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Název práce: Komunikace FC Vysočina Jihlava se sportovními fanoušky 

 Elementárním cílem práce je navrhnutí koncepce komunikace FC Vysočina 

Jihlava, a.s. se sportovními fanoušky v případě postupu do I. ligy, která by vedla 

ke zkvalitnění a zefektivnění komunikačního procesu s fanoušky.  

 Dílčím úkolem je zanalyzování a zhodnocení současného stavu komunikace s 

fanoušky FC Vysočina Jihlava jako jednoho z kritických bodů fungování sportovního 

klubu. Analýza současného stavu komunikace je podložena jednak jeho SWOT 

analýzou, a také výsledky proběhnutého marketingového průzkumu, jehož realizace je 

dalším dílčím úkolem této práce. 
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of this thesis. This concept is supposed to lead to improvement in the field of 

communication with sports fans. 

 Complementary assignment is the analysis and evaluation of current situation in 
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1. ÚVOD 

 
 FC Vysočina Jihlava v současnosti představuje nejúspěšnější fotbalový klub 

v Kraji Vysočina. Dospělý „A“ tým FC Vysočina Jihlava hrající II. ligu dlouhodobě 

patří mezi nejvážnější aspiranty na postup mezi českou prvoligovou fotbalovou elitu. 

Stejně jako každý ekonomický subjekt, také jihlavský fotbalový klub se snaží oslovit 

nabídkou svého produktu co nejširší část veřejnosti. Skupinu zákazníků FC Vysočina 

Jihlava představují diváci – sportovní fanoušci.  

 Osoba fanouška je pro fotbal jedním z nejdůležitějších faktorů. Ne nadarmo se 

říká: „Fotbal se hraje pro fanoušky“. V čem vlastně tkví ona jedinečnost sportovního 

fanouška? Proč se kluby snaží všemožnými prostředky nalákat na stadiony větší počet 

diváků? Proč se management sportovních organizací snaží z diváků přetvořit stálé 

fandy?  

 Otázek je mnoho, ale odpovědí ještě více. Početná fanouškovská základna 

přináší klubu primárně vyšší ekonomický příjem. Fanoušek se na pozitivním navýšení 

ekonomické situace klubu podílí dvojím způsobem – přímo a nepřímo. Přímo, jakožto 

zákazník kupující si prostřednictvím vstupenky hlavní produkt – osobní účast při 

sportovních kláních jeho týmů a s nimi spojených zábavy, emocí či atmosféry utkání, 

nebo jako zákazník, jenž si zakoupil produkt klubového merchandisingu. Nepřímo se 

pak projevuje na ekonomickém profitu klubu tím způsobem, že čím větší množství 

fanoušků je přítomno na utkáních, tím vyšší zájem lze očekávat u potenciálních 

obchodních partnerů – akcionářů, sponzorů nebo partnerů na jiné bázi, kteří se 

markantně participují na ekonomické stránce sportovní organizace. Neekonomickým 

pozitivem, který s sebou nese fenomén sportovního fanouška, je realita, že s rostoucí 

podporou fanouškovské obce roste také sportovní výkonnost přímých sportovních 

aktérů, v našem případě fotbalistů. S početnou základnou sportovních fanoušků 

vytvářejících tu pravou elektrizující atmosféru při sportovních utkáních se bez 

jakýchkoliv debat prohrává složitěji, než v případě podpory prázdných sedaček 

klepajících se ve větru. Další jedinečnou vlastností fanouška je jeho schopnost být 

efektivní reklamou. Tuto roli sehrává ať už díky oblékání se do klubových produktů 

nebo tím, že jenom hovoří se svými blízkými o utkáních a tím je informuje o dění ve 

sportovním klubu.  
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 V současné realitě relativně chabého zájmu sportovních fanoušků o fotbal nejen 

agregátně v českém prostředí, ale také v konkrétním případě FC Vysočina Jihlava, hraje 

důležitou roli ve snaze získat si fanouška také systematické oslovování jednotlivých 

cílových skupin. Podpora konkrétních zákaznických segmentů probíhá z důvodu jejich 

anticipované inklinaci k fotbalu, nebo ve snaze získat budoucího fanouška již v dětství 

a postupně z něj vychovat kvalitního člena fanouškovské obce, nedílné součásti 

existence sportovní organizace.  

 K tomu, aby si sportovní kluby, FC Vysočina nevyjímaje, udržely přízeň 

stávajících fanoušků a získaly si nové, slouží komunikace. Ať už komunikace na 

marketingové bázi, či přímá komunikace, založená na dialogu a zpětné vazbě mezi 

sportovním klubem a jeho fanoušky. Efektivní komunikace s širokou veřejností, ale také 

s již stávajícími příznivci klubu, by se měla stát nejsilnější zbraní FC Vysočina Jihlava 

v zápase, který se neodehrává na nalajnované travnaté ploše a který ani zdaleka netrvá 

 devadesát minut. Totiž v zápase o zákazníka - sportovního fanouška. 
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 Cílem bakalářské práce je navrhnutí konceptu komunikace FC Vysočina Jihlava 

se sportovními fanoušky v situaci, kdy dospělý „A“ tým FC Vysočina postoupí do I. 

ligy a bude nastupovat v této české nejvyšší fotbalové lize. Tento koncept by z převážné 

většiny měl vycházet z již aktuálně uplatňované marketingové komunikace se 

sportovními fanoušky a byl by obohacen o nápady jak tuto komunikaci zefektivnit 

a zkvalitnit natolik, aby přinesl očekávané pozitivní výsledky v podobě vyššího 

celkového zájmu obyvatel Jihlavska o fotbal. Stěžejním dokladem úspěchu této snahy 

by bylo zvýšení průměrné návštěvnosti domácích na utkání FC Vysočina Jihlava. 

Dílčí úkoly:  

• Realizace marketingového průzkumu FC Vysočina Jihlava zaměřeného na 

komunikaci FC Vysočina se sportovními fanoušky, vytvoření cílové skupiny 

průzkumu, sestavení dotazníku, vlastní provedení průzkumu, analýza 

a vyhodnocení průzkumu 

• Analýza fanouškovské situace a komunikace FC Vysočina Jihlava se 

sportovními fanoušky 

• Průběžná komunikace s marketingovým sektorem FC Vysočina Jihlava 

• Studium odborné literatury se zaměřením na marketing, marketingovou 

komunikaci, marketingový výzkum a problematiku českého fotbalu a FC 

Vysočina Jihlava, a.s. 
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3. TERORETICKÁ VÝCHODISKA 

3. 1. Marketing 

 Americká marketingová asociace definuje marketing jako „aktivitu, soubor 

institucí a procesů pro vytváření, komunikování, dodávání a výměnu nabídek, které 

mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a celou společnost.“ [1] 

Marketing představuje jakýkoli kontakt, kterým společnost působí na kohokoliv ve 

vnějším světě. Ztělesňuje umění přimět lidi, aby byli schopni buď změnit svůj názor, 

nebo v případě, že již jsou našimi zákazníky, aby u svého názoru setrvali i nadále. 

Trendem marketingu je, že se stále více stává samostatným vědním oborem. Tento 

vývoj souvisí s rozšiřováním způsobu monitorování, analyzování, předvídání lidského 

chování, ovlivňování lidí, testování a kvantifikace marketingu. [23] 

Dnešní marketing musíme chápat nikoli ve starém výrazu jako schopnost prodat, tedy 

nejprve přesvědčit a poté prodat, ale ve významu uspokojit zákazníkovu potřebu. 

Marketing tedy představuje domácí úkol, který vypracovávají vedoucí pracovníci, aby 

zjistili, jaké jsou spotřebitelovy potřeby, a rozhodli, zda se v těchto potřebách naskýtá 

zisková příležitost. [19] 

3. 1. 1. Sportovní marketing 

 Sportovní marketing se skládá z různých aktivit, které jsou vytvořeny, aby 

uspokojily potřeby sportovních příznivců pomocí výměnného procesu. Sportovní 

marketing se dělí na dvě hlavní oblasti: marketing sportovních produktů a služeb přímo 

pro sportovce, a marketing ostatních uživatelských a průmyslových produktů nebo 

služeb související s propagací sportu. [25]  

Uplatňování marketingu v oblasti sportu je o stále výraznějším fenoménem, jehož 

aplikace je charakteristická především pro organizace vyrábějící sportovní zboží, pro 

marketingové agentury aktivně působící v oblasti sportu a samozřejmě také pro samotné 

sportovní organizace. V poslední době se ve sportovním marketingu objevují speciality 

jako stanovení hodnoty práv k užívání obchodního jména v názvu sportovních arén, 

snahy o zefektivnění prodeje vstupenek, virtuální reklama či vytváření sportovní 

značky. Důvodem, proč se také sportovní organizace vehementně zabývají 
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marketingem, je fakt, že jim tento prostředek přináší potřebné finanční zdroje pro 

provozování sportovních aktivit. [3] 

3. 1. 2. Guerilla marketing 

 Levinson (2009) ve své knize uvádí, že na rozdíl od tradičního marketingu, který 

zdůrazňuje, že pokud chcete uvést zboží na trh, musíte investovat peníze, guerilla 

marketing nabízí nikoli nutnost investovat, ale možnost investovat. Uvádí také, že nejde 

pouze o investici vyjádřenou penězi, ale také o investici času, energie, představivosti, 

kreativity a informací. Levinson také zdůrazňuje, že právě guerilla marketing odhaluje 

pravou podstatu marketingu jako procesu, který řídíte vy a nikoli naopak. Guerilla 

marketéři vychází z co největší míry možné znalosti psychologie lidského chování 

a zejména pak cílových skupin, na které jsou marketingové snahy zaměřeny. Guerilla 

marketing nás upozorňuje, že logo je ve dnešní době již pasé, které pouze připomíná 

zákazníkům jméno vaší firmy. Namísto toho guerilla marketéři mají „mém“ , který 

reprezentuje jejich firmu, jenž je vizuálním nebo verbálním symbolem, který sděluje 

ucelenou myšlenku. Mém by měl říkat co nejvíce v nejmenším možném čase. Za příklad 

mému udává autor dopravní semafory, jejichž význam je mezinárodně známý. Guerilla 

marketéři dle Levinsnových názorů stále přemýšlejí o tom, co by mohli nabídnout 

zdarma. V současnosti se snaží zdarma nabízet zejména co nejvíce informací pomocí 

příruček, webových stránek či brožur. Zajímavý názor, který Levinson ve své knize 

uvádí, je že ačkoli nás tradiční marketing přesvědčuje, že reklama funguje, že webová 

propagace funguje, že poštovní a elektronické oslovení funguje, guerilla marketing na 

tyto iluze odpovídá slovem nesmysl. Říká, že efektivně působí pouze citlivé 

marketingové kombinace. Zajímavou myšlenku představuje také srovnání tradičního 

marketingu a guerilla marketingu, jako v případě tradičního – monolog a v případě 

guerilla – dialog se zákazníky. [23] 
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3. 2. Marketingový mix 

 Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů, které firma 

používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co 

firma může udělat, aby ovlivnila poptávku po svém produktu. Možné způsoby se dělí do 

čtyř skupin proměnných, známých jako 4P: produktová politika (product), cenová 

politika (price), komunikační politika (promotion) a distribučná politika (place). 

Marketingový mix je souborem marketingových nástrojů, jež pužívají firmy k dosažení 

svých marketingových cílů. Z hlediska kupujícího je každý marketingový nástroj určen 

ke schopnosti přinést zákazníkovi prospěch. [19] 

Marketingový mix je podle Smithe de facto kostra, která u každého marketingového 

problému pomůže připravit vhodný postup. K marketingovému mixu existuje mnoho 

přístupů. Smith stejně jako Kotler uvádí model 4P, který ale rozšiřuje o další varianty na 

modely 5P a 7P. Model 4P kritizuje Smith pro jeho zjednodušenost a zstaralost. 

Poukazuje také na fakt, že v modelu chybí nejdůležitější P, které představuje lidí 

(people), tedy zákazníky či personál. Model 7P je obohacen oproti již uvedeným o další 

P zastupující vhzled (physical evidence) a procesy. [29] 

De Pelsmacker (2003) v souvislosti s marketingovým mixem upozorňuje na realitu, že 

„při tvorbě a realizaci makretingového mixu jsou velmi důležité dvě zásady – integrace 

a synergie. Marketingové nástroje by se měly kombinovat tak, aby byly konzistentní – 

čili všechny marketingové nástroje musí působit stejným směrem, a to bezkonfliktně.“ 

[4, str. 25] 

Kotler (2004) pokuzaje na skutečnost, že koncepce 4P bere v úvahu pouze pohled 

prodávajícího, nikoliv kupujícího. Z hlediska spotřebitele tak definuje marketingový 

mix jako koncept 4C.   

Tabulka č. 1. – Kotlerův koncept 4P a 4C 

4P 4C 
Výrobek Řešení potřeb zákazníka (costumer solution) 
Cena Náklady, které zákazníkovi vznikají (costumer cost) 
Distribuce Dostupnost řešení (convenience) 
Kominikace Komunikace (communication) 

Zdroj: Kotler (2004) 
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3. 2. 1. Marketingový mix 4P 

Produkt 

 Kotler (2007) definuje produkt jako „cokoli, co je možné nabídnout trhu ke 

koupi, užití či spotřebě a co může uspokojit nějakou potřebu či přání. Zahrnuje fyzické 

předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky.“ [19, str. 70] 

Produkt v centru marketingovému mixu. V otázce sportovního produktu nelze mluvit 

o produktu jako o homogenní entitě. Zahrnuje sportovní zboží, služby, osoby, místa, 

myšlenky s hmotnými i nehmotnými atributy. [3] 

V marketingu je produkt pojímán šířeji než v běžném životě. Tento termínem označuje 

celkovou nabídku spotřebiteli, tedy nejen zboží nebo služby samy o sobě, ale také další 

abstraktní nebo symbolické skutečnosti jako prestiž výrobce či prodejce, obchodní 

značka či kultura prodeje. [13] 

Mullin, Hardy a Sutton rozdělují sportovní produkt do dvou navzájem na sobě závislých 

skupin, kdy jedna tvoří jádro a druhá jeho určitou nadstavbu. Jádrem sportovního 

produktu jsou pravidla a technika hry, druhým produktem jsou hráči, třetím produktem 

je sportovní výbava či výstroj a posledním místo sportovní události. Toto jádro 

sportovního produktu je posléze rozšířeno o vstupenky, statistiky, videa, zvukové 

a hudební záznamy, doprovodné programy či maskoty. [25] 

Cena 

 Cena je suma peněz, která je požadována za produkt či službu, nebo suma 

hodnot, které zákazníci smění za výhody vlastnictví nebo užití produktu či služby. [19]  

Tvorba ceny u sportovních organizací je úzce vázána na druh produktu, který sportovní 

organizace nabízí. Sportovní organizace se při tvorbě ceny opírají o informace 

o průběhu poptávky, o nákladech a o cenách ostatních konkurentů a o doložení 

jedinečnosti produktu. [3] Cena disponuje schopností rychle reagovat na změny. [22]  

Cena představuje pro většinu spotřebitelů míru hodnoty výrobku. Výše ceny úzce 

souvisí se stimulací odbytu. Nízké ceny obvykle motivují ke koupi ekonomicky 

uvažující spotřebitele, vysoké ceny luxusního zboží poté podněcují ty zákazníky, kteří 

vlastnictvím daného produktu vyjadřují své sociální postavení, životní styl či osobní 

vliv. Výše ceny je omezena náklady na jedné straně a poptávkou na straně druhé. [13] 
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De Pelsmacker (2003) píše, že „cena je jediným marketingovým nástrojem, který nic 

nestojí, naopak je zdrojem prostředků pro výrobu a marketingové aktivity.“ [4, str. 24] 

Distribuce 

 Ditribuci definuje Kotler (2007) jako „veškerou činnost společnosti, která činí 

produkt nebo službu dostupnou zákazníkům.“ [19, str. 71] 

Účastník trhu musí zajistit cestu, jak dostat produkt k zákazníkovi. Musí promyslet 

povahu distribučních kanálů, vykalkulovat náklady, promyslet distribuci specifických 

produktů a určit charakter a hustotu distribuční sítě. [3] 

Distribuce poskytuje spotřebiteli dvě výhody. Výhodu prostorovou a časovou, neboť 

umožňuje žádaný produkt zakoupit v místech a v době pro zákazníka příhodných. [13] 

Propagace 

 Propagací rozumí přesvědčivá komunikace, prováděná za účelem prodeje 

produktů potenciálním zákazníkům. Takováto propagace v sobě zahrnuje čtyři základní 

činnosti. Reklamu, publicitu, opatření na podporu prodeje a osobní prodej. Dohromady 

se nazývají propagační mix. Promyšlenost propagačního mixu záleží na specifice 

produktu, avšak nutně přihlíží k dalším marketingovým nástrojům, ceně a distribuci. [3] 

Smysl propagační činnosti tkví zejména v informování o vlastnostech, dostupnosti 

a ceně produktu. Propagace se uskutečňuje prostřednictvím reklam umístěných 

v televizi, rozhlase, novinách a časopisech či v místech, kde se každý den pohybujeme. 

