. 

 

 Novinky 

 Zpracování novinek je u těchto klubů velmi kvalitní. Kromě aktuálních 

informací o dění okolo klubu, mají na svých stránkách také propracovaný archiv a také 

podávají informace o dění na klubových periferiích, jako například o pořádaných akcích, 

stadionu a tak podobně. 

 

 Historie 

 Z hlediska informací z historie se mi trochu slabší jeví klub AC Milan, který i 

přes své kvalitní provedení této oblasti nedosahuje kvalit ostatních dvou klubů, které 

mají přeci jen o něco více informací a zajímavostí z historie 

  

 Soupiska 

 Propracovanost této oblasti je podle očekávání vysoká. Trochu slabší ji má jen 

severoitalský klub, jehož prezentace nedávno prošla rekonstrukcí, takže postrádá 
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některé části, avšak předpokládám, že se postupem času objeví i tyto chybějící 

informace a stránky dosáhnou úrovně svých konkurentů. 

 

 Pracovníci 

 V této oblasti vyčnívá katalánský klub, který nabízí pouze kusé informace co se 

týče kontaktů na klub a tyto jsou navíc vcelku obtížně vyhledatelné. Na rozdíl od 

ostatních klubů, které nabízejí podrobné informace o kontaktech na jednotlivé pozice i 

oblasti, je vcelku obtížné klub v případě potřeby kontaktovat. 

 

 Výsledky 

 Zde se opět jako nejslabší jeví italský klub, který postrádá některé druhy 

informací, avšak i v této oblasti právě probíhá rekonstrukce a můžeme tedy očekávat 

její vylepšení a doplnění chybějících informací. 

 

 Jazyk 

 Tato oblast je pro kluby, které mají fanoušky po celém světě velmi důležitá a 

podle toho jsou také stránky klubů vyvedeny v několika jazycích. Trochu zaostává 

britský klub, který má své stránky pouze v jednom evropském jazyce a to angličtině. 

 

 Fanklub 

 Kritérium fanklubu, který není veden klubem, splnily všechny porovnávané 

internetové stránky. 

 

 V celkovém hodnocení bych jako nejlepší označil stránky klubu z Barcelony, 

který kromě oblasti věnované pracovníkům a kontaktům získal nejvyšší hodnocení ve 

všech oblastech. 

 Druhou příčku by dle mého názoru měl obsadit londýnský Arsenal, který za 

Barcelonou zaostává pouze minimálně, a kterému bych vytkl pouze nepřítomnost 

dalšího evropského jazyka a větší množství reklamy, než u ostatních klubů. 

 Nejslabší prezentaci má dle mého mínění AC Milan, který má sice asi nejlépe 

zpracovanou reklamu na svých stránkách, ale zaostává za konkurencí v mnoha 

oblastech, jako například v oblasti věnované výsledkům či soupisce. Věřím však, že tato 

nízká úroveň je dána nedávnou rekonstrukcí, kterou některé oblasti prošly a že jejich 

úroveň se ještě zvýší. 
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5.9 Vyhodnocení klubů s nejlepším výsledkem v určité oblasti 

 

 Přehlednost  

 Přehlednost mají jak české, tak evropské kluby na srovnatelné úrovni. Není zde 

žádný klub, který by v této oblasti jakkoli vyčníval. Nicméně na každé z analyzovaných 

stránek se nachází větší či menší množství informací, které jsou dle mého názoru 

zbytečné a jejich nepřítomnost by zlepšila úroveň přehlednosti stránek, protože je lepší 

se orientovat v menším množství informací. 

 

 Vzhled 

 Zde bych rád vyzdvihl vzhled stránek FC Barcelona, které na mě působí 

profesionálním dojmem a líbí se mi ze všech analyzovaných stránek nejvíce. Není to 

však markantní rozdíl a rozhodně bych nechtěl označovat vzhled ostatních stránek za 

horší. 