[13]   
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3. 3. Marketingová komunikace 

 Komunikace v nejširším slova smyslu představuje prostředek, s jehož pomocí 

lze dosáhnout změn, které zabezpečují blaho podniku. [17] 

Marketingová komunikace představuje aktivity, které informují o přednostech produktu 

a snaží se přesvědčit spotřebitele, aby jej zakoupili. Komunikace sdružuje činnosti, 

které sdělují vlastnosti produktu či služby a jejich přednosti zákazníkům. [19] 

Marketingová komunikace zajišťuje bezprostřední tok informací mezi výrobcem 

a potencionálním spotřebitelem s cílem prosazování marketingových záměrů na 

určeném trhu. Komunikační strategie je založena na kombinaci využití jednotlivých 

prvků komunikačního mixu. [22] 

3. 3. 1. Komunikační proces 

 Kotler (2007) píše, že „komunikace zahrnuje devět prvků. Jako hlavní účastníky 

komunikace uvádí odesílatele a příjemce. Následující dva prvky představují hlavní 

komunikační nástroje sdělení a komunikační kanály, jimiž se zpráva přenáší od 

odesílatele k příjemci. Následující čtyři jsou potom primární komunikační funkce: 

kódování, proces převodu zamýšleného sdělení či myšlenky do symbolické podoby. 

Dekódování, proces, s jehož pomocí příjemce přiřazuje význam symbolům 

zakódovaným odesílatelem. Odezva, reakce příjemce na vystavená sdělení. A zpětná 

vazba, část odezvy příjemce sdělená odesílateli. Posledním prvkem je šum v systému, 

představující neplánované ruchy nebo zkreslení v průběhu komunikačního procesu. 

Šumy mají za následek, že se k příjemci dostane jiné sdělení, než odesílatel posílal.“ 

[19, str. 819] 

3. 3. 2. Výběr médií 

 Existují dva základní komunikační kanály.  Osobní komunikační kanály a kanály 

neosobní. [19] 

Osobní komunikační kanály 

 Osobní komunikační kanály představují přímou vzájemnou komunikaci dvou či 

více lidí, kteří mohou komunikovat tváří v tvář, telefonicky, poštou nebo pomocí 

internetu. Osobní komunikační kanály jsou účinné, protože umožňují obracet se na 

spotřebitele adresně a umožňují zpětnou vazbu. Některé osobní komunikační kanály 
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jsou kontrolovány přímo společností. Jiné však přímé firemní kontrole nepodléhají. Sem 

patří například nezávislí odborníci nebo word-of-mouth kanály představující osobní 

komunikaci, která zahrnuje informace o produktu mezi cílovými zákazníky a sousedy, 

přáteli, příbuznými či kolegy. Dalšímu osobnímu komunikačnímu kanálu, který firmy 

užívají ve svůj prospěch, se říká buzz marketing, spočívající v podpoře a přimění 

určitých lídrů, aby šířili informace o výrobku či službě mezi ostatními ve své komunitě. 

[19] 

Neosobní komunikační kanály 

 Neosobní komunikační kanály jsou média, která přinášejí sdělení bez osobního 

kontaktu či zpětné vazby. Patří sem hlavní média, atmosféra a akce. Mezi nejdůležitější 

média patří tištěná média jako noviny, časopisy či direkt mail. Další důležitou skupinu 

médií tvoří vysílaná média v podobě rádia a televize, dále obrazová média: billboardy, 

tabule, plakáty, on-line a elektronická média jako webové stránky či CD. Atmosféra je 

uměle vytvořené prostředí posilující touhu kupujícího zakoupit si produkt. Akce jsou 

události inscenované tak, aby k cílovému publiku nějakým způsobem promlouvaly. 

Například tiskové konference, galavečery, výstavy či expozice. [19] 

3. 3. 3. Komunikační mix 

 Smith (2000) uvádí: „Komunikační mix, kterému se někdy říká propagační mix, 

zahrnuje všechny komunikační prostředky, které jsou marketérovi k dispozici: prodej, 

reklama, podpora prodeje, přímý marketing, práce se vztahy s médii, sponzorství, 

výstavy, obal či balení, místo prodeje a jeho úprava, internet, ústní sdělení, identita 

společnosti.“ [29, str. 6]  

Reklama 

 Podle Žáka (1999) je „reklama významná složka marketingové komunikace. Ze 

všech složek komunikačního mixu se s ní spotřebitel setkává nejčastěji a denně je jí 

vyloženě atakován a ovlivňován. Samotný pojem reklama je definován jako neosobní 

forma jednosměrné komunikace firmy se zákazníkem prostřednictvím nejrůznějších 

médií. Je to záměrná činnost, která potencionálnímu zákazníkovi přináší informace 

o existenci produktu, o jeho přednostech, kvalitě. Snaží se tak věcnými nebo 

emocionálními argumenty vzbudit zájem o daný výrobek a posléze spotřebitele přimět, 

aby učinil kupní rozhodnutí, a zároveň podobnými argumenty přesvědčuje současné 

zákazníky, aby koupi daného produktu opakovali.“ [32, str. 602]  
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Tabulka č. 2. – Druhy reklamy dle Kotlera 

Informativní reklama • Informovat o nových      
   produktech 
• Informovat o možnostech  
   nového využití produktu 
• Informovat trh o změnách  
  cen 
• Vysvětlit, jak výrobek   
   funguje 

• Poskytovat informace    
  o nabízených službách 
• Napravit mylné představy  
  o nabízeném zboží 
• Rozptýlit obavy 
   spotřebitele 
• Budovat firemní image 

Přesvědčovací reklama • Zvýšit preference dané  
  značky 
• Podpořit rozhodnutí  
  spotřebitelů o změně  
  značky 
• Změnit vnímání některých  
   užitých vlastností daného   
   zboží 

• Přímět spotřebitele  
   k okamžitému nákupu 
• Přesvědčit spotřebitele,  
  aby byli přístupní vůči  
  telefonickému kontaktu ze  
  strany firmy 

Připomínající reklama • Připomenout spotřebiteli,  
  že by mohl výrobek  
  v brzké době potřebovat 
• Připomenout  
  spotřebitelům, kde je  
  možné zboží zakoupit 

• Udržovat povědomí o  
   výrobku i mimo sezonu 
• Udržovat známost    
   výrobku 

Zdroj: Kotler (2004) 

Osobní prodej 

 De Pelsmacker (2003) píše, že „osobní prodej může být definován jako 

dvoustranná komunikace, jejímž obsahem je poskytování informací, předvádění, 

udržování či budování dlouhodobých vztahů nebo přesvědčení určitých osob specifické 

části veřejnosti. Osobní prodej nutně vyžaduje interakci se zákazníkem.“ [4, str. 463]  

V určitých stadiích nákupního procesu je nejúčinnějším nástrojem. Zvláště při budování 

preferencí, vytváření přesvědčení a při nákupu. Jedná se o osobní interakci mezi dvěma 

nebo více lidmi, kdy každý může sledovat vlastnosti a potřeby toho druhého a korigovat 

další kroky. Výkonný prodejce dokáže vzbudit a udržet zákazníkův zájem a přetvořit jej 

ve skutečný vztah. Při osobním prodeji kupující cítí větší potřebu naslouchat a reagovat, 

i když nakonec zaujme odmítavý postoj. [20] 

Osobní prodej bývá nejnákladnějším nástrojem firmy, protože společnost uplatňující 

tento komunikační prostředek vynakládá poměrně velkou částku na jeden obchodní 

kontakt. [19] 
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Podpora prodeje 

 Podpora prodeje je určitý postup, při kterém se organizace snaží dosáhnout 

krátkodobého zvýšení prodeje. Jde o komunikační akci, která má generovat dodatečný 

prodej u dosavadních zákazníků a na základě krátkodobých výhod přilákat zákazníky 

nové. Hlavní vlastností podpory prodeje je jeho omezení v čase a prostoru, nabídka 

vyššího zhodnocení peněz a vyvolání okamžité nákupní reakce. [4]  

Podpora prodeje v sobě zahrnuje pestrý sortiment nástrojů, jako jsou kupony, soutěže, 

slevy či například prémie, které mají většinou velmi specifické vlastnosti. Přitahují 

pozornost zákazníků, silně je podněcují ke koupi a mohou dramaticky zvýšit upadající 

prodej. Nevýhodou podpory prodeje je krátký život a fakt, že tento komunikační 

prostředek není tak účinný v budování dlouhodobé preference značky jako je reklama 

a osobní prodej. [20] 

Public relations 

 Sirgy (1998) definuje Public relations (PR) jako „komunikační nástroj 

používaný pro podporu dobrého jména firmy jako celku.“ [28] 

PR je plánované a trvalé úsilí, jehož cílem je vybudování a udržení dobrých vztahů, 

dobrého jména, vzájemného porozumění a sympatií s druhotnými cílovými skupinami, 

které nazýváme veřejnost, publikum či stakeholedři. [4]  

Kotler poukazuje na realitu, že zkratka PR v sobě obsahuje několik jedinečných 

charakteristik. Jedná se o veškeré aktivity, které organizace provádí pro komunikaci 

s cílovým publikem, a za které přímo neplatí. Public relations jsou velmi autentické: 

různé novinové články, sponzorství a akce připadají čtenářům reálnější a věrohodnější 

než inzeráty. PR dle Kotlera dokáže zaujmout mnoho zákazníků, kteří se vyhýbají 

prodejcům a reklamám, protože se ke kupujícímu dostane v rámci zpráv, nikoli jako 

sdělení orientované na přímé uskutečnění prodeje. [19] 

Přímý marketing 

 Přímý marketing jsou takové marketingové aktivity, při kterých se pokoušíme 

dosáhnout zákazníky přímo nebo které umožňují, aby oni dosáhli nás. [15] 

Kotler poukazuje na čtyři charakteristické rysy. Prvním je, že přímý marketing je 

neveřejný, protože sdělení bývá adresováno konkrétní osobě. Druhým rysem je fakt, že 

přímý marketing je okamžitý, neboť sdělení lze připravovat velmi rychle. Třetí rys 
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spočívá v možnosti přizpůsobit přímý marketing tak, aby bylo sdělení přitažlivé pro 

konkrétní cílové skupiny zákazníků. Posledním společným rysem je, že přímý 

marketing je interaktivní, což umožňuje dialog mezi komunikátorem a spotřebitelem, 

a zprávy lze upravovat na základě spotřebitelových reakcí. Přímý marketing se proto 

výborně hodí pro přesně cílené marketingové snahy a budování individuálních vztahů se 

zákazníky. [19] 
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3. 4. Marketingový výzkum 

 Marketingový výzkum je disciplína vycházející z poznatků řady vědních oborů, 

jako matematika, statistika, ekonometrie, psychologie, sociologie či informatika. [27] 

Marketingový výzkum spočívá ve shromažďování, analýze a interpretaci informací, 

které slouží jako podklad pro rozhodování v procesu marketingového řízení. Informace 

poskytnuté marketingovým výzkumem umožňují manažerům porozumět trhu, na 

kterém jejich firma podniká nebo na kterém hodlá podnikat. Identifikovat problémy 

a příležitosti, které se v podnikání vyskytují nebo mohou vyskytnout, formulovat směry 

marketingové činnosti a hodnotit její výsledky. Marketingový výzkum se uplatňuje 

v řadě funkčních aplikací. [32] 

První charakteristikou kvalitně provedeného marketingového výzkumu je jeho 

jedinečnost, další je vysoká vypovídací schopnost a aktuálnost získaných informací. 

Méně pozitivní charakteristikou je vysoká finanční náročnost, a enormní náročnost na 

kvalifikaci pracovníků, čas a použité metody. [22] 

3. 4. 1. Proces marketingového výzkumu 

 Proces marketingového výzkumu se podle Příbové (1996) skládá ze sedmi fází: 

1. Definice problému, cíle 

2. Zdroje dat 

3. Metody a techniky sběru dat 

4. Určení velikosti vzorku 

5. Sběr dat 

6. Zpracování a analýza dat 

7. Zpracování a prezentace závěrečné zprávy [27, str. 25] 

1. Definice problému, cíle 

 Tuto fázi nelze podcenit! Definování problému představuje nejdůležitější a často 

nejobtížnější krok celého marketingového výzkumu. Počet cílů výzkumu musí být 

přiměřený. Úzkým vymezením cíle můžeme přehlédnout důležité alternativy. Široké 

zacílení pak přináší zbytečné náklady. Při definování problému se snažíme identifikovat 
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všechny faktory, které mají na daný problém vliv. Cílem pak rozumíme nalezení 

hlavního faktoru určujícího další směr naší práce. [22] 

Příbová (1996) v souvislosti s definicí problému zmiňuje pragmatickou poučku 

důležitou pro definování cílů průzkumu, že „dobře definovaný problém je napůl 

vyřešený problém.“ [27, str. 26] 

2. Zdroje dat 

 V marketingových výzkumech se pracuje buď se sekundárními či s primárními 

zdroji dat. [27]  

Primární zdroje dat je třeba získat nově, podle potřeb řešeného projektu. Zadavatel je 

pořizuje sám nebo si je nechává pořídit obvykle prostřednictvím agentury. Primární data 

jsou obvykle dražší a nejsou zpravidla k dispozici ve chvíli zpracování projektu. 

Sekundární data byla již dříve shromážděna k jinému účelu a jsou přístupná buď 

zdarma, nebo za úplatu. [3] 

3. Metody a techniky sběru dat 

 Volba techniky sběru dat se pohybuje mezi dotazováním, pozorováním 

a experimentováním. Důležité je zejména rozhodnutí, zdali bude dotazování 

respondentů probíhat osobně, písemně nebo telefonicky. [27]  

4. Určení velikosti vzorku 

 V přístupu k určování velikosti vzorku se střetávají rozdílné zájmy. 

Ekonomickým zájmem je mít vzorek co nejmenší, protože sběr dat bývá nákladnou 

záležitostí. Opačnou tendenci, mít vzorek co největší, mají ale zástupci výzkumného 

zájmu. [27] 

5. Sběr dat  

 Sběr dat provádíme metodou, kterou jsme zvolili na základně rozhodnutí ze 

sedmé fáze. Tedy výběrem mezi dotazováním, pozorováním či experimentováním, 

a volbou jakého kontaktu s respondentem v průběhu sběru dat využijeme.   
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6. Zpracování a analýza dat 

 Marketingoví pracovníci musí zpracovat shromážděná data, vyčlenit z nich 

důležité informace, zkontrolovat správnost a přesnost získaných údajů a zašifrovat je 

pro následnou analýzu. Poté vypočítají výsledky a zjistí potřebné statistické údaje. [20] 

7. Zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

 Těžiště práce zpracování a prezentace závěrečné zprávy je v komunikační 

rovině, jelikož jde o srozumitelné předání výstupu výzkumu pro manažerské 

rozhodování. Při psaní závěrečné zprávy je nutné odlišit detailní informace od 

základních, podstatných vztahů, dát zprávě logickou strukturu, uspořádat tyto informace 

dle významu tak, aby zpráva působila přehledně a současně poskytovala čtenáři 

možnost doplnit souhrnné závěry detailními informacemi. Závěrečná zpráva musí 

provést zpětnou transformaci výsledků výzkumu zpět do podoby informací, které mají 

přispět k rozhodování managementu při řešení výchozího tržního problému. [27] 
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3. 5. Segmentace trhu 

 Provádět segmentaci trhu znamená rozčlenit obyvatelstvo do dílčích skupin, 

které jsou homogenní a přizpůsobené marketingovým aktivitám. [24] 

Horáková (1992) uvádí. „Trh určitého výrobku nebo služby bývá tvořen velkým počtem 

zákazníků, kteří se navzájem liší; odlišují se svými potřebami i svými možnostmi, 

určenými převážně příjmy. Odlišují se však i věkem, pohlavím, nákupními zvyklostmi 

a také místem, ve kterém žijí a nakupují. Každá z těchto charakteristik může být využita 

k rozčlenění celkového trhu na menší části, které spojují zákazníky s určitými typickými 

vlastnostmi. Jednotlivé segmenty trhu musí být navzájem velmi odlišné (vnější 

heterogenita), avšak „uvnitř“  musí být co nejvíce podobné (vnitřní homogenita). 

Smyslem členění neboli segmentace celkového trhu je rozdělit rozsáhlý, povahou 

různorodý trh na určitý počet menších homogenních celků, jimž bude možné nabídnout 

programy marketingu šité na míru.“ [13, str. 89] 

Firma pomocí segmentace trhu, zvolí nejlepší tržní segmenty a snaží se na každém 

z nich zaujmout silnou pozici. [18] 

Autoři zabývající se marketingem, uvádějí dva základní typy charakteristik zákazníků: 

demografické a psychografické. Demografické charakteristiky jsou primárně 

kvantitativní data, jako pohlaví, věk, velikost rodiny, vzdělání, vybavenost domácnosti, 

příjem apod. Psychografické představují primárně psychologické charakteristiky, jako 

osobnost, životní styl či oblíbené jídlo. [3]  

V současné době firmy jen výjimečně oslovují všechny zákazníky na trhu jedním 

totožným produktem, ale naopak pracují s trhem diferenicovaně tím, že vytváří 

specificializovanou nabídku pro různé zákaznické skupiny, segmenty. K možnosti takto 

diferencovat zákazníky slouží cílený marketing, který se sestává ze tří kroků – 

segmentace, cílení, umístění. [22]   
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4. METODOLOGIE 

4. 1. Marketingový audit 

 Marketingový audit je ucelené, systematické, nezávislé a periodické 

přezkoumávání prostředí, cílů, strategií a aktivit společnosti, jehož cílem je identifikace 

problémových oblastí a příležitostí, a doporučení dalšího postupu pro zefektivnění 

marketingu společnosti. Audit předkládá informace o trhu, postavení produktu, 

konkurenci, distribuci a jiných faktorech formujících prostředí organizace. V auditu je 

nutné vycházet z reality, že společnost se nachází v komplexním prostředí, ve kterém 

působí nekontrolovatelné síly, jímž se musí přizpůsobit. V tomto prostředí se nachází 

mnoho příležitostí i hrozeb a úkolem managementu je pečlivě všechny okolní faktory 

analyzovat, aby se společnost dokázala hrozbám vyhnout a příležitosti využít. [19] 

Čáslavová trefně poukazuje na realitu důležitosti analýzy, jelikož firmy, sportovní 

nevyjímaje, nefungují ve vzduchoprázdnu, a proto marketingové strategie musí 

vycházet z reálných podmínek vlastního okolí. Z faktorů přímo působících na 

organizaci lze totiž důsledně vyvodit závěry pozitivně ovlivňující chod společnosti. [3]  

 V této práci, konkrétně v 5. kapitole, se zabývám analýzou historie klubu FC 

Vysočina Jihlava, fanouškovské situace a analýzou komunikace klubu se sportovními 

fanoušky. Při analýze vycházím z vlastních poznatků, z veřejných zdrojů FC Vysočina, 

informací uveřejněných v médiích, výsledků marketingového průzkumu, interních 

marketingových zdrojů FC Vysočina a z průběžných rozhovorů s marketingovým 

manažerem FC Vysočina Jihlava a tiskovým mluvčím klubu, Miroslavem Fuksem.  

4. 2. SWOT analýza 

 SWOT analýza vychází z auditu. Jedná se o stručný seznam kritických faktorů 

úspěchu na daném trhu, který hodnotí silné a slabé stránky organizace. [19] 

SWOT analýza je velmi jednoduchým nástrojem pro stanovení strategické situace 

vzhledem k vnitřním i vnějším firemním podmínkám. Podává informace jak o silných 

(Strenghts), tak i slabých stránkách firmy (Weaknesses). Tento typ analýzy informuje 

také o možných příležitostech (Opportunities) a hrozbách (Threats). Cílem firmy by 

mělo být omezit své slabé stránky a naopak podporovat stránky silné. Využívat 
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disponibilních příležitostí okolí a snažit se předvídat a jistit se proti případným 

hrozbám. Pouze tak lze dosáhnout konkurenční výhody nad ostatními. [22] 

 Pro rozbor fanouškovského zázemí FC Vysočina Jihlava byly v 5. kapitole 

SWOT analýzám podrobeny fanouškovská situace a komunikace FC Vysočiny se 

sportovními fanoušky. 

4. 3. Dotazníkový výzkum 

 Při tvoření dotazníku je zapotřebí dávat pozor na jeho správně složení. 

Nevhodné sestavení dotazníku může snížit hodnotu získaných výsledných informací 

a nemusí tak odpovídat potřebám a cílům výzkumu. Autoři konkrétně jmenují dva 

hlavní požadavky, které by měl dotazník obsahovat. Za prvé by měl být dotazník 

účelově technický. Tedy sestaven z jasně formulovaných otázek. Druhým stěžejním 

prvkem je psychologický požadavek dotazníku. Psychologický požadavek by měl 

spoluvytvářet podmínky a prostředí, které by co nejvíce napomáhaly tomu, aby se 

respondentovi zdála jeho úloha snadná a chtěná, a aby odpovídal dle pravdy. Dalšími 

důležitými faktory jsou celkový dojem dotazníku, formulace otázek, typologie otázek 

a manipulace s dotazníkem.  

Celkový dojem dotazníku 

 Co se týče celkového dojmu, musí dotazník na první pohled upoutat respondenta 

svojí grafickou úpravou. Mezi důležité faktory ovlivňující grafickou stránky patří 

formát dotazníku, úprava první stránky, barva a kvalita papíru.  

Formulace otázek 

 Hlavní zásadou formulace otázek je jejich jednoznačnost a srozumitelnost. 

V případě kladení otázek je třeba aplikovat osvědčenou zásadu, která říká, že čím 

konkrétněji se ptáme, tím konkrétnější a jasnější odpověď získáme.  

Typologie otázek  

 Existují tři základní typy otázek. Otázky otevřené, též volné či 

nestandardizované, otázky uzavřené, známé také jako řízené nebo standardizované 

a otázky polootevřené.  

 Při otevřených otázkách není respondentovi předkládána buď vůbec žádná 

varianta odpovědí, pak hovoříme o volných otevřených otázkách, kde se účastník 
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průzkumu vyjadřuje zcela svými slovy. Další variantou otevřené otázky je asociační 

typ, kdy respondent uvádí slovo, které si uvědomí jako první reakci na pojem uvedený 

v dotazníku. Jinými typy otevřených otázek jsou otázky s volným dokončením věty či 

povídky, nebo otázky spojené s dokreslením tematického námětu, například obrázku.  

Uzavřené otázky jsou takové, ve kterých jsou předem uvedeny možné varianty 

odpovědí. Lze je dělit na dichotomické, obsahující dvě alternativy, výběrové 

polytomické otázky, s volbou jedné možnosti, výčtové polytomické, s možností výběru 

několika alternativ, a polytomické, s uvedením pořadí alternativ.  

Polootevřené otázky často reprezentují varianty uzavřených odpovědí označené jako 

„jiné“ , která je v podstatě volnou otázkou. 

Dalším vhodným nástrojem pro měření názorů je škálování. U hodnotící škály se po 

respondentovi chce, aby vyjádřil svůj názor prostřednictvím udělení určité hodnoty na 

uvedené stupnici, která zrcadlí řadu možných pohledů na hodnocený předmět.  

Manipulace s dotazníkem   

 Tato část se zabývá distribucí a návratem dotazníků. A hodnocením zejména 

jejich nákladnosti a návratnosti. Základními způsoby distribuce dotazníků jsou rozeslání 

poštou, osobní předávání, či v poslední době hojně užívaná distribuce dotazníků skrze 

internet.  

 Důležitou roli sehrává dotazníková pilotáž, předvýzkum. Na základě pilotáže 

může autor průzkumu zjistit řadu negativních faktorů týkajících se obsahové stránky 

dotazníku, které si sám nemusí uvědomit. A na základě kterých může ještě před 

výzkumem samotným upravit například pro respondenty nesrozumitelné či jen 

s obtížemi hodnotitelné dotazy. [9] 

4. 3. 1. Dotazníkový výzkum FC Vysočina Jihlava 

 Marketingový průzkum realizovaný pro potřeby práce, byl zaměřen na cílovou 

skupinu studentů jihlavských středních škol a studentů škol vysokých, kteří buď 

v Jihlavě přímo studují, anebo z Jihlavska pochází. Tento segment jsem zvolil z důvodu, 

že v něm shledávám vhodnou cílovou skupinu, na kterou by měla být zaměřena 

konkrétní cílená marketingová komunikace, a která by tedy měla rozšířit stávající 

zvýhodňované fanouškovské segmenty. 
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 Na základě výsledků vyplynuvších z průzkumu jsem chtěl zjistit, jaký má 

Jihlavsko fanouškovský potenciál v této skupině občanů, jaký postoj k FC Vysočina 

mají jihlavští studenti, mají-li zájem také o hokejové dění v Jihlavě, registrují-li 

marketingovou činnost FC Vysočina a jak hodnotí konkrétní faktory související s FC 

Vysočina Jihlava. Dílčím cílem, jaký jsem si stanovil, je vytvoření co nejširší databáze 

emailových adres, které by se daly využít pro komunikaci klubu s fanoušky. Po dohodě 

s vedením FC Vysočina bylo vyhověno mého návrhu, jak na jednu stranu motivovat 

respondenty k vyplnění, tak na druhou strany vytvořit tuto potenciální databázi 

kontaktů. Výsledkem byla možnost respondentů uvést na závěr dotazníku svůj email, na 

základě kterého měli možnost přijít zdarma na atraktivní první jarní domácí utkání FC 

Vysočina Jihlava s FK Dukla Praha. 

 Prvotní verzi dotazníku jsem konzultoval nejprve s vedoucím práce. Před 

samotným průzkumem jsem provedl pilotáž mezi deseti respondenty, taktéž studenty, 

a mezi členy mojí rodiny. Na základě jejich reakcí a výhrad, jsem upravil formulaci 

několika otázek. Modifikovaný dotazník jsem posléze konzultoval s marketingovým 

manažerem FC Vysočina a na závěr také s odborníkem na sociologický průzkum. 

Dotazník tak doznal definitivní podoby, kterou zveřejňuji v příloze č. 1. Vizuální 

stránka dotazníku je koncipována do formátu A5. Důvodem zvolení velikosti tohoto 

formátu je, aby na první pohled vypadal co nejkratčeji a neodradil tak respondenty ve 

vyplnění. Dotazník obsahuje 14 otázek. Dvanáct otázek je uzavřených a dvě, ve kterých 

je vyjmenována řada faktorů k hodnocení, jsou založeny na principu škálování dle 

uvedených stupnic. Součástí 12. otázky byla také polootevřená otázka, kam respondenti 

mohli uvést faktory, které jim vadí, či vadily by, při fotbalových utkáních.  

 Průzkum probíhal dvěma způsoby. Osobním, písemným dotazováním 

a vyplňováním dotazníku uveřejněného na internetovém portálu www.vyplnto.cz. Před 

začátkem samotného průzkumu jsem oslovil všech 17 středních škol v Jihlavě a jedinou 

jihlavskou vysokou školu, Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Ze sedmi středních 

škol přišla pozitivní odpověď, že je možné, aby mezi jejich studenty průzkum proběhl. 

Zbylé střední školy a vysoká škola buď nesouhlasily s provedeným výzkumu na jejich 

školách, nebo na podnět nezareagovaly. Průzkum poté probíhal vždy v jedné náhodně 

vybrané třídě z každého ročníku dané školy. Ve vybraných třídách byly posléze 

dotazníky rozdány buď mnou anebo vyučujícím, se kterým jsem průběh průzkumu 

konzultoval. Webová verze nebyla volně zpřístupněna pro všechny potenciální 
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uživatele, ale vyplnění dotazníku na webu bylo možné pouze z konkrétního odkazu, 

který jsem rozeslal jako řetězový email mezi své známé studenty z Jihlavska, a který byl 

také uveřejněn na klubových stránkách FC Vysočina Jihlava. Na úvodní stránce 

webového dotazníku bylo výrazně uvedeno, že je určen výhradně pro studující občany 

Jihlavska. 
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5. ANALÝZA FC VYSO ČINA JIHLAVA 

5. 1. Historie FC Vysočina Jihlava 

 FC Vysočina Jihlava představuje největší sportovní subjekt v kraji Vysočina, 

jehož vlajková loď, „A“ mužstvo, hraje v aktuální sezoně 2010/2011 na špici II. 

nejvyšší české fotbalové ligy1 s ambicí a odhodláním postoupit mezi tuzemskou 

prvoligovou fotbalovou elitu. V konkurenci sportovních organizací v Kraji Vysočina se 

může FC Vysočina Jihlava pyšnit nejpočetnější mládežnickou základnou, rozsáhlou 

fanouškovskou obcí a kvalitním sportovně technickým zázemím, které vyjma absence 

vyhřívaného trávníku splňuje požadavky ČMFS vztahující se na technické vybavení 

stadionů pro nejvyšší soutěž.  

 Klub byl založen roku 1948 jako sportovní kroužek závodního klubu PAL 

Jihlava. Za osm let došlo ke sloučení s dalšími Dobrovolnými sportovními 

organizacemi strojírenských závodů a klub byl přejmenován na Tělovýchovnou jednotu 

Spartak Jihlava. Tento název se neměnil až do roku 1994, kdy se oddíl osamostatnil 

a vzniklo občanské sdružení FC Spartak PSJ Jihlava. Oficiální jméno klubu se 

v devadesátých letech změnilo přes Spartak PSJ Motorpal Jihlava a FC PSJ Jihlava na 

dodnes aktuální FC Vysočina Jihlava, kterým je klub pojmenován od roku 2000, kdy se 

stal akciovou společností. Mezi akcionáře patřili a dodnes patří PSJ, a.s, Statutární 

město Jihlava a Pivovar Jihlava, a.s. V roce 2008 došlo k navýšení základního kapitálu 

FC Vysočina a k restrukturalizaci portfolia akcionářů. Jejich řady rozšířila společnost 

Limar Capital B.V., která se s 42, 85% vlastněných akcií stala majoritním akcionářem. 

Stavební firmě PSJ dnes patří 40% akcií, Statutárnímu města Jihlava 14,3% a Pivovar 

Jihlava drží 2,85% akcií FC Vysočina Jihlava, a.s. Právě díky silné akcionářské 

struktuře, podpoře dalších obchodních partnerů a ze zdrojů plynoucích z prodeje hráčů 

může v aktuální sezoně 2010/2011 FC Vysočina Jihlava disponovat na poměry II. ligy 

nadstandardním rozpočtem dosahujícím téměř 45 miliónů korun. 

 Fotbalové mužstvo hrálo převážnou část své historie v krajských soutěžích, či v 

divizi. Devadesátá léta se však nesla ve znamení rapidního zlepšení sportovní 

výkonnosti jihlavského fotbalového celku, kdy se klub na počátku této dekády dostal do 

                                                 
1 V sezoně 2010/2011 náleží po devatenácti kolech „A“ týmu FC Vysočina 2. místo v tabulce II. ligy.   
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Moravskoslezské fotbalové ligy2. V té mužstvo v sezoně 1999/2000 obsadilo úžasné 

druhé místo a díky odstoupení mužstva NH Ostrava ze soutěže postoupilo do II. ligy. 

Ligový ročník 2003/2004 se nesl ve znamení nečekaně úspěšného tažení jihlavského 

celku Českým pohárem, které skončilo až v semifinále na tehdy mistrovských 

ostravských Bazalech. I tak si však celek pod vedením trenéra Karla Večeři připsal 

cenná vítězství nad prvoligovými celky, mezi které patřili Slávie Praha, Viktorie Plzeň 

či Teplice. Dodnes bývá za největší sportovní úspěch FC Vysočina Jihlava považován 

historický postup svěřenců trenéra Večeři do I. ligy v roce 2005. Mezi českou 

fotbalovou elitou se ale celek z Jihlavy udržel pouhou sezonu a posléze se vrátil do II. 

ligy, ve které se FC Vysočina stabilizovala jak po sportovně-výkonnostní stránce, 

ekonomické, tak co se týče technického, klubového zázemí. Dnes je po právu tým 

z centra Vysočiny pasován na jednoho z hlavních aspirantů na postup do I. ligy, jehož 

působení v nejvyšší lize by nemělo být otázkou pouhé jedné sezony.  

 Tradiční chloubou jihlavského fotbalu byla a je kvalitní výchova fotbalových 

talentů, ze kterých za více než šedesát let vyrostla řada úspěšných hráčů nejvyšších 

republikových soutěží. Vyzdvihnutí zaslouží zejména fakt, že za posledních deset let se 

mladí hráči celků FC Vysočina pravidelně účastní srazů českých mládežnických 

reprezentačních výběrů a mělo by být tedy jenom otázkou času, kdy se hráči vychovaní 

v mládežnických celcích FC Vysočina prosadí i v dospělém reprezentačním mužstvu. 

Myšlenku kvalitní výchovy fotbalových talentů výstižně potvrzuje především jedno 

jméno za všechny. Matěj Vydra. Mladý fotbalista, jenž byl v Jihlavě od svých patnácti 

let obletován skauty z celé Evropy a který se přes mezistanici v Baníku Ostrava dostal 

ve svých v necelých osmnácti letech do prvoligového italského týmu Udinese Calcio za 

částku blížící se devadesáti milionům korun. 

 Klubové barvy FC Vysočina představuje kombinace žluté, modré a červené. Do 

těchto barev je zabarven také úspěšný a již tradiční maskot FC Vysočina – Ježour (viz. 

příloha č. 3). Další tradicí, která je spojena s chodem jihlavského fotbalového klubu, je 

neobvyklý páteční termín domácích utkání „A“ týmu FC Vysočina Jihlava, který je po 

mnoho let vděčným tématem pro mnohdy vášnivé diskuze sportovních fanoušků.  