 

 Reklama 

 V této oblasti se dle mého názoru nejlépe jeví stránky klubu AC Milan, který má 

na svých stránkách pouze jedinou reklamu a ta je navíc na produkt hlavního sponzora 

týmu, což místo toho, aby rušilo působí celkem profesionálně, protože jako hlavní 

sponzor se jeho logo objevuje na mnoha místech ať už na stadionu tak na dresech a je 

tedy součástí prezentace týmu. 

 

 Novinky 

 Způsob prezentování novinek mají všechny zahraniční kluby na vysoké úrovni a 

mají také velice vhodný způsob jak hledat v archivu. Mají možnost hledání novinek 

podle data či klíčového slova, což všechny české kluby postrádají. 

 

 Historie 

 V této oblasti mi jako nejlepší připadá prezentace FC Barcelona, která má kromě 

rozdělení do různých období také historii klubového znaku či barev. Nicméně mě velmi 

nadchnul nápad s časovou osou, kterou má na svých stránkách klub z Londýna. 
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Soupiska 

 Prezentace soupisky mají dle mého názoru nejlepší dva kluby a to FC Barcelona 

a Arsenal London, které poskytují nejvíce informací o jednotlivých hráčích svého týmu 

ať už jde o osobní historii, statistiky nebo fotogalerii. 

 

 Pracovníci 

 Této kategorii dle mého názoru vévodí české týmy, hlavně pak FC Baník 

Ostrava, který nabízí kromě výpisu pracovníků a jejich pozic také kontakty na pevnou 

linku, mobilní telefon a e-mail a díky tomu je dle mého názoru největší 

pravděpodobnost úspěšného kontaktování dané osoby. 

 

 Výsledky 

 V této oblasti jasně dominuje katalánský klub, který má své výsledky nejvíce 

propracované. Nabízí informace o výsledcích ostatních týmů v soutěži a jako jediný má 

i grafické znázornění průběhu pohárových soutěží zápasovým „pavoukem“. Je tedy 

snadné sledovat postup jednotlivých týmů v průběhu soutěže. 

 

 Jazyk 

 V tomto směru má jasné prvenství italský AC Milan, který nabízí nejširší 

nabídku jazyků, ve kterých jsou provedeny celé stránky a umožňuje tak největšímu 

množství uživatelů si stránky pohodlně prohlížet a získávat informace, které hledá. 

 

 Fanklub 

 Jak již bylo řečeno, v této oblasti uspěly všechny týmy, kdy žádný z nic 

nezasahuje do prezentování svých fanoušků na internetu. Každý tým má jinou úroveň 

podpory a nabídek různých produktů pro fanoušky, ale všechny se distancují od 

spravování fanklubu svého vlastního týmu. 

 

 Celkově nejlepší internetovou prezentaci má dle mého názoru FC Barcelona, 

která až na dvě oblasti naplňuje mé představy o kvalitních a správně fungujících 

stránkách, jak po stránce obsahové, tak po stránce vzhledové. 
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6. Doporučení a závěr 

 

6.1 Doporučení k prezentaci vybraných českých klubů na oficiálních stránkách 

klubu 

Následující odstavce by měly informovat o nedostatcích internetových stránek 

analyzovaných českých klubů a návrhy na řešení a vylepšení těchto nedostatků 

s odkazem na ostatní analyzované kluby, které jsem odhalil během předešlého 

zkoumání. 

 

6.1.1 SK Slavia Praha – fotbal a.s. 

  

 Co se přehlednosti a vzhledu týká, není co bych tomuto pražskému klubu vytkl. 

Stránky jsou dobře přehledné a vzhled se mi velmi líbí. Zvláště mě zaujal obrázek 

v horní části, který se mění při každém přechodu na jinou oblast stránek.  