  

                                                 
2 MSFL, spolu s Českou fotbalovou ligou (ČFL) třetí nejvyšší fotbalová liga v ČR. 
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5. 2. Analýza fanouškovské situace 

Návštěvnost 

 Silnou stránkou představuje na poměry II. ligy nadprůměrná návštěvnost 

domácích zápasů, která aktuálně3 činí 1 793 osob na utkání. Nejvyšší divácké kulise se 

v letošní sezoně na jihlavské půdě těšilo první jarní utkání FC Vysočiny s lídrem druhé 

ligy, pražskou Duklou. Tomuto utkání přihlíželo 2 890 diváků. Fakt, že návštěvnost 

domácích utkání patří z globálního druholigového aspektu mezi ty nadprůměrné, však 

neznamená, že se tato realita dá považovat výhradně za silnou stránku. Jsem názoru, že 

by se průměrná návštěvnost domácích zápasů FC Vysočina i v realitě II. ligy měla 

pohybovat minimálně kolem 2 000 sportovních fanoušků. Management klubu by se 

tedy měl co nejvíce snažit o vytvoření početné, stabilní, věrné, ukázněné a s klubem se 

ztotožňující fanouškovské základny. Základny podporující klub při každém domácím i 

venkovním utkání prostřednictvím kultivovaného kreativního fandění, která povzbuzuje 

klub i v období, kdy se mu méně daří. Základnu, která se snaží aktivně se podílet na 

chodu klubu a v celkovém resumé tak spoluvytvářet jeho image a goodwill. Základny, 

která bude koexistovat s klubem ve vzájemné symbióze, kdy fanouškům bude poskytnut 

kvalitní fotbalový produkt s odpovídajícím zázemím a kdy pro klub bude příjem 

z takovéhoto soužití vytvářet významnou část jeho rozpočtu.  

 Za negativní aspekt výše návštěvnosti při domácích utkáních lze považovat fakt, 

že z dlouhodobé retrospektivy se managementu klubu stále nepodařilo dosáhnout 

v prostředí II. ligy markantně viditelného trendu stoupající průměrné návštěvnosti. 

Marketingový manažer Miroslav Fuks zmiňuje, že proces zvyšování návštěvnosti je 

procesem velice složitým, a kýženého výsledku nelze dosáhnou na základě náhod, ale 

prostřednictvím systematické práce. Uvádí také nutnost zesílení společenské prestiže 

klubu. Důvodem relativně stále nízké návštěvnosti je bezesporu celková atraktivita, lépe 

řečeno neatraktivita většiny zápasů druhé ligy. Miroslav Fuks uvádí další možnou 

příčinu, proč se nedaří nalákat na stadion více stálých diváků. Důvodem je nemožnost 

dlouhodobého udržení nejtalentovanějších hráčů v klubových barvách. Díky tomu 

dochází k efektu chybějícího ztotožnění se fanoušků s hráči. Mezi fanoušky pak 

převládá pocit, že klub není schopen kvalitní hráče, předně talenty, udržet, ale pouze je 

prodává do lukrativnějších lig. Další negativum, které Fuks uvádí v souvislosti 

                                                 
3 V sezoně 2010/2011 po deseti odehraných domácích zápasech. 
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s neschopností přilákat větší množství lidí na stadion je, že FC Vysočina není 

dlouhodobě schopna využít svého sportovního a ekonomického potenciálu, který stále 

nevyústil v opakovaně proklamovaný cíl, postup a návrat do nejvyšší české fotbalové 

ligy. Faktorem ovlivňujícím  nikterak ohromující návštěvnost je také skutečnost, že v 

Kraji Vysočina schází fotbalová tradice, která by podněcovala zájem o fotbal. Kraj 

Vysočina a zejména Jihlava je chápána jako tradiční hokejová bašta se silnou hokejovou 

tradicí, za jejímž vybudováním stojí především HC Dukla Jihlava. S tímto faktem je 

úzce spjata další slabá stránka či hrozba, kdy jsou vysoké fotbalové ambice FC 

Vysočina minoritní části hokejové veřejnosti „trnem v oku“. 

Fanklub 

 Zdravě fungující fanklub patří mezi pozitivní fanouškovské stránky FC 

Vysočina. Stále se rozrůstající fanklub, který v době psaní práce čítá přes 70 

registrovaných členů, je hlavním hnacím motorem atmosféry nejen při domácích 

utkáních, ale v počtu několika desítek lidí pravidelně doprovází hráče „A“ týmu FC 

Vysočina na všech venkovních utkáních II. ligy. Fanklub také organizuje populární 

průvody fanoušků městem před vybranými zápasy. Za pozitivní faktor lze považovat 

postoj FC Vysočina k fanklubu, který se snaží motivovat a pomáhat mu v jeho snaze 

rozšiřovat se a zatraktivňovat atmosféru při utkáních. Registrací do fanklubu získává 

fanoušek možnost zakoupit si celosezónní permanentku za výhodnou cenu 600 Kč! Na 

základě zaregistrování obdrží fanoušek kartu oficiálního člena fanklubu, balíček 

správného fanouška obsahujícího šálu s heslem „Společně to zvládneme“, propisku 

v barvách klubu a podepsanou hráčskou kartičku.  

 V souvislosti s existencí fanklubu, jakožto hlavního iniciátora kulisy při 

domácích kláních, je třeba uvést negativum v podobě neatraktivní atmosféry při 

mistrovských zápasech. Z hodnocení dotazníkové otázky č. 13 hodnotící „Atmosféru při 

domácích utkáních FC Vysočina“  vyšlo, že 376 respondentů chodících na utkání FC 

Vysočina ohodnotilo tento faktor průměrnou známkou 2,834, což na první pohled 

nepředstavuje špatné hodnocení, ale ve srovnání s ostatními faktory se jedná o nejhorší 

průměrné ohodnocení. Negativně je hodnoceno především užívání pyrotechniky při 

                                                 
4 V hodnotící škále: 1 = nevadí, 5 = velice vadí! 
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zápasech. Právě tento faktor obdržel od 381 respondentů průměrné ohodnocení 2,9 5, 

které představuje nejhůře hodnocený činitel.   

Potenciální fanouškovská základna 

 Jihlava, potažmo Kraj Vysočina celkově, disponuje dle mého názoru velice 

kvalitní a také početnou fanouškovskou základnou s nesmírným potenciálem, který je 

potřeba probudit. Tuto myšlenku potvrzuje fakt, že v celém regionu je registrováno přes 

15 000 fotbalistů, u kterých se dá předpokládat zvýšená náklonnost k fotbalu. Jedním 

z výsledků, které přinesl průzkum z řad jihlavského studentstva, je provázanost zájmu 

diváků mezi fotbalovým týmem FC Vysočina a hokejovým klubem HC Dukla Jihlava 

o uvedené sporty. Z 381 respondentů, kteří uvedli, že chodí na utkání FC Vysočina, 

odpovědělo na otázku č. 3. „Chodíte také na utkání hokejové Dukla Jihlava“ 219, že 

chodí jak na utkání FC Vysočiny, tak HC Dukly. Vezmeme-li v potaz, že na utkání 

play-off I. hokejové ligy se letos návštěvnost na stadionu Dukly Jihlava dokonce blížila 

pěti tisícům a že propojení zájmu jihlavských fotbalových fanoušků s fanoušky 

hokejové Dukly je evidentní, dokazuje i tato hokejová vysoká návštěvnost potenciál 

divácké, respektive fanouškovské základny. Zajímavou příležitostí pro zvýšení zájmu 

lidí o jihlavský fotbal by tedy dle mého názoru mohla představovat spolupráce týkající 

se právě problematiky komunikace s fanoušky a podpory zvyšování návštěvnosti 

s hokejovým klubem HC Dukla Jihlava. Ta se na jedné straně může pyšnit početnou 

a fanouškovsky kreativní diváckou obcí, avšak na straně druhé této masivní podpoře se 

hokejový klub může těšit zejména při důležitých utkáních, kterými jsou regionální 

derby, či zápasy v nadstavbové části play-off I. hokejové ligy. Po zbytek sezony 

návštěvnost na utkáních nedosahuje takových čísel, jako v případě zmíněných 

atraktivních hokejových mačů. Dalším důkazem silného potenciálu jihlavských 

sportovních fanoušků je vzpomínka na druholigové fotbalové utkání v sezoně 

2008/2009 s Bohemians 1905, kdy na stadion FC Vysočiny v Jiráskově ulici přišla 

rekordní návštěva 4 075 diváků! Tribuny jihlavského stadionu byly poprvé vyprodány. 

Možnost, jak zvýšit celkovou návštěvnost vidím také v oslovení dalších konkrétních 

cílových skupin, které by byly prostřednictvím pestrých benefitů zvýhodňovány a tím 

také podněcovány k aktivní účasti na domácích zápasech.  

                                                 
5 V hodnotící škále: 1 = nevadí, 5 = velice vadí! 



30 
 

 Realitou však je, že i přes vysoký fanouškovský potenciál je pravděpodobné 

a téměř jisté, že v prostředí II. ligy a při atraktivitě této soutěže nemůže v dohledné době 

dojít k markantnímu využití tohoto potenciálu. Je třeba impulsu, který by ukrytý zájem 

jihlavského sportovního fanouška probudil. Tento impuls tkví v postupu do I. ligy 

a tedy zkvalitnění fotbalové nabídky pro sportovního fanouška. Miroslav Fuks uvádí 

další negativní hrozby, které by mohly zamezit  probuzení fanouškovského potenciálu. 

Je jí široká paleta možného trávení volného času. Dále poukazuje na fakt, že kopaná 

nemá v současnosti v České republice nejlepší renomé a celková úroveň české ligy patří 

ve srovnání s fotbalovou Evropou mezi průměrné. 

Goodwill 

 FC Vysočina je širokou veřejností, ze které mohou vzejít noví diváci a fanoušci, 

vnímán jako kvalitní reprezentant Jihlavy. Klub není nijak spojen s korupční fotbalovou 

aférou z počátku třetího tisíciletí, kdy dle Karla Felta utrpěl český fotbal největší otřes 

ve své historii, ze kterého se bude ještě dlouho vzpamatovávat. [8] FC Vysočina se díky 

tomu může pyšnit čistým štítem, který mu mohou jen tiše či hlasitě závidět mnozí 

konkurenti z řad prvoligové elity.  

 Nutné je však zmínit negativum v podobě reality, že navzdory své dobré pověsti 

nebyla FC Vysočina přijata veřejností celého Kraje Vysočina a v očích mnoha obyvatel 

tohoto regionu je vnímán pouze jako jihlavský klub. Příležitost tedy tkví v rozšíření 

všeobecného povědomí o klubu, jakožto celoregionálního reprezentanta a ve 

vybudování respektive zvýšení regionálního či jihlavského patriotismu souvisejícího 

z FC Vysočina.  

Maskot 

 Velice zdařilé ztvárnění maskota klubu FC Vysočina Jihlava Ježoura, který je 

oblíbeným zpestřením podporujícím atmosféru nejen při domácích utkáních, patří mezi 

další kladné stránky současné fanouškovské situace. Logicky je jeho obliba spjata 

zejména s nejmladšími fanoušky jihlavského klubu, kteří se s maskotem rádi fotí nebo 

si s ním hrají o poločasové přestávce. Výsledek ankety provedené fotbalovým 

měsíčníkem Hattrick z roku 2009 poukazuje na enormní oblíbenost Ježoura také 

v řadách dospělých fanoušků. Maskot FC Vysočina se zařadil nejen mezi TOP 10 

nejzdařilejších prvoligových a druholigových fotbalových maskotů, ale umístil se 
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dokonce na druhém místě, kdy jej dokázal předčít pouze maskot Bohemians 1905 

v podobě jejich tradičního klokana. [10] 

Tabulka č. 3 - SWOT analýza fanouškovské situace  

Silné stránky 

• Na II. ligu nadprůměrná návštěvnost 

• Kvalitní potenciální fanouškovská 

základna 

• Fanklub 

• Goodwill 

• Maskot 

 

Slabé stránky 

• Nízká návštěvnost 

• Atmosféra na stadionu 

• „Kotel“ 

• Absence fotbalové tradice v kraji 

• Nedůvěra fanoušků ve splnění 

postupového cíle 

• Pověst českého fotbalu 

Příležitosti 

• Postup do I. ligy  

• Vytvoření široké fanouškovské 

základny 

• Zaměření na další cílové skupiny 

• Spolupráce s HC Dukla Jihlava 

• FCV jako reprezentant celého Kraje 

Vysočina 

• Zvýšení zájmu o merchandising  

Hrozby 

• Nepostup do I. ligy 

• Ztráta fanoušků  

• Negativní „fandění“ 

• Neochota širší veřejnosti  

Zdroj: Vlastní analýza 
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5. 3. Analýza komunikace se sportovními fanoušky 

Komunikace prostřednictvím marketingové kampaně 

 Motto letošní sezony, a hlavní představitel letošní kampaně „Společně to 

zvládneme!“, dle mého názoru představuje pozitivně hodnotitelný prvek. Toto heslo 

provází FC Vysočinu celou mediální kampaní na billboardech (viz příloha č. 5), 

plakátech, v rozhlasových spotech, klubovém merchandisingu, vstupenkách a 

permanentkách, a samozřejmě také při utkáních jihlavských celků. Pozitivní hodnocení 

motta je spojeno s obsahem tohoto sdělení, které díky užití podmětu „my“  vystihuje 

poselství hesla, ve kterém se ukrývá přímé začlenění fanoušků do týmu usilujícího o 

vytoužený postup do I. ligy.  

 Na slabinu aktuální reklamní kampaně poukazuje výsledek marketingového 

průzkumu, ze kterého vyplývá realita, že přes veškerou snahu prostřednictvím pestré 

marketingové kampaně oslovit co nejvíce lidí, 41% studujících respondentů, kteří chodí 

na utkání FC Vysočina, uvedlo, že neregistruje reklamní aktivitu FC Vysočina. 

Neschopnost zaujmout a oslovit veřejnost prostřednictvím marketingové komunikace, 

jakožto jednoho z hlavních komunikačních prostředků, je jednoznačně velikou slabinou 

pro FC Vysočina Jihlava. Příležitostí, jak zefektivnit kontakt klubu s fanoušky, je 

zintenzivnění celkové marketingové propagace klubu prostřednictvím nejen neosobních 

komunikačních kanálů jako rozhlasu, outdoorové kampaně, letákové či bulletinové 

propagace, ale také využití moderního, kreativního nástroje - guerilla marketingu. 

S příležitostí zefektivnění a zintenzivnění marketingové kampaně však úzce souvisí 

hrozba, že i přes tyto snahy nemusí dojít ke kýžené odezvě v podobě navýšení 

návštěvnosti. Náklady vynaložené na propagaci prostřednictvím reklamní kampaně pak 

mohou představovat neefektivně alokované peněžní prostředky.  

Komunikace prostřednictvím tradičních médií 

  Komunikace FC Vysočina Jihlava prostřednictvím regionálních médií, ve 

kterých se často nachází články nejen o výsledcích utkání, ale například o názorech 

významných občanů Jihlavska týkajících se FC Vysočina a jejich důvodů, proč chodí na 

domácí zápasy apod., lze dle mého názoru hodnotit veskrze pozitivně. Četnost výskytu 

zpráv o chodu klubu v klasických tištěných médiích, či v rozhlase, je hojná. Dobrou 
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zprávou také je, že ve většině případů je v těchto médiích o FC Vysočina pojednáváno 

v pozitivním kontextu.  

Komunikace prostřednictvím internetu 

 Oblast komunikace klubu s fanoušky prostřednictvím internetu ztělesňuje 

především oficiální web FC Vysočina a fanouškovská stránka klubu na sociální síti 

Facebook. Oficiální webové stránky jsou dle mého názoru jak po obsahové, tak po 

grafické stránce na velmi dobré úrovni. Základní rozcestník webu je přehledně rozdělen 

do sedmi tematických okruhů, záložek. V těchto záložkách se návštěvník webu může 

dočíst o informacích tykajících se managementu klubu, či o možnostech obchodní 

spolupráce s FC Vysočina. Nalezne zde aktuální složení všech týmů FC Vysočina, 

diskusní fórum i videozáznamy z předešlých utkání „A“ týmu, nebo aktuální nabídku 

suvenýrů s tématikou FC Vysočina Jihlava. Zásadní roli pro komunikaci s fanoušky 

sehrává zejména diskusní fórum, ve kterém veřejně debatují fanoušci klubu se zástupci 

managementu FC Vysočina. Web pomáhá komunikaci s fanoušky také prostřednictvím 

anket, které poskytují vedení klubu validní informace. Pozitivně lze hodnotit 

zintenzivňující se komunikaci klubu s fanoušky prostřednictvím Facebooku. Silnou 

stránku představuje zejména stále se rozrůstající členská skupina stránky FC Vysočina 

na této sociální síti, která v době psaní bakalářské práce čítá přes 1 500 členů, cože je 

nejvyšší počet fanoušků z mužstev hrajících II. ligu! V četnosti fanoušků dokonce FC 

Vysočina předstihla i prvoligové týmy Příbrami a Ústí nad Labem! [31] Fanouškovská 

stránka FC Vysočina na Facebooku pravidelně informuje o novinkách v klubu, 

hráčských přestupech, výsledcích týmů FC Vysočina Jihlava a plánovaných 

doprovodných akcích. Zejména pro skupinu mladých fanoušků představuje existence 

stránky FC Vysočina na Facebooku moderní a efektivní komunikační prostředek.  

 Za slabinu využití internetových médií lze považovat zejména špatný dialog 

s nedostatečnou zpětnou vazbou od fanoušků. Ačkoli počet uživatelů oficiální 

fanouškovské stránky na Facebooku výrazně přesahuje tisíc osob, do diskuzí se 

prostřednictvím této sociální sítě zapojuje minimální počet lidí. Stejné je tomu tak na 

diskusním fóru na webu FC Vysočina, kde je počet diskutujících také značně omezený. 

Z průzkumu mezi studenty vyplynulo, že Facebook užívá 89% respondentů, avšak 

povědomí o existenci fanouškovské stránky FC Vysočina na Facebooku je i přes 

relativně vysoké číslo jejich uživatelů malé. To dokazuje fakt, že z 382 dotázaných ví o 
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existenci stránky FC Vysočina Jihlava na Facebooku jen zhruba 57%. Z odpovědí této 

skupiny vyplynulo, že pouze 60% z nich navštěvuje klubový web. Snahy vedení klubu 

a zejména marketingového sektoru by měly směřovat ke zvýšení agregátního povědomí 

o internetových kanálech FC Vysočina. V nich dle mého názoru tkví v současnosti 

nejvýhodnější komunikační prostředek pro oslovení širokého spektra veřejnosti 

a fanoušků, ze kterého lze vytěžit kvalitní a podnětnou zpětnou vazbu. Opomenout 

nelze ani rozesílání informací o ději v klubu, o zápasech či připravovaných akcí 

prostřednictvím emailových zpráv. 

Komunikace s cílovými skupinami fanoušků 

 Pozitivní stránkou komunikace s fanoušky jsou pestrá zvýhodnění pro konkrétní 

cílové skupiny. V současnosti klub podporuje a zvýhodňuje skalní fanoušky klubu, 

kmenové hráče a členy jejich rodin, VIP, reklamní partnery a sponzory klubu. Mezi 

další klubem podporované cílové skupiny patří také děti a hráči jihlavské malé kopané.  

 Podporu skalních, stálých fanoušků reprezentuje zejména cenové zvýhodnění 

vstupů na zápasy. Navštíví-li majitel permanentní vstupenky všechna domácí utkání, 

ušetří 150 Kč. Další zvýhodnění této skupiny představuje snížená cena při opětovném 

zakoupení celosezónní permanentky. Fanoušek má v případě pravidelné účasti na 

domácích zápasech možnost ušetřit až 200 Kč. Držitelé permanentních vstupenek jsou 

také zařazováni do různých soutěží o ceny.  

 Kmenoví hráči a jejich nejbližší rodinní příslušníci mají nárok na 50% slevu při 

zakoupení celosezónní permanentní vstupenky.  

 VIP hostům, reklamním partnerům a sponzorům klubu před sezonou zástupci 

managementu klubu osobně předávány VIP vstupenky, permanentky a dárkové balíčky 

s klubovým merchandisingem. Majitelé VIP karet mají možnost sledovat mistrovská 

utkání z VIP tribuny a mohou se těšit další nadstandardní péči, do které patří pravidelné 

zasílání pozvánek na utkání, intenzivní kontakt s managementem klubu při zápasech či 

možnost občerstvení ve VIP klubovém zázemí.  

 Děti do pěti let mají vstup na utkání zcela zdarma. Miroslav Fuks dodává, že je 

obecně tolerován bezplatný vstup pro děti až do věku devíti let. Pozitivním prvkem 

v komunikaci klubu směřované k dětem, jakožto velice perspektivní skupiny, která by 

mohla v budoucnu tvořit majoritní část fanouškovské základny, je možnost mateřských 
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školek prohlédnout si zázemí stadionu. Při těchto prohlídkách jsou dětem rozdávány 

dárečky a jiné upomínkové předměty s motivy FC Vysočina. Důležitým komunikačním 

prostředkem s dětmi je maskot Ježour, který se u dětí těší nesmírné oblibě.  

 Hráči týmů jihlavské malé kopané mají možnost využít nabízené slevy na 

vstupném ve výši 50%.  

 Absence podpory další důležité cílové skupiny s významným nejen 

ekonomickým potenciálem, kterou dle mého názoru představuje mládež, respektive 

studenti středních a vysokých škol, je slabou stránkou. Z průzkumu vyplynulo, že 

studentská veřejnost přikládá významu „Zvýhodnění fanoušků FC Vysočina Jihlava“ 

veskrze důležitou roli a že konkrétní aplikaci zvýhodňování fanoušků FC Vysočina 

hodnotí spíše pozitivně. Tuto tezi dokládá výsledná průměrná známka 345 respondentů 

2,336. Další slabinou je intenzita odezvy veřejnosti na klubem nabízená zvýhodnění 

cílovým skupinám. Vyjma relativně vysoké poptávky fanoušků po permanentních 

vstupenkách se další v praxi užívaná zvýhodnění nesetkávají s optimistickým přijetím. 

Mezi akce, které se zatím potýkají s relativně slabou odezvou, patří možnost obyvatel 

vybraných okresů dostavit se na konkrétní utkání zdarma. Miroslav Fuks uvádí, že tuto 

možnosti průměrně uplatňuje 50 osob. Ani hráči jihlavské malé kopané hojně 

nevyužívají možnosti 50% slevy na vstupenku. Dle Fukse tohoto finančního zvýhodnění 

využije 20-40 fanoušků.  

Komunikace prostřednictvím jednorázových akcí 

 Komunikace klubu s fanoušky prostřednictvím různých jednorázových akcí se 

ve většině případů setkala s pozitivním ohlasem. Tradicí se již stala pravidelná posezení 

hráčů a managementu klubu s fanoušky, která probíhají na začátku podzimní a jarní 

části sezony, kde vedení klubu představuje své plány pro sezonu, uvádí změny v klubu 

a kde ti nejpovolanější z řad klubových funkcionářů a hráčů zodpovídají dotazy od 

fanoušků. FC Vysočina také pořádá pravidelné autogramiády svých hráčů, nebo 

předsezonní fanouškovské dny, kdy samotní hráči či maskot nabízejí na veřejných 

místech občanům Jihlavska vstupenky na utkání FC Vysočina či rozdávají drobné 

suvenýry s tematikou klubu. Mezi jednorázové akce patří možnost obyvatel určeného 

okresu, aby navštívili vybrané utkání zcela zdarma. S úspěchem se setkala akce, kdy 

                                                 
6 V hodnotící škále: 1 = výborné, 5 = nedostatečné 
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fanoušci oděni do klubového dresu nemuseli za vstup na utkání zaplatit ani korunu. 

Fanoušek na lavičce, představuje také populární akci, kdy se vylosovaný fanoušek z řad 

majitelů permanentek dostane v rámci jednoho ligového utkání na lavičku „A“ týmu. 

Další událostí, kterou se FC Vysočina snažila upoutat fanoušky, bylo vyhlášení soutěže 

Vezmi FC Vysočina na dovolenou, ve které se příznivci klubu fotografovali v barvách 

FC Vysočina v lokalitách svých dovolených po celém světě. Sami fanoušci poté volili 

nejlepší fotografie, jejichž autoři byli odměněni hodnotnými klubovými cenami. Akcí, 

která se ve finálním důsledku nesetkala s aktivní odezvou, byl I. ročník soutěže Miss FC 

Vysočina, ve které měli fanoušci volit královnu krásy mezi jihlavskými fanynkami. Již 

po několik let organizuje FC Vysočina sportovní den pro mentálně postižené, na kterém 

hráči dětem předcvičují či jim s cvičením pomáhají. Rozdávají jim také drobné dárky 

a klubové suvenýry. Klub každoročně věnuje část z výtěžku ze vstupného na podporu 

Dětského centra sousedícího se stadionem v Jiráskově ulici. 

 Riziko pořádání jednorázových akcí samozřejmě tkví v ignoraci těchto projektů 

z řad fanoušků. Avšak i nadále by FC Vysočina měla tímto způsobem komunikovat 

s veřejností, zejména pro již zmíněný fakt, že většina akcí se setkává s pozitivním 

ohlasem a buduje kvalitní image značce FC Vysočina. Miroslav Fuks jmenuje další 

jednorázové příležitosti, jak oslovit veřejnost: uspořádání plesu FC Vysočina, 

organizace halového turnaje sponzorských týmů a fanklubu se zapojením hráčů „A“ 

týmu, vyhlášení dalšího ročníku soutěže Miss FC Vysočina, Mikulášská nadílka ze 

strany hráčů a maskota, či zorganizování celokrajského turnaje základních škol pod 

patronací FC Vysočina. 

Komunikace se sportovními fanoušky při zápasech 

 Při mistrovských utkáních „A“ týmu užívá FC Vysočina pro komunikaci 

klasických prostředků v podobě rozhlasu, barevné informační tabule nebo bulletinů 

s informacemi o utkáních, aktuálním soupeři a dalších novinkách v klubu. S pozitivní 

odezvou se setkává také poločasová soutěž o jídelní poukazy do jihlavských restaurací, 

fotbalový curling, ve kterém se vylosovaní majitelé permanentních vstupenek a členové 

fanklubu snaží z hranice velkého vápna kopnout míč co nejblíže středu hřiště. 
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Komunikace prostřednictvím merchandisingu 

 Výsledek plynoucí z prodeje klubového merchandisingu má nejen pozitivní 

dopad ekonomický, ale užívání sortimentu z fanshopu také napomáhá lepší atmosféře 

při utkáních. Zanedbatelným efektem není ani sekundární reklama klubu plynoucí 

například z nošení oblečení v barvách FC Vysočina na veřejnosti. Klub by dle mého 

názoru měl rozšířit nabízený sortiment zejména o produkty pro děti, jako plyšové 

hračky či omalovánky. Fanshop by měl být také obohacen o prostředky určené 

k fandění, jako jsou trubky nebo řehtačky. Samozřejmostí je postupné rozšiřování 

oblečení s motivy FC Vysočina. 

Tabulka č. 4 - SWOT analýza komunikace FC Vysočina se sportovními fanoušky 

Silné stránky 

• Pestrá marketingová kampaň  

• „Společně to zvládneme!“ 

• Mediální komunikace 

• Kvalitní web 

• Fanouškovská stránka na Facebooku  

• Setkání managementu klubu s fanoušky 

• Zvýhodnění konkrétních cílových skupin 

• Pořádání akcí pro fanoušky 

• Charitativní podpora 

• Komunikace na stadionu  

Slabé stránky 

• Neschopnost oslovit širokou veřejnost 

• Malá část komunikujících fanoušků  

• Úroveň registrace reklamní kampaně 

• Absence podpory studentů SŠ a VŠ 

• Slabé hodnocení komunikace FCV 

• Odezva fanoušků a veřejnosti na některé 

akce FC Vysočina  

Příležitosti 

• Postup do I. ligy  

• Rozšíření fanouškovské základny 

• Zintenzivnění marketingové komunikace 

• Pořádání akcí pro fanoušky  

• Inovace webu 

• Zvelebení stadionu  

• Guerilla marketing  

Hrozby 

• Nepostup do I. ligy 

• Negativní odezva na akce  

• Neochota fanoušků komunikovat 

• Neefektivně alokované peníze  

Zdroj: Vlastní analýza  
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6. MARKETINGOVÝ PR ŮZKUM FC VYSO ČINA 

JIHLAVA 

6. 1. Analýza a vyhodnocení marketingového průzkumu 

 Průzkumu se ve finálním resumé zúčastnilo 1 234 respondentů. Z toho 1 024 se 

účastnilo přímého dotazování a 210 respondentů vyplnilo dotazník na webu. Pro 

potřeby této práce jsem však zaměřil svoji pozornost a analýzu pouze na segment, který 

má k pojmu sportovní fanoušek nejblíže. Na respondenty, kteří v dotazníku uvedli, že 

chodí na utkání FC Vysočina Jihlava. Po vyfiltrování respondentů nechodících na 

utkání FC Vysočina, dosáhl celkový počet dotazovaných hodnoty 382. 

1. Pohlaví 

Tabulka č. 5 - Pohlaví 

Znak absolutní četnost relativní četnost 
1. Muž 281 73% 
2. Žena 98 26% 
Neodpovědělo 3 1% 
Celkem 382 100% 

Zdroj: Vlastní šetření 

 Na otázku týkající se pohlaví validně odpovědělo 379 respondentů. Za celkem 

očekávaný výsledek se dá považovat, že většinu dotazovaných, kteří chodí na utkání FC 

Vysočina, tvoří mužská část studentů. Nicméně fakt, že z celkového počtu 382 

respondentů náleží 26% ženám, shledávám jako velice pozitivní výsledek, který 

poukazuje na potenciální celkový zájem jihlavského studentstva o kopanou. 

2. Chodíte na domácí zápasy FC Vysočina Jihlava? 

Tabulka č. 6 - Chodíte na domácí zápasy FC Vysočina Jihlava? 

Znak absolutní četnost relativní četnost 
1. Ano, pravidelně 86 23% 
2. Ano, občas 296 77% 
3. Ne 0 0% 
celkem 382 100% 

Zdroj: Vlastní šetření 

 Jak už jsem zmínil, analýze podrobuji pouze tu část dotázaných, kteří uvedli, že 

chodí na utkání FC Vysočina. Z tohoto důvodu je v řádku „Ne“  0% respondentů. Za 
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pozornost ale stojí realita, že pouze výrazně minoritní část 23% respondentů pravidelně 

navštěvuje domácí utkání FC Vysočina. Z tohoto výsledku usuzuji, že pro majoritu 

respondentů není většina utkání ve II. lize natolik atraktivní, aby s pravidelností 

navštěvovali domácí zápasy. Pozitivním faktem však zůstává, že i v této většině je 

reálný zájem o jihlavský fotbalový klub a je pouze na sportovní výkonnosti, kvalitě 

předváděné hry, eventuelně na marketingovém sektoru klubu, snížit tuto většinu ve 

prospěch pravidelně chodící menšiny. Impulsem, který by napomohl k přeměně 

občasného sportovního fanouška, na pravidelného, je dle mého názoru zvýhodnění 

skupiny studentů, a zejména zkvalitnění a zatraktivnění hry „A“ mužstva, které by mělo 

vyústit v postup do I. ligy. 

3. Chodíte také na domácí utkání HC Dukla Jihlava? 

Tabulka č. 7 - Chodíte také na domácí utkání HC Dukla Jihlava? 

Znak absolutní četnost relativní četnost 
1. Chodím na fotbal i hokej 219 57% 
2. Nechodím ani na fotbal ani na hokej 8 2% 
3. Chodím pouze na hokej 26 7% 
4. Chodím pouze na fotbal 128 34% 
Neodpovědělo 1 0% 
celkem 382 100% 

Zdroj: Vlastní šetření 

 Tato otázka byla položena z důvodu zjištění zájmu fanoušků FC Vysočina 

o hokej v podání HC Dukla Jihlava. Je evidentní, že mezi respondenty existuje relativně 

vysoký zájem o hokejové zápasy jihlavské Dukly. Z tohoto výsledku a při skutečnosti 

relativně nízkých návštěvností obou sportů v Jihlavě usuzuji, že oba představitelé 

nejpopulárnějších sportů v Jihlavě by měli vzájemně spolupracovat v podpoře fanoušků 

a snažit se tak navyšovat návštěvnost na jednotlivých sportovních utkáních. Plusem, 

který by tato spolupráce mohla FC Vysočině přinést, je nalákání části hokejových fandů 

na fotbalová klání, povznesení celkové úrovně atmosféry na stadionu při mistrovských 

utkáních FC Vysočina. Fanoušci Dukly jsou totiž v otázce fandění velice kvalitní 

a kreativní skupinou sportovních fanoušků, od kterých by se mohli fotbaloví fanoušci 

ledacos přiučit a vytvořit tak atraktivnější atmosféru, tolik potřebnou pro kvalitní 

sportovní výkon. 



40 
 

4. Sledujete vrcholné fotbalové turnaje či zápasy? 

Tabulka č. 8 – Sledujete vrcholné fotbalové turnaje či zápasy? 

Znak absolutní četnost relativní četnost 
1. Ano 338 89% 
2. Ne 43 11% 
Neodpovědělo 1 0% 
celkem 382 100% 

Zdroj: Vlastní šetření 

 Díky zodpovězení této otázky lze bez debat potvrdit v práci již dříve zmíněnou 

myšlenku, že Jihlava má ve svých obyvatelích – v našem případě ve studentech, 

enormní fanouškovský potenciál. 89% respondentů uvedlo, že sledují vrcholné 

fotbalové zápasy. To jasně poukazuje na fakt, že jihlavský student – a jsem přesvědčen, 

že i jiný občan Jihlavy, se zajímá o fotbal, a to o fotbal na nepoměrně vyšší úrovni, než 

kterou skýtá II. liga. Přesto považuji tento výsledek za bezpochyby dobrý! Především 

pro sektor marketingu je závazný z  pohledu, že stačí podnítit a přesvědčit část oněch 

89% sportovních fanoušků, aby měli zájem, pravidelně podporovali, fandili a ztotožnili 

se s jihlavským klubem FC Vysočina. 

 5. Vlastníte permanentku FC Vysočina Jihlava? 

Tabulka č. 9 – Vlastníte permanentku FC Vysočina Jihlava? 

Znak absolutní četnost relativní četnost 
1. Ano 56 15% 
2. Ne 324 85% 
Neodpovědělo 2 0% 
celkem 382 100% 

Zdroj: Vlastní šetření 

 Realita, že pouze 56 z 382 respondentů vlastní permanentní vstupenku, 

představuje podprůměrný výsledek. Ačkoli dotazovaní v otázce č. 12 pozitivně 

hodnotili cenu vstupenky, nákladnost permanentky může pro segment studentů 

představovat potenciální překážku. Důvodem je, že tato skupina lidi nedisponuje 

takovými finančními prostředky, jako pracující lidé. Jsem názoru, a tento názor 

potvrzuje i výsledek otázky č. 14, že eventuální cenové zvýhodnění skupiny studentů, 

by zvýšilo jejich aktivní účast na tribunách jihlavského stadionu. V případě, že by tato 

skupina byla zvýhodněna i v ceně permanentní vstupenky, lze také očekávat zvýšený 

celkový počet majitelů permanentních vstupenek. 
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6. Váš věk je v rozmezí? 