V oblasti reklamy jsou tyto stránky hodnoceny nejlépe ze všech analyzovaných 

klubů z české Gambrinus ligy. Lepší zpracování jsem nalezl pouze u klubu AC Milan, 

ale pokud zůstane stav reklamy takový jaký je, není co vytknout a můžu pouze chválit.  

Další srovnávanou oblastí je oblast aktualit a novinek. Ačkoli jsou podávané 

informace obsáhlé a aktuální, navrhl bych změnu způsobu vyhledávání v archivu. Jako 

vhodný vzor bych doporučil archiv klubu AC Milan (anglická verze - 

http://www.acmilan.com/ricercaNews.aspx), který nabízí vyhledávání v archivu podle 

data (od-do), klíčového slova a také nabízí možnost vybrat oblast ze které má 

vyhledávaná informace být.  

Historie klubu je sice obsáhlá, ale radil bych rozdělit dlouhý text na vícero 

menších částí, rozdělených podle jednotlivých období, což by usnadnilo hledání 

informací a zároveň si myslím, že kratší texty jsou uživatelsky příjemnější a lépe se čtou. 

Dále pak bych doporučil obohatit tyto informace o nějaké další zajímavosti, jako je 

tomu u klubu FC Barcelona, který nabízí například historický vývoj znaku a klubových 

barev. 

Soupiska A-Týmu tak, jak ji nabízí stránky Slavie je naprosto dostačující a 

ačkoli by mohly nějaké další zajímavosti a informace o jednotlivých hráčích přibýt, byl 

by to spíše nadstandart. Se zpracováním sestavy jsem tedy spokojen a není třeba ji 

upravovat. 
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V případě zájmu kontaktovat klub s nějakým dotazem je na stránkách nabízeno 

množství kontaktů ať už telefonických či e-mailových, rozdělených podle jednotlivých 

oddělení a je tedy jednoduché si vybrat, které oddělení by vaši otázku zodpovědělo 

nejlépe a použit nabízený kontakt. Toto je dle mého názoru naprosto dostačující a není 

tedy třeba provádět nějaké úpravy. 

Jedinou úpravu v oblasti informování o výsledcích týmu bych učinil v přesunutí 

ligové tabulky na hlavní stranu. Ta totiž patří k informaci, která zajímá nejvíce 

návštěvníků internetových stránek sportovních klubů. Proto si myslím, že informace o 

tom, na jakém místě v soutěži tým momentálně figuruje by měla být zobrazena na první 

straně. 

Posledním bodem, který jsem porovnával je jazyk. Pro klub, který se pravidelně 

účastní klání na evropské či světové fotbalové scéně je vhodné mít své stránky 

zhotovené alespoň v jednom světovém jazyce. Proto bych doporučil překlad stránek 

alespoň do anglického jazyka, aby bylo možné najít informaci i pro zájemce ze 

zahraničí. 

 

Závěrem bych tedy rád řekl, že po doplnění cizího jazyka (nejlépe angličtiny) a 

po úpravě vyhledávání v archivu novinek by stránky SK Slavia Praha odpovídaly 

postavení klubu jak u nás tak i v Evropě. 

 

6.1.2 FK Teplice a.s. 

 

 Vzhled i přehlednost stránek odpovídá postavení klubu v české nejvyšší soutěži 

a není tedy nutné cokoli měnit či jinak upravovat.  

 Oblast reklamy se už jeví o hůře. Chápu, že v České republice je příjem 

z prodeje reklamy pro klub vitální, na rozdíl od fotbalových velmocí, kde kluby 

získávají prostředky pro svou činnost z větší části z prodeje vstupenek, propagačních 

předmětů či za účast v evropských pohárech. Množství reklamy, které se objevuje na 

stránkách FK Teplice a.s., je takřka neúnosné. S reklamou se zde návštěvník setká na 

každém kroku a ač se to může ze začátku jevit pouze jako drobná vada na kráse, po 

delší době prohlížení stránek je tato skutečnost velmi rušivá a znepříjemňuje prohlížení 