Tabulka č. 10 – Váš věk je v rozmezí? 

Znak absolutní četnost relativní četnost 
1. - 15 3 1% 
2. 15 - 20 293 77% 
3. 21 - 26 74 19% 
4. 27 - 32 7 2% 
5. 32 + 5 1% 
Neodpovědělo 0 0% 
celkem 382 100% 

Zdroj: Vlastní šetření 

 Tabulka přehledně ukazuje, jaké věkové skupiny studentů, se podílely na 

marketingovém výzkumu. Nejsilněji zastoupenou skupinou byli respondenti ve 

věkovém rozmezí 15 – 20 let, což se jeví jako logický výsledek, jelikož majoritní částí 

dotázaných byli žáci středních škol, kam právě toto věkové spektrum zapadá. Druhou 

nejpočetnější skupinou respondentů tvoří vysokoškoláci ve věku 21 – 26 let. Četnost 

ostatních věkových kategorií je minimální. 

 7. Aktuálně studuji:  

Tabulka č. 11 – Aktuálně studuji: 

Znak absolutní četnost relativní četnost 
1. SŠ 284 74% 
2. VŠ 95 25% 
3. X – Aktuálně nestuduji 3 1% 
Neodpovědělo 0 0% 
Celkem 382 100% 

Zdroj: Vlastní šetření 

 Tabulka č. 11 sděluje a potvrzuje v předešlé otázce uvedenou skutečnost, že 

průzkumu FC Vysočina Jihlava se zúčastnila větší část středoškoláků, konkrétně 74%, 

než vysokoškoláků, 25%. Tři respondenti neuvedli žádné aktuální studium, což však 

v celkovém souhrnu nikterak vážně neovlivňuje výsledky, jelikož procentuální 

vyjádření této skupiny dotázaných je rovno zanedbatelnému 1%.  
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8. Navštěvujete web FC Vysočiny Jihlava? 

Tabulka č. 12 – Navštěvujete web FC Vysočina Jihlava? 

Znak absolutní četnost relativní četnost 
1. Ano, pravidelně 102 27% 
2. Ano, občas 153 33% 
3. Ne 127 40% 
Neodpovědělo 0 0% 
celkem 382 100% 

Zdroj: Vlastní šetření 

 Problematice komunikace klubu se sportovními fanoušky se přímo věnuje 

otázka č. 8. Skutečnost, že 40% respondentů uvedlo, že nenavštěvuje oficiální 

internetové stránky, považuji za chabý výsledek! Oficiální internetové stránky 

v současnosti představují jeden z hlavních prostředků pro komunikaci s fanoušky. Toto 

tvrzení platí dvojnásob pro segment mladých lidí, jejichž vztah k internetu je obecně 

ryze kladný. Dle mého názoru existují dva základní důvody, proč 127 respondentů 

uvedlo, že nenavštěvují ani občas klubové stránky. Část z této skupiny respondentů 

nemusí být s klubem natolik ztotožněna, aby potřebovala více informací, než které 

o klubu dostávají z jiných médií. Druhým důvodem, proč je počet návštěvníků webu 

takto nízký, může být fakt, že možná ani neví o existenci těchto stránek. Vhodné by 

bylo zvýšit agregátní povědomí o existenci oficiálních internetových stránek a o tom, 

co všechno se zde může člověk dozvědět. 

9. Užíváte Facebook? 

Tabulka č. 13 – Užíváte Facebook? 

Znak absolutní četnost relativní četnost 
1. Ano 354 93% 
2. Ne 28 7% 
Neodpovědělo 0 0% 
celkem 382 100% 

Zdroj: Vlastní šetření 

 Výsledek, že většina respondentů ze zvolené skupiny studentů bude užívat 

Facebook byl očekávatelný. Nicméně realita, že na této sociální síti má svůj profil 93% 

respondentů je pro mě i přesto překvapující. Jednoznačně to poukazuje na fakt, že 

Facebook se stal fenoménem skýtající ohromný potenciál pro komunikaci s uživateli 

této sítě, tedy i s fanoušky FC Vysočina Jihlava.  
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10. Víte o stránce FC Vysočiny Jihlava na Facebooku? 

Tabulka č. 14 – Víte o stránce FC Vysočiny Jihlava na Facebooku? 

Znak absolutní četnost relativní četnost 
1. Ano 216 57% 
2. Ne 164 43% 
Neodpovědělo 2 0% 
celkem 382 100% 

Zdroj: Vlastní šetření 

 Z porovnání výsledků této a předešlé otázky lze definovat jasně nevyužitou 

mezeru komunikačního prostředku. Prostředku vhodného zejména pro segment studentů 

středních a vysokých škol. Zatímco 93% respondentů užívá Facebook, o poznání menší 

skupina z nich ví o existenci fanouškovské stránky FC Vysočina na této síti. Jak už jsem 

uvedl pro generaci mladých lidí je internetové prostředí takřka domácím a právě 

Facebook je touto skupinou v současnosti hojně užíván. Pro potřebu komunikace klubu 

s fanoušky se jedná o prostředek velice efektivní, laciný, a proto by se management měl 

pokusit podnítit zvýšení povědomí o fanouškovské stránce na Facebooku a snažit se tak 

rozšířit základnu uživatelů Facebooku na stránce FC Vysočina. 

11. Registrujete reklamní kampaň FC Vysočiny Jihlava? 

Tabulka č. 15 – Registrujete reklamní kampaň FC Vysočiny Jihlava? 

Znak absolutní četnost relativní četnost 
1. Ano 224 59% 
2. Ne 157 41% 
Neodpovědělo 1 0% 
celkem 382 100% 

Zdroj: Vlastní šetření 

 Na jedenáctou otázku „Registrujete reklamní kampaň FC Vysočiny Jihlava“ 

odpověděla většina respondentů „Ano“.  Nejsem však názoru, že by se tento výsledek 

dal považovat za uspokojující. Přeci jenom respondenti, z jejichž řad výsledky analyzuji 

a kteří svůj zájem o klub FC Vysočina projevili uvedením, že chodí na jeho utkání, by 

měli ve větší míře registrovat marketingové snahy FC Vysočina. Odpověď na otázku 

proč téměř polovina respondentů neregistruje reklamní kampaň, není jednoznačná. 

Možná díky slabé vizibilitě kampaně či nevhodně zvolenému komunikačnímu mixu, 

který FC Vysočina Jihlava ve své propagaci užívá.   
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12. Co Vám vadí (vadilo by) při fotbalových utkáních? 

Tabulka č. 16 – Co Vám vadí (vadilo by) při fotbalových utkáních? 

Faktor Počet respondentů Průměrná známka 
Sprosté nadávání 380 2,58 
Nebezpečí úrazu 380 2,66 
Nedostatečný komfort pro diváka 381 2,84 
Užívání pyrotechniky 381 2,9 
Hluk 380 1,62 
Páteční termín utkání 380 1,72 

Zdroj: Vlastní šetření 

 V rámci otázky č. 12 respondenti hodnotili šest faktorů ve škále: 1 = nevadí, 5 = 

velice vadí! Z tabulky je evidentní trend hodnocení, který se blíží průměrným hodnotám 

kolem čísla 2. Důležitost tedy přikládám více než průměrným známkám, jenž 

respondenti uvedli, tomu, které faktory hodnotí jaké nejméně nevhodné - které jim 

nevadí, a naopak ty, které jim vadí nejvíce. Jako faktor, jenž fanouškům při fotbalových 

utkáních vadí nejméně, vzešel hluk. Druhým nejlépe hodnoceným činitelem je páteční 

termín. Pozitivní hodnocení pátečního termínu utkání shledávám mírně překvapivým. 

Právě otázka pátku, jako hracího dne mistrovských utkání „A“ týmu FC Vysočina, 

vzbuzuje už řadu let vášnivé debaty mezi fanoušky. Tento výsledek nezanedbatelné 

části diváckého spektra však říká, že páteční den není velkou překážkou. Průměrné 

hodnoty další faktorů se již pohybují nad hranicí čísla 2 a při porovnání s Hlukem 

a Pátečním termínem lze jejich výsledky považovat za mírně negativní. Respondenti 

dávají najevo, že jim spíše vadí sprosté nadávání na stadionu a že se reálně obávají 

Nebezpečí úrazu při zápasech. Dvou nejhorších výsledků dosáhly faktory 

Nedostatečného komfortu pro diváka a Užívání pyrotechniky. Zejména průměrné 

hodnocení 2,9 týkající se užívání pyrotechniky při utkáních, je jasnou zprávou pro 

management klubu, aby se snažil eliminovat výskyt tohoto negativního fenoménu! 

 Respondenti dostali v dotazu 12 také možnost uvést vlastní faktory, které jim 

vadí při fotbalových utkáních. Této možnosti využilo 38 respondentů. Odpovědi se dají 

rozdělit do dvou skupin, na relevantní - konstruktivní, a irelevantní - pejorativní. „Chybí 

pořádný kotel!“ „Vadí mi hlavně opilci, kteří dělají na stadionu nepořádek a obtěžují 

ostatní diváky.“ „Agresivita fanoušků.“ „Výtržnosti při zápase.“. V očích mnoha 

diváků patří mezi slabé stránky styl, jakým domácí kotel podporuje hráče, ve kterém se 

vyskytují četné nadávky, sprostá slova, které v souhrnu nevytváří celkovou kvalitní 
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diváckou atmosféru zápasů. Další konstruktivní faktory, které respondenti uvedli, že jim 

vadí, se týkaly komfortu pro fanouška. Poukazovaly na špatnou dopravní dostupnost 

spojenou s takřka nemožným zaparkováním v bezprostřední blízkosti stadionu, či na 

nedostatečnou kapacitu MHD před a po utkáních. Jiní dotazovaní uvedli, že jim vadí 

fronty na občerstvení či nekvalitní sociální vybavení u staré tribuny. Velká část 

příspěvků kritizovala neatraktivní hru dospělého „A“ týmu a absenci mužstva mezi 

prvoligovými kluby.   

13. Jak hodnotíte uvedené faktory?  

Tabulka č. 17 – Jak hodnotíte uvedené faktory? 

Faktor Počet respondentů Průměrná známka 
Atraktivita výkonů FC Vysočiny 356 2,47 
Atmosféra při domácích utkáních FCV 376 2,83 
Komunikace FC Vysočiny s veřejností 342 2,41 
Zvýhodnění fanoušků FC Vysočiny 345 2,33 
Reklamní kampaň FC Vysočiny Jihlava 341 2,35 
Cena vstupenky (60 Kč) 374 2,2 

Zdroj: Vlastní šetření 

 Předposlední otázka č. 13 v sobě zahrnovala dalších šest faktorů, které tentokrát 

respondenti hodnotili ve škále 1 = výborně, 5 = nedostatečně („jako ve škole“), 

eventuálně nebyli-li schopni faktor ohodnotit, mohli označit pro to určené pole. Stejně 

jako u předešlé otázky výsledné známky tendují k průměrným hodnotám pohybujících 

se kolem známky 2,4, což nepovažuji ani za jednoznačně špatný, či ryze dobrý 

výsledek. Když se ale zaměříme na drobné niance mezi známkami, zjistíme, že 

respondenti mírně pozitivněji hodnotí především cenu vstupenky, zvýhodnění fanoušků a 

také reklamní kampaň. Fakt, že reklamní kampaň je hodnocena známkou 2,36 od 341 

respondentů, je nutné brát s rezervou, jelikož je v relativním rozporu s odpovědí otázky 

č. 11, kde 157 respondentů uvedlo, že vůbec neregistrují reklamní kampaň FC 

Vysočina. Naopak hůře hodnoceny jsou faktory komunikace FC Vysočiny s veřejností a 

atraktivita výkonů FC Vysočiny. Jako nejdůležitější výsledek plynoucí z této otázky je 

třeba vyzdvihnout špatné hodnocení Atmosféry při domácích utkáních, která se 

známkou 2,83 jako jediná evidentně negativně vyčnívá z jinak průměrných 

hodnocení. Také toto hodnocení je důkazem, že by se klub měl snažit podnítit fanklub, 

jakožto hlavního iniciátora zápasové kulisy, k enormnějšímu a kvalitnějšímu fandění při 

utkání. 
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14. Motivovala by Vás zvýhodněná cena k návštěvám zápasů FC 

Vysočiny Jihlava? 

Tabulka č. 18 – Motivovala by Vás zvýhodněná cena k návštěvám zápasů FC 

Vysočiny Jihlava? 

Znak absolutní četnost relativní četnost 
1. Ano 279 73% 
2. Ne 94 25% 
Neodpovědělo 9 2% 
Celkem 382 100% 

Zdroj: Vlastní šetření 

 Na základě výsledku otázky č. 14 lze jednoznačně dokázat, že většinu 

studujících respondentů by cenové zvýhodnění motivovalo k pravidelnějším návštěvám 

domácích utkání FC Vysočina Jihlava. Tuto realitu považuji za velice pádný argument 

pro myšlenku podpořit segment studentů jako další cílovou fanouškovskou skupinu, na 

kterou by měla být konkrétně zaměřena komunikace klubu.  

6. 2. E-mailová databáze 

 Samostatným dílčím výsledkem proběhnuvšího marketingového průzkumu bylo 

vytvoření dle mého názoru početné databáze emailů, které by mohly být užity pro 

komunikaci s fanoušky a širší veřejností. Z celkového počtu všech 1 234 respondentů 

uvedlo svoji emailovou adresu, na základě které měli umožněn vstup zdarma na první 

jarní utkání s lídrem druhé ligy Duklou Praha, celkem 413 dotazovaných. Nabídku 

navštívit toto utkání nakonec využilo pouze 70 lidí. Přesto zůstává pozitivním faktem, 

že díky průzkumu byla managementu FC Vysočina předána četná databáze emailových 

adres jedné skupiny obyvatel Jihlavska, která by mohla, a dle mého názoru rozhodně 

měla, tvořit klubem podporovaný cílový segment. 
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7. NÁVRH KONCEPTU KOMUNIKACE FC 

VYSOČINA JIHLAVA SE SPORTOVNÍMI 

FANOUŠKY V I. LIZE 

 Návrh konceptu komunikace s fanoušky, kterému se budu v této kapitole 

věnovat je určen pro situaci, kdy se FC Vysočině podaří dosáhnout svého dlouhodobého 

cíle a jeho dospělý „A“ tým bude nastupovat v I. lize. V zásadě je však možné jej 

aplikovat také na prostředí II. ligy. Nabízí se pohled na věc, že příprava konceptu 

komunikace s fanoušky pro I. ligu může být předčasná. Nicméně ona musí být 

předčasná. Jelikož je II. fotbalová liga dlouhodobě vyrovnaná a o postupujících se 

většinou rozhoduje v posledních kolech v červnu, a prvoligová sezóna začíná už na 

přelomu července a srpna, je nutné, aby byl klub na postup připraven. S tím souvisí také 

nutnost mít přichystán a vypracován marketingový koncept komunikace s fanoušky pro 

případ postupu.  

 Management klubu by přípravu koncepce pro komunikaci s fanoušky v realitě 

nastupování „A“ týmu v první lize neměl podcenit, ba naopak by se na něj měl velice 

soustředit a snažit se postupový impuls co nejvíce využít. Impuls, který je srovnatelný 

s impulsem postupovým, je dle mého názoru v podmínkách českého ligového fotbalu už 

jenom jeden, a tím je vybojování titulu v první lize. Z historie je zřejmé, že v momentě 

kdy klub postoupí z nižší do vyšší ligy, zájem fanoušků o sport enormně vzroste. Fotbal 

není výjimkou. A proto je vhodné využít postupový potenciál do maximální možné 

výše, také v marketingové komunikaci s fanoušky.  

7. 1. Marketingová kampaň  

 Základem úspěšné komunikace s širokou veřejností je kreativní, vtipná 

a inovativní marketingová prezentace klubu. Tato komunikace by se měla primárně 

opírat o již dnes užívané, prověřené, tradiční marketingové komunikační kanály, jakými 

jsou billboardy, prezentace v rozhlasových médiích, v tiskových médiích, či online 

prezentace. Billboardy a plakáty by byly umístěny především v Jihlavě. Další okolní 

města by se FC Vysočina snažila oslovit prostřednictvím rozhlasové kampaně, případně 

kampaně vedené v tiskovinách. Tato marketingová činnost by tvořila základ, který by 
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byl rozšířen o invenční, kreativní netradiční komunikační prostředky. Ačkoli je 

současná marketingová komunikace FC Vysočina, co se týče rozprostření do široké 

škály marketingových nástrojů pestrá a obsahuje velice zajímavé a silné poselství 

„Společně to zvládneme!“ stále zapadá do vyjetých kolejí klasické marketingové 

komunikace. Svojí formou se nikterak neliší od marketingových záměrů jiných firem. 

Tento fakt může být důvodem, proč nemusí být aktuálně vedená kampaň natolik 

vnímána, byť obsahuje dle mého názoru kvalitní poselství. Základem je zaujmout. 

Donutit člověka pousmát se, zašklebit se! Vzbudit jakoukoli emoci a podnítit v širší 

veřejnosti povědomí o FC Vysočina a o jeho zájmu o diváky. Z toho důvodu bych 

považoval za vhodné, aby k již užívaným komunikačním kanálům, přibyly méně 

tradiční.  

 Také prvoligová marketingová komunikace by měla obsahovat silné heslo, 

jakým je „Společně to zvládneme!“ Je zřejmé, že v prvním roce by cílem FC Vysočina 

v I. lize bylo udržet se. Heslo, které by tak klub v prvoligové marketingové kampani 

prezentoval, a které by buď doplnilo, nebo nahradilo stávající heslo, by mohlo být 

„Společně se udržíme!“. Svým obsahem toto motto navazuje na předešlé tím, že 

poukazuje na jednotu a součinnost mezi klubem a fanoušky a zároveň vystihuje hlavní 

cíl pro sezonu. Toto motto by mělo být uváděno na veškerých marketingových 

prostředcích, jakými jsou billboardy, plakáty, rozhlasové spoty, články v novinách 

apod. 

 Jako příklad netradiční propagace, která by celkovou reklamní kampaň 

obohatila, může být dodatečná kampaň založena na vylepování postav hráčů FC 

Vysočina oblečených v dresech v životní velikosti do vybraných míst, kterými by 

mohly být výlohy, stěny domů ve frekventovaných ulicích, místa kolem stadionu či 

tréninkového areálu, nebo také například vylepení profilového vyobrazení zhruba horní 

poloviny těla hráče do oken vybraných linek dopravních prostředků MHD jezdících 

centrem města a kolem stadionu v Jiráskově ulici. Nabízí se využití trolejbusové linky 

C, která projíždí Jiráskovou ulicí a spojuje dvě největší jihlavská sídliště Horní Kosov 

a Březinky, přičemž projíždí centrem Jihlavy, a autobusové linky 8, jenž také zastavuje 

u stadionu FC Vysočina a směřuje k jihlavskému náměstí. Vyobrazení hráčů by 

z pohledu kolemjdoucího vzbuzovalo dojem, že v trolejbusu či autobusu sedí hráč FC 

Vysočina. Takto vedená kampaň by poukazovala na vztah, který by se měl snažit klub 

prezentovat. Tím je snaha vtáhnout fanoušky do dění a začlenit je mezi hlavní 
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protagonisty klubu -  hráče.  Situace, kdy by se veřejnost či fanoušci takto při běžném 

dni setkávali s hráči, by mohla zaujmout více lidí a třeba je také do dění vtáhnout. 

 V souvislosti s MHD lze také využít další, méně tradiční propagační prostředek. 

Tím je reklamní prostor na madlech. Jeho plocha je značně omezená a vejde se na ní jen 

krátké sdělení. Právě heslo „Společně se udržíme!“ s logem FC Vysočina by se dle 

mého názoru pro tento způsob propagace a komunikace náramně hodilo. Jednak 

vystihuje základní motto klubu pro sezonu a lze jej také považovat za vtipné, což by 

mohlo část veřejnosti pozitivně zaujmout, pobavit. Další vtipné varianty, které by byly 

spojeny s prvoligovým heslem „Společně se udržíme!“ by mohly být postavy hráčů 

držících se parapetů oken v prvních patrech domů na frekventovaných místech 

v Jihlavě, u kterých by bylo uvedeno motto sezony. 

 Jinou netradiční reklamu, kterou by v I. lize mohla FC Vysočina užít, a kterou 

bych označil jako kreativní a inovativní, je polepení schodů či eskalátorů vybraných 

budov v Jihlavě s nápisy, které by doprovázely chodce na cestě po schodech, nebo by 

byly přímo polepeny na schodech, a kde by byl rozdělen obsah zprávy „Pojďte s námi 

do nejvyšších pater“, „S FC Vysočina do nejvyšších pater“ apod. Na konci schodů by 

poté mohl být umístěn informační plakát s konkrétními nabídkami pro fanoušky, plakát 

o cenách a výhodách permanentních vstupenek, o skupinách fanoušků, kteří jsou 

klubem zvýhodňovány, o termínech ligy a jiných sděleních. 

 Vrchol prvoligové kampaně s mottem „Společně se udržíme!“ by proběhl těsně 

před zahájením sezóny, například víkend před prvním domácím ligovým utkáním. Tato 

akce by měla být výrazná, překvapivá, možná až šokující. Na zvoleném místě – osobně 

bych jako vhodnou lokalitu určil velice frekventovaný chodník a jeho okolí 

u jihlavských hradeb, který spojuje jihlavské náměstí s obchodním centrem City Park 

Jihlava a je v těsné blízkosti dopravní křižovatky se silnicemi na Prahu, Brno a Znojmo, 

by byla umístěna menší fotbalová brána s vystřiženou sítí, kterou by chodci procházeli. 

(viz. příloha č. 6) V okolí brány by byly postaveny figuríny v dresech FC Vysočina a 

umístěny reklamní panely s heslem „Společně se udržíme!“. V okolí brány by poté 

hráči klubu, maskot a hostesky oděné do dresů FC Vysočina oslovovali kolemjdoucí, 

zvali je na utkání, informovali je o výhodách podporovaných fanouškovských 

segmentů, eventuálně rozdávali určité množství volných vstupenek. Dětem by Ježour 

rozdával drobné dárky.    
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7. 2. Komunikace s cílovými skupinami  

 Způsoby komunikace s jednotlivými cílovými skupinami, které klub FC 

Vysočina podporuje, by měly být pestřejší než celková marketingová kampaň. 

Komunikace by měla být intenzivnější a konkrétně zaměřena na jednotlivé segmenty. 

Stálí fanoušci 

 Dle mého názoru představují majitelé permanentek skupinu fanoušků, na kterou 

by měla být zaměřena nejpropracovanější komunikace prostřednictvím pestrých výhod. 

Majitel permanentní vstupenky totiž představuje jistého návštěvníka, fanouška, který se 

tím, že si zakoupil permanentní vstupenku, stává pravidelným zákazníkem klubu. 

Management klubu a zejména jeho marketingový sektor by se tak měl snažit co nejvíce 

rozšířit počet majitelů permanentek. Jelikož v případě postupu do I. ligy se enormně 

zvýší zájem o zápasy FC Vysočina a také zájem o to být účastníkem těchto utkání, měla 

by také marketingová kampaň před a při prvoligové sezoně nabádat potenciální 

zákazníky právě ke koupi permanentky. Kampaň musí poukazovat na výhodnost 

zakoupení karty, že její majitel bude mít po celou sezónu své jisté místo, a uvést další 

benefity, které jsou s vlastnictvím této vstupenky spojeny. Vhodné by tedy bylo umístit 

informační tabule či letáky o výhodnosti zakoupení permanentní vstupenky třeba na 

konci schodů, které by byly využity jako již zmíněný prostředek marketingové 

komunikace, či u míst, kde by byli vylepeny postavy hráčů. 

 Je třeba, aby systém permanentních vstupenek doznal změn. V současné době 

postrádají permanentky FC Vysočina identifikační prvky jako minimálně jméno 

držitele, které posléze umožňují de facto komukoli s touto vstupenkou přijít na zápas 

zdarma na základě permanentky, kterou si zakoupil někdo jiný. Výsledkem pro klub 

jsou pak z toho plynoucí ekonomické ztráty. Také Miroslav Fuks vidí v současném 

vstupenkovém systému výrazné nedostatky. Uvádí, že absence vstupenkového, 

turniketového systému, přímo snižuje výnosy plynoucí ze vstupného a také nezajišťuje 

dostatečnou kontrolu distribuovaných volných vstupenek. Nabízí se buď elektronická 

evidence fanoušků na základě čísel uvedených na kartách, či individuální uvedení jmen 

na permanentních vstupenkách. Majitel by pak na požádání pořadatelské služby 

předkládal k doložení identity občanský průkaz. Další variantou je celkové 

přetransformování vstupenkového systému, založeného na elektronických kartách. 

Elektronický vstupenkový systém by zaručil efektivní kontrolu majitelů permanentek. 
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Pořízení takovéhoto systému je však samozřejmě velice nákladné, ale z dlouhodobého 

hlediska by se jednalo o podstatnou investici do dalšího rozvoje.  

 Základem navýšení počtu majitelů permanentek by dle mého názoru mělo být 

rozšíření portfolia benefitů, které s vlastněním permanentky souvisí. I ve skutečnosti, že 

by „A“ tým FC Vysočina hrál I. ligu, by základním zvýhodněním této skupiny mělo být 

v součtu cca 33% cenové zvýhodnění vstupného. Další plus, který by vlastnictví této 

vstupenky představovalo, je stálá sleva na všechny produkty fanshopu FC Vysočina 

a případně v každé sezoně jednorázová výrazná sleva na konkrétní produkt klubového 

merchandisingu. O výši těchto slev by muselo rozhodnout vedení klubu. Výše slevy by 

však měla patřit mezi nejvýraznější a dle mého názoru by měla činit v případě trvalé 

slevy 20%, v případě jednorázové slevy 40%. Jiné nabízející se lákadlo by mohlo 

představovat, že měl-li majitel permanentky ve dvou týdnech, eventuálně v týdnu mezi 

předešlým zápasem a tím, co se bude odehrávat, narozeniny, obdržel by jako dárek od 

klubu poukaz na ony známé nefotbalově fotbalové české produkty pivo a klobásu. Tyto 

a podobné benefity jsou však závislé na již zmíněném vyřešení problému s identifikací 

majitelů permanentních vstupenek. Rozšířeny by měly být také pravidelné 

i nepravidelné soutěže a slosování o klubové ceny při zápasech. Jich by se mohli 

účastnit jen majitelé permanentek, eventuelně členové jiných cílových skupin. I tento 

fakt by mohl podnítit zájem potenciálních fanoušků o zakoupení permanentní 

vstupenky.  

 Přímou komunikaci se stálými fanoušky, držiteli permanentních vstupenek, by 

měla zprostředkovávat zejména internetová média – oficiální web a fanouškovská 

stránka na Facebooku. Doporučoval bych také vytvořit emailovou databázi držitelů 

permanentek. Prostřednictvím emailů by klub poté mohl rozesílat svým fanouškům 

informace o blížících se utkáních, soupeřích či jiných akcí, o jejichž existenci je vhodné 

své fanoušky informovat. Management FC Vysočina by měl se segmentem stálých 

fanoušků komunikovat také prostřednictvím setkání držitelů permanentek s hráči 

a managementem klubu, a setrvat při praktikování dalších jednorázových akcích, 

jakými jsou fanoušek na lavičce a další.  

Fanklub 

 Podpora fanklubu by se i v I. lize měla nést v symbiotickém duchu. „My budeme 

pomáhat vám, vy za to nám.“ To znamená, že FC Vysočina by se měla snažit motivovat 
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fanklub, jehož členové se povětšinou soustředí v kotli, aby se co nejvíce snažili 

zatraktivnit fotbalová utkání vybudováním elektrizující, avšak důstojné a slušné 

atmosféry při zápasech. Tato podpora by byla realizována prostřednictvím cenového 

zvýhodnění pořízení permanentních vstupenek pro členy fanklubu, finanční výpomoci 

fanklubu pořizovat prostředky pro tvorbu pestré choreografie. Měly by být jasně 

definovány podmínky, při kterých bude klub podporovat činnost fanklubu. Pohrozit 

například tím, že v případě, že fandění kotle nebude probíhat v duchu fair play či bude-

li kotel užívat nedovolenou pyrotechniku, bude veškerá pomoc klubu pozastavena. 

Nadále by měl být tento segment podpořen slevou při zakoupení permanentní 

vstupenky, slevou související s vlastněním permanentní vstupenky (viz. stálí fanoušci) 

a také by měli noví, registrovaní členové na základě registrace obdržet základní 

fanouškovskou výbavu v podobě balíčku správného fanouška. 

 Přímá komunikace by opět měla probíhat skrze internetová média, avšak 

v konkrétním případě fanklubu by měla být dostatečně využívána také přímá osobní 

komunikace mezi vedením FC Vysočina a vůdčími osobami fanklubu.     

Děti 

 Konkrétní marketingová komunikace zaměřená na děti by neměla být podceněna 

především z důvodu, že v dětech se ukrývá veliká potencionální fanouškovská základna 

do budoucna. A pakliže dětem co nejvíce zpřístupníme fotbal a nabídneme jim 

prostřednictvím utkání zábavu, pak lze očekávat, že část z nich se bude ráda vracet na 

utkání i v následujících letech. Děti do pěti let (s praktikovanou tolerancí do devíti let) 

by tak i nadále měly mít vstup na utkání zcela zdarma. Nabízí se otázka, zda by nebylo 

vhodné zvýhodnit také rodiče či jiný dospělý doprovod dětí, což by do ochozů stadionu 

mohlo nalákat celé rodiny. Toto cenové zvýhodnění by nemělo být tak výrazné jako 

zvýhodnění stalých fanoušků. Jsem názoru, že by dospělý doprovázející dítě platil místo 

stávajících 60 Kč 50Kč, přičemž tohoto cenového zvýhodnění by mohli využít vždy 

maximálně dva dospělí lidé.  

 Hlavním motivem snahy zkvalitnit komunikaci se skupinou dětí, by mělo být 

pořízení a instalování dětského koutku na stadionu, a také rozšíření sortimentu 

merchandisingu určeného pro děti. Nabízí se zejména využití pro děti tolik populárního 

maskota Ježoura vytvořením plyšových hraček připodobňujícího jeho postavu, vyrobení 

nových samolepek s jeho motivem, omalovánek či hraček. Maskot FC Vysočina 
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pohybující se v průběhu zápasu po stadionu, by poté měl trávit poločasové přestávky 

právě u dětského koutku, kde by si s dětmi hrál, fotil se s nimi anebo by jim rozdával 

drobné dárečky v podobě například balónků. U dětského koutku by také měl být 

umístěn pult se sortimentem fanshopu zaměřeného na děti. Dalším způsobem, jak 

zintenzivnit komunikaci s tímto důležitým tržním segmentem, je pořádání besídek hráčů 

po školkách a školách, kde by hráči například vedli hodiny TV, či by třídy pozvali na 

prohlídku stadionu a poté také na zápas, kam by měla vybraná třída možnost jít zdarma. 

Dalšími jednorázovými akcemi, které by měly za cíl oslovit více dětí je pořádání 

dětských dnů, školních fotbalových turnajů v zázemí FC Vysočina, či rozdávání 

drobných dárků při svátcích jako Vánoce, či na Mikuláše. 

 Samostatnou kapitolu tvoří podpora dětských domovů a center pečujících 

o postižené děti. FC Vysočina by i nadále měla nejen setrvat v charitativní podpoře 

těchto organizací, ale mohla by tuto podporu také dále zintenzivnit.  

 Častým argumentem rodičů, proč neberou svá dítka na fotbal, jsou obavy 

z úrazu, agrese a sprostého nadávání v průběhu utkání. K alespoň maximální eliminaci 

těchto negativ by mohlo v budoucnosti posloužit vyčlenění konkrétního sektoru pro 

rodiny s dětmi, které by se nacházelo co nejdále od center výskytu nevhodného chování 

na stadionu, od tzv. kotlů. Tento sektor by byl svojí vizuální stránkou uzpůsoben cílové 

skupině dětí, u vstupu do sektoru by se nacházel dětský koutek s prodejnou dětského 

merchandisingu a v tomto sektoru by se také po většinu utkání pohyboval Ježour. 

Otázka vybudování vlastního dětského či rodinného sektoru je však dle mého názoru 

otázka aktuální až pro případ dlouhodobého setrvání v I. lize a další snaze zkulturňovat 

prostředí na stadionu pro fanoušky. 

Kmenoví hráči a jejich nejbližší rodinní příslušníci 

 Aktuální podobu podpory kmenových hráčů FC Vysočina a jejich nejbližších 

rodinných příslušníků spočívající v 50% slevě na utkání shledávám jako dostačující 

a kvalitní způsob oslovení této cílové skupiny, která je de facto součástí klubového 

života. 

Studenti  

 Vyčlenění studentů, jako dalšího cílového segmentu, považuji za nejdůležitější 

část v pokusu přilákat na fotbalová utkání více lidí. Ať už v realitě I. či II. ligy. 

Zvýhodňováni by byli studenti středních a vysokých škol od 15 do 26 let. Právě věk 26 
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let je dle Zákona číslo 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře horní hranicí, do které 

může student využívat různých sociálních zvýhodnění. [30] Právě tento segment by měl 

rozšířit aktuálně podporované skupiny ať už v případě postupu do I. ligy, či setrvání 

v lize druhé. Potenciál této skupiny zákazníků tkví v tom, že stejně jako u dětí si 

zvýhodněním této skupiny může klub do budoucna zajistit početnou část fanoušků. 