poskytovaných informací. Doporučil bych tedy klubu, aby se inspiroval klubem AC 

Milan či českým klubem Slavia Praha, který je důkazem, že i v české lize se dá udržet 

reklama v mezích. 
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 Novinky nabízí klub na svých stránkách v různých formách, což hodnotím 

kladně, problémem však je prohlížení archivu. Není zde možnost posunu na zvolenou 

stránku jinak než postupným listováním, což je problém obzvláště pro uživatele 

s pomalejším připojením k internetu, kteří musí čekat, než se načte další strana, jen se 

mohli posunout o pár stran dál a zase čekat. Opět bych tedy odkázal na internetové 

stránky AC Milan a jeho zpracování této oblasti, nebo i na stránky klubu Baník Ostrava, 

jehož zpracování archivu by bylo pro teplický klub velkým posunem k lepšímu. 

 V záložce věnované historii klubu bych změnil pouze její uspořádání. Místo 

jednoho dlouhého textu bych uvítal vícero kratších textů, které se lépe čtou a lépe se 

v nich hledá určitá oblast. Odkázal bych na zpracování historie klubu Arsenal London, 

kde by klub mohl čerpat inspiraci. 

 Zpracování soupisky má severočeský klub nejlepší z hodnocených českých 

klubů. Nabízí totiž mnoho možností řazení a mnoho informací o jednotlivých hráčích. 

 Rozdělení a informace o pracovnících klubu je dobré, avšak problém nastává, 

pokud máte zájem jednotlivé pracovníky kontaktovat. Doporučil bych tedy tuto oblast 

upravit podle vzoru Baníku Ostrava a rozšířit tak nabídku kontaktů na jednotlivé 

pracovníky. 

 Zpracování ligových výsledků je dostačující, avšak chybí výsledky 

z pohárových soutěží. Doporučil bych zpracování katalánského klubu FC Barcelona, 

které je z hodnocených klubů nejlepší. 

 Pokud vezmeme v potaz fakt, že klub se v evropských soutěžích objevuje zřídka, 

není potřeba překladu stránek do cizího jazyka až tak potřebná. Klub však má fanoušky 

i ze SRN a tak by bylo vhodné, kdyby měl své stránky zhotovené i v německém jazyce. 

 

 Teplický klub se celkově jevil jako nejslabší z hodnocených a je potřeba udělat 

větší množství úprav, než u ostatních klubů. Jako prioritu bych si zvolil úpravu 

množství reklamy. Pokud by tedy klub chtěl mít stránky evropské kvality, je tedy 

potřeba udělat hodně změn. 

 

6.1.3 FC Baník Ostrava , a.s. 

 

 Přehlednost i vzhled odpovídají úrovní sportovního výkonu klubu. Není zde nic, 

co by se dalo klubu vyčíst, ani nic, čím by vybočoval nad rámec ostatních. 
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 Reklama zobrazovaná na stránkách klubu sice nedosahuje úrovně Milanu nebo 

Slavie, ale je na přijatelné úrovni a není potřeba zde provádět další úpravy. 

 Co se novinek a jejich archivu týče je Ostravský klub nejlepší z porovnávaných 

českých klubů. Nemyslím tedy, že by bylo potřeba tuto oblast nějak upravovat. Pokud 

by klub chtěl ještě vylepšit tuto oblast mohl bych doporučit například stránky AC Milan. 

 I zpracování historie má ostravský klub velice dobré. Ani zde není potřeba 

cokoli měnit. Mohu pouze doporučit drobné vylepšení jaké má na svých stránkách 

Arsenal v podobě časové osy nebo Barcelona, která nabízí i zajímavosti z ostatních 

oblastí okolo klubu. 