Navíc lze jako dílčí příležitost brát v potaz, že zejména mladší soubor studentů kolem 

patnácti a osmnácti let patří do věkové skupiny, která hledá svoji seberealizaci 

a začlenění se. Takovéto začlenění do fanouškovské obce lze považovat za pozitivní 

nikoli jen z pohledu klubu, že získal nové fanoušky, ale také z pohledu mladých lidí, 

kteří mají možnost částečně se seberealizovat ve sportovním prostředí, které 

bezpochyby představuje příznivější variantu, než alkohol, drogy či jiné mrhání času 

a peněz. Pozitivem také je, že cenové zvýhodnění této skupiny by bylo bráno zbytkem 

veřejnosti jako pochopitelné, jelikož studující lidé zpravidla nedisponují takovými 

finančními prostředky jako dospělí, pracující lidé.  

 Základním motivem zvýhodnění této skupiny by byly cenové benefity založené 

na prvotní registraci. Ta by mohla probíhat způsobem, že před sezónou či v jejím 

průběhu by student na základě potvrzení o středoškolském či vysokoškolském studiu 

a vyplnil registrační formulář, ve kterém by uvedl jména, věku a svoji emailovou 

adresu. Na tu by mu byly posléze zasílány informace o novinkách FC Vysočiny, což by 

ulehčilo a zefektivnilo komunikaci mezi klubem a fanouškem. Po registraci by student 

obdržel kartu studujícího fanouška FC Vysočina se svými iniciály a na základě ní by 

měl možnost uplatnit slevy buď na jednorázové vstupné, nebo na zakoupení celosezónní 

permanentní vstupenky. Úroveň slevy by určilo vedení klubu, ale mělo by být o něco 

výraznější, než zvýhodnění klasických majitelů permanentek. Dle mého názoru by 

optimální cenou jednorázové vstupenky pro takto registrované studenty bylo 40 Kč, 

a cena permanentky by byla stanovena na 550 Kč. Tato cena permanentní vstupenky by 

představovala zhruba slevu o 40% oproti fanouškovi, který by byl na všech utkáních FC 

Vysočina a platil plné jednorázové vstupné ve výši 60 Kč. Oproti studujícímu 

fanouškovi, který by platil zvýhodněných 40 Kč za zápas, by ušetřil 50 korun. Motivem, 

který by měl také ovlivnit studenta v  registrování se mezi studující fanoušky 

a v zakoupení celosezónní vstupenky, by byla možnost na základě permanentky a karty 

studujícího fanouška uplatňovat na sortiment fanshopu slevu ve výši 26% a vždy jednou 

za rok by mohl vlastník těchto dvou karet uplatnit slevu 26% + jeho aktuální věk, tedy 
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minimálně 41% a maximálně 52%. V případě, že by student vlastnil pouze kartu 

studujícího fanouška a neměl permanentní vstupenku, by student mohl uplatnit slevu ve 

výši 15% na veškerý sortiment merchandisingu. 

 Základem komunikace se studenty by měla být komunikace přes internetová 

média – oficiální internetové stránky FC Vysočina, stránku FC Vysočina na Facebooku 

a emailová komunikace. Příležitostí, jak komunikovat s touto skupinou, vidím také 

v pořádání osobních návštěv středních, respektive vysokých škol hráči a zástupci 

managementu FC Vysočina. Zde by hráči spolu se zástupci vedení klubu hovořili 

o vrcholovém sportu, o tom, jak vnímá vrcholový sport fotbalista a manažer, co obnáší 

řízení fotbalového klubu apod. Na závěr těchto besed, by hráči rozdaly volné vstupenky 

či jiné klubové produkty. Bylo by také vhodné umístit u vybraných škol postavy hráčů 

FC Vysočina, u kterých by byly uvedeny informace o zařízení a výhodách karty 

studujícího fanouška FC Vysočina Jihlava. 

Hráči malé kopané 

 Jsem názoru, že 50% zvýhodnění na jednorázovém vstupném pro hráče jihlavské 

malé kopané je až příliš vysoké. Hlavní snahou klubu by dle mého názoru mělo být 

nejvíce zvýhodnit držitele permanentních vstupenek. Je pochopitelné, že výraznější 

slevy mají kmenoví hráči, ale nemyslím si, že by stejným zvýhodněním měla 

disponovat také cílová skupina hráčů jihlavské malé kopané. Ano, zařazení tohoto 

segmentu je velice vhodné a osobně jsem pro jeho další existenci, ale výše podpory je 

dle mého přehnaná. Jsem názoru, že dostatečným benefitem by byla sleva na vstupném 

ve výši 20 Kč, tedy že by registrovaní hráči malé kopané platili za vstup stejně jako 

studující fanoušci FC Vysočina 40 Kč. Uvažovat lze také o cenovém zvýhodnění na 

sortiment fanshopu. Ani to by nemělo být tak výrazné, jako u držitelů permanentních 

vstupenek, a proto bych navrhoval slevu o 10% na veškerý sortiment. 

7. 3. Přímá komunikace s fanoušky 

 Napříč komunikací se všemi uvedenými cílovými skupinami, by se 

marketingový sektor měl snažit zapojit do přímého komunikačního procesu více 

fanoušků prostřednictvím internetových prostředků - oficiálních webových stránek 

a fanouškovské stránky na Facebooku. Neměl by opomenout ani užívání dalšího 

komunikačního prostředku, kterým je emailová korespondence. Pro možnost využívat 

email je však nutné vytvoření dostatečné databáze kontaktů na fanoušky. Oficiální 
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klubové stránky slouží k přímé komunikaci prostřednictvím difuzního fóra, kde mohou 

fanoušci debatovat o otázkách spojené s FC Vysočina či klást otázky na vedení klubu. 

Vyjádřit svůj názor mohou fanoušci také prostřednictvím anket uváděných na hlavní 

stránce webu. Na sociální síti Facebook by se měl klub snažit o vybudování co nejširší 

možné základny. Mohl by motivovat uživatele, tím, že v jejich řadách budou probíhat 

slosování o vstupenky, produkty fanshopu apod. Pomocí jednorázových akcí typu: 

uživatelé Facebooku, kteří napíší do svého statusu „Jsem fanouškem FC Vysočina“, 

budou mít vstup na utkání zdarma, se snažit skupinu fanoušků užívajících na 

facebookové fanouškovské stránce co nejvíce rozšířit, protože prostřednictvím tohoto 

komunikačního kanálu lze velice efektivně komunikovat s širokou škálou fanoušků, 

zejména pak s mladšími věkovými skupinami. 

 Přímá komunikace by též probíhala prostřednictvím jednorázových, speciálních 

akcí za účasti vedení klubu, hráčů a fanoušků, jako autogramiády, předsezonní setkání, 

setkání ve školách, dětských dnech a podobně. 

7. 4. Komunikace s fanoušky při zápasech 

 Základní prostředky pro komunikaci s fanoušky v průběhu utkání představují 

rozhlas, světelná informační tabule, bulletin, a speciální akce pořádané pro fanoušky 

o poločasové přestávce. Obsahová struktura bulletinu je dle mého názoru dobrá a klub 

by měl nadále setrvat při jeho distribuci jako doposud. Rezervy současného využití 

těchto komunikačních kanálů vidím zejména v užívání rozhlasu. Prostřednictvím něho 

by měl klub enormněji informovat nejen o celkovém dění v FC Vysočina, zápasech, 

sponzorech a plánovaných akcích, ale také o komunikačních internetových kanálech. 

Měl by tedy upozorňovat na existenci klubových stránek třeba jen krátkými dovětky 

typu „více informací se můžete dozvědět na oficiálním klubovém webu 

www.fcvysocina.cz“, či připomínat existenci fanouškovské stránky na Facebooku. Také 

na světelné tabuli by se mimo log sponzorů měly objevovat informace o internetových 

komunikačních médiích. V současnosti na této tabuli klub zveřejňuje pouze webovou 

adresu FC Vysočina, ale jsem názoru, že by se zde měla objevovat také informace 

o stránce klubu na Facebooku.  
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7. 5. Spolupráce s HC Dukla Jihlava 

 Marketingový průzkum potvrdil evidentní propojení zájmu studujících obyvatel 

Jihlavska mezi fotbalem a hokejem v krajském městě Vysočiny. Oba představitelé by 

dle mého názory měli alespoň rámcově spolupracovat ve snahách navyšování 

fanouškovského zájmu o uvedené sporty. Hledat možnosti, jak současně podporovat 

hokej i fotbal, aby oba subjekty z této spolupráce současně těžily přibližně stejnou 

měrou, je velice složité. Už jen kvůli elementárnímu faktu, že hokejových zápasů se 

v sezóně odehrává nepoměrně více, než fotbalových, a také proto, že fanouškovská 

základna HC Dukly je také mnohem větší, než fanouškovská obec FC Vysočina. Na 

základě pouze těchto dvou základních faktů je zřejmé, že spolupráce na bázi 

oboustranném vyčlenění fanoušků jako cílových skupin, které by byly celosezónně 

zvýhodňovány a podporovány, je spíše utopické. Východiskem, jak alespoň částečně 

využít propojenosti zájmu o sporty dle mého názoru tkví v jednorázových akcích, kdy 

by například majitelé permanentek FC Vysočina Jihlava a HC Dukly Jihlava měli 

možnost jít na vybrané utkání Dukly respektive Vysočiny buď zcela zdarma, nebo by 

mohli využít výrazné slevy na zakoupení vstupenky na zvolené zápasy.    
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8. DISKUZE 

 Stěžejním zdrojem pro vypracování bakalářské práce se stal dotazníkový 

marketingový průzkum FC Vysočina Jihlava, který byl realizován mezi cílovou 

skupinou studentů středních a vysokých škol pocházejících či studujících v Jihlavsku. 

Na průzkumu se celkově participovalo 1 234 respondentů. Pro bakalářskou práci jsem 

však užil pouze tu část respondentů, kteří uvedli, že chodí na domácí zápasy FC 

Vysočina. Tuto skupinu čítá 382 dotázaných. Množství 382 respondentů ze segmentu 

studentů středních a vysokých škol na Jihlavsku představuje dle mého názoru kvalitní 

velikost zkoumaného vzorku a celkový výzkum by tak měl mít dobrou vypovídací 

hodnotu.  

 Dotazování probíhalo dvěma způsoby – na základě osobního písemného 

vyplnění dotazníku respondentem a vyplněním online verze dotazníku. Nevýhodou 

písemného vyplnění dotazníku je především fakt, že respondent nemusí vždy zcela 

porozumět otázce. Co se týče konkrétně marketingového průzkumu FC Vysočina, který 

byl pro potřeby práce realizován, shledávám další negativum v tom, že mnozí 

respondenti nemuseli brát dotazník na plnou váhu a také odpovědi, které uvedli, 

nemusely být pravdivé. Tyto stinné stránky jsem se snažil eliminovat buď svojí osobní 

účastí na dílčích průzkumech, nebo účastí pověřené osoby, pod jejímž dohledem 

průzkum probíhal, která mohla zodpovědět respondentům případné nejasnosti a která 

také upozornila na nutnost vyplnění dotazníku dle skutečné reality. I přes tuto snahu se 

zcela nepodařilo tato negativa eliminovat. Důkazem je kolize výsledku odpovědí otázky 

č. 11 a faktoru otázky č. 13 hodnotící reklamní kampaň FC Vysočina. Ačkoli reklamní 

kampaň ohodnotili skoro všichni respondenti, 157 z nich v dříve položené otázce 

odpovědělo, že neregistrují reklamní kampaň FC Vysočina. Handicapem elektronické 

metody byl v případě průzkumu FC Vysočina jednoznačně fakt, že odkaz na stránku, 

kde byl dotazník umístěn k vyplnění, byl uveden také na oficiálním webu FC Vysočina. 

Je logické, že na klubových stránkách se dá očekávat účast věrnějších fanoušků klubu, 

kteří se o dění v FC Vysočina zajímají podrobněji. Tato realita mohla mírně ovlivnit 

výsledky některých dotazů, zejména otázek č. 8, 9 a 10.  

 Další věcí, kterou neshledávám zcela vhodnou, a kterou bych dnes pozměnil, je 

položení nabízených odpovědí typu pravidelně či občas. Otázka, co je pravidelné a co 

už jen občasné, je natolik subjektivní, že by měla být více konkretizována. Jiným 
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potenciálním úskalím dotazníku bylo vyčlenění věkových skupin, kdy respondenti ve 

věku 15 a 32 let nemuseli zcela jasně pochopit, jakou variantu z odpovědí mají označit. 

Nekonkrétně je také definován jeden z faktorů otázky č. 12 – nebezpečí úrazu. Jeden 

z respondentů vznesl otázku, zdali se jedná obavu z nebezpečí vlastního úrazu (což bylo 

podstatou faktoru), či o strach, že by fanoušek viděl úraz jiného fanouška nebo hráče na 

hřišti. Tuto nejasnost mohlo mít i více respondentů. Vhodnější formulaci zřejmě 

zasloužil také faktor otázky č. 13 – Komunikace klubu s veřejností. Je možné, že většina 

respondentů si pod pojmem komunikace představí pouze přímý dialog mezi dvěma 

subjekty, a že jenom minoritní část dotázaných do významu slova začleňuje také 

marketingovou komunikaci.  

 Nejnáročnějším úkonem spojeným s průzkumem bylo přenesení dat z dotazníků 

do statistického programu, který data zpracoval.   

 Hypotetickým nedostatkem marketingového průzkumu FC Vysočina Jihlava, 

který jsem realizoval mezi studenty středních a vysokých škol z Jihlavska pro potřeby 

bakalářské práce je, že výsledky průzkumu nelze aplikovat na celkovou populaci žijící 

v jihlavském regionu. Vybraná cílová skupina je dle mého názoru v mnoha aspektech 

natolik specifická a odlišná od globálního pojetí všech občanů Jihlavska, že lze 

očekávat diferenci ve výsledcích, které by přinesl výzkum zaměřený na celkovou 

populaci Jihlavska a jeho vztahu k FC Vysočina, a výsledky vyplývajícími z tohoto 

průzkumu mezi jihlavským studentstvem.  
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9. ZÁVĚR 

 Návrh konceptu komunikace FC Vysočina Jihlava s fanoušky by měl 

představovat pro marketingový sektor klubu námět pro diskuzi, zdali by se stávající 

marketingová kampaň FC Vysočina Jihlava vedená tradičním způsobem neměla rozrůst 

o méně tradiční, inovativní, kreativní a vtipnou propagaci, jež by mohla oslovit větší 

spektrum veřejnosti.  

 Klub by se ve snaze rozšířit svoji fanouškovskou obce neměl soustředit pouze na 

externí marketingovou komunikaci s širokou veřejností, ale zefektivnit by měl 

i komunikaci s dílčími fanouškovskými segmenty, které prostřednictvím pestrých 

zvýhodnění podporuje. Dalším motivem debaty pro management FC Vysočina by dle 

mého názoru měla být příležitost rozšířit portfolio cílových skupin o další segmenty.  

 Na základě výsledku marketingového průzkumu lze jako primární vhodnou 

cílovou skupinu vyzdvihnout zejména segment studentů.  Průzkum dokázal, že jejich 

zájem o fotbal je relativně vysoký a že v této skupině tkví nezanedbatelný fanouškovský 

potenciál. Dalším motivem, který by ve svém důsledku mohl zefektivnit komunikaci 

s fanoušky a zvýšit zájem o fotbal v Jihlavě, je dle mého názoru spolupráce na bázi 

podpory zvyšování návštěvnosti domácích utkání s hokejovým týmem HC Dukla 

Jihlava. Provázanost zájmu jihlavských fanoušků o fotbal i hokej byl prokázán taktéž 

z analýzy dotazníkového průzkumu.  

 Další důležité informace vyplývající z průzkumu, které by měly vést 

k zefektivnění komunikace, poukazují na stále ne zcela využité komunikační 

prostředky, které skýtá internet. Konkrétně se jedná o relativní nevyužití oficiální 

internetové stránky FC Vysočina Jihlava, fanouškovské stránky FC Vysočina na 

Facebooku, či dalšího nevyužitého komunikačního kanálu, emailové korespondence.  

 Závěry průzkumu FC Vysočina poukazují na faktory, které vadí fanouškům při 

zápasech. Pakliže chce FC Vysočina na domácí utkání nalákat větší množství fanoušků 

a nabídnout jim svůj produkt, musí se reálně zabývat eliminací těchto faktorů. Klub by 

si tedy měl vytyčit postupné cíle ve zvyšování komfortu pro fanoušky na stadionu, v 

potlačování a vymýcení negativního fandění, jehož hlavními projevy jsou zejména 

sprosté nadávání, užívání pyrotechniky a fyzická agrese fanoušků. Naopak by se FC 

Vysočina měla snažit motivovat sportovní fanoušky ke zkvalitňování fotbalové 
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atmosféry při domácích zápasech a tím také nalákat další fandy na stadion v Jiráskově 

ulici.  

 Klubu FC Vysočina Jihlava bych navrhnul, aby v blízké budoucnosti provedl 

podrobný průzkum mezi agregátní potenciální fanouškovskou základnou, tedy mezi 

celkovou populací občanů žijících v Jihlavě, v lepším případě mezi obyvatelstvem 

celého Kraje Vysočina. 

 Management klubu FC Vysočina Jihlava si musí ve snaze o zkvalitnění 

komunikace se sportovními fanoušky – ať už v prostředí II. či I. ligy – uvědomit jednu 

zásadní věc. Fanoušek se bez fotbalu obejít může, ale fotbal bez fanouška dříve či 

později zanikne. 
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