 Soupiska je nejslabším článkem stránek klubu. Poskytované informace jsou 

značně nedostačující a pokus o soupisky ze starších sezón, který není dotažen do konce 

se jeví jako pokus o zaplnění místa. Doporučil bych tedy chybějící sestavy doplnit nebo 

odstranit prázdné roky. Jako příklad pro vyhotovení informací o sestavě by mohly dobře 

posloužit stránky anglického Arsenalu. 

 Kontakty na pracovníky má zpracované ostravský klub nejlépe ze všech a není 

tedy potřeba žádných zásahů. Naopak by mohl sloužit jako příklad pro ostatní kluby. 

 Informace o výsledcích týmu na stránkách jsou na dobré úrovni, ale bylo by 

vhodné doplnit i výsledky ostatních týmů v soutěži. Dobrým příkladem v této oblasti 

může být Arsenal London, jehož zpracování výsledků je velice kvalitní. 

 Po stránce jazyků je na tom klub z Ostravy nejlépe ze všech hodnocených 

českých klubů, ale i přesto nedosahuje kvalit klubů zahraničních. Pokud by však byl 

překlad stránek kompletní, byl by plně dostačující. 

 

 Klub Banik Ostrava čeká z analyzovaných klubů nejkratší cesta k dosažení 

úrovně evropských velkoklubů. Po úpravě soupisek a ucelení překladu si myslím, že už 

není potřeba dalších změn a může se klub soustředit na kosmetické úpravy a přidávání 

různých drobností, které učiní prohlížení stránek ještě zábavnějším. 

 

6.2 Závěr 

 

Mou snahou při tvorbě této práce byla snaha o odhalení nedostatků internetové 

prezentace zvolených fotbalových klubů působících v české Gambrinus lize. Jako 

pomůcka či ukazatel mi měli posloužit kluby, které působí na nejvyšší možné fotbalové 

úrovni. 
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V teoretické části jsem se snažil shrnout základní informace o fenoménu zvaném 

internet. Za pomoci literatury jsem se pokusil vysvětlit základní pojmy vztahující se 

k internetu a služby, které nám internet nabízí. 

V další části jsem pak analyzoval obsah všech zvolených internetových 

prezentací tří českých a tří zahraničních fotbalových klubů. Mou snahou bylo, aby se 

analyzované oblasti co nejvíce přibližovaly oblastem, které jsem vytyčil ve vytvořeném 

modelu a které jsou dle mého názoru oblastmi hlavními a neměly by je postrádat žádné 

internetové stránky, které podávají informace o sportovním klubu. 

Za pomoci informací, které jsem získal v analytické části, jsem srovnával 

jednotlivé prezentace. A to ve dvou částech. V první části jsem se zaměřil na srovnání 

prezentací jednotlivých klubů s obecným modelem. Druhá část pak byla zaměřena na 

srovnávání klubu mezi sebou. Tato oblast měla také několik částí. Nejprve jsem mezi 

sebou porovnával české kluby, pak následovalo porovnání klubů zahraničních a 

nakonec vyhodnocení srovnání všech klubů mezi sebou. 

Na základě informací z předchozích kapitol jsem se v závěrečné části pokusil 

vymezit nedostatky českých klubů a za pomoci odkazu na kluby jiné navrhl možné 

úpravy a řešení těchto problémů. 

Ačkoli chápu, že každý má svůj individuální přístup k řešení internetových 

stránek a nemůžeme očekávat naprosto jednotnou strukturu u všech klubů, tak si 

myslím, že pouze nápad a vize nestačí. Pokud totiž i sebelepší idea není vypracována 

pořádně a není plně dotažena až dokonce, skončí nakonec fiaskem.  

Mou snahou bylo poukázat na nedostatky objevující se na stránkách českých 

klubů a zároveň předložit důkaz, že řešení a náprava je možná. Nechci nikomu říkat, 

aby kopíroval nápady někoho jiného, pouze bych rád předložil inspiraci a práci někoho 

zkušenějšího, kdo by mohl ukázat cestu ke zlepšení. 
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