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ABSTRAKT 
 
Název práce: Marketingová koncepce spolupráce fotbalového klubu SK Slavia 

Praha s jeho fanoušky 

 
 Tato práce je zaměřená na vzájemnou spolupráci mezi fotbalovým klubem a 

jeho fanoušky. Vybraným klubem je tým z nejvyšší fotbalové soutěže, který patří mezi 

jedny z nejúspěšnějších v historii české kopané. Jedná se o klub SK Slavia Praha. Cílem 

této bakalářské práce je odhalit hlavní příčiny nevýrazné spolupráce a komunikace 

klubu s jeho fanoušky a následně navrhnout vhodné a dostupné metody či praktiky, 

které by vedly ke zlepšení stávající situace. Podkladem pro odhalení příčin nevýrazné 

spolupráce klubu a fanoušků je vedle dotazníku i monitoring médií, konzultace a 

neformální rozhovory se slávistickými příznivci a s trenéry mládeže SK Slavia Praha. 

 

Klíčová slova: dotazník, konzultace, komunikace, návštěvnost, výsledky 

 

 

 

ABSTRACT 

Title: The marketing conception of cooperating between the Football club „Slavia 
Praha“ and it’s fans 
 

 This thesis is focused on a mutual cooperation between a football club and its 

supporters. Chosen club, which belongs to one of the most successful teams throughout 

Czech football history, is a participant of the highest league – SK Slavia Praha. Purpose 

of this bachelor thesis is to unveil the main causes of the insignificant cooperation and 

communication between the club and its supporters and to consequently suggest the 

adequate methods or practices, which would lead to improving of the current situation. 

Indications for unveiling the causes of the insignificant club’s cooperation with its fans 

are next to a questionnaire also a media monitoring, consultation and informal 

conversations with the Slavia’s supporters and the youth coaches of SK Slavia Praha.  

 

Keywords: questionnaire, tuition, communication, visit rate, results  
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1 ÚVOD 

Spolupráce a vztahy mezi klubem a fanoušky je velmi důležité téma nejen ve 

fotbale, ale také v ostatních sportech provozovaných na území České republiky.  

Společnost SK Slavia Praha fotbal a.s. je fotbalový klub s dlouholetou tradicí a 

se širokou základnou svých fanoušků. Avšak v současnosti návštěvnost na stadionu 

není této základně adekvátní, dokonce bych si dovolil tvrdit, že je velmi nízká.  

Před začátkem této sezóny vyjádřili fanoušci klubu výrazné znepokojení 

s určitými kroky, které vedení SK Slavia Praha realizovalo. Na základě této 

nespokojenosti a nízké návštěvnosti jsem se rozhodl pro odhalení hlavních 

nepříznivých faktorů v jejich vzájemné spolupráci, které tvoří hlavní náplň mé 

bakalářské práce. Podrobně jsem se tedy zabýval vztahy, které mezi oběma stranami 

panují. 

Jedním z důležitých bodů spolupráce klubu s fanoušky je komunikace. Sportovní 

kluby pomocí navázání efektivnější komunikace s fanoušky získají zpětnou vazbu, 

která může obohatit a pozvednout úspěšnost jednotlivých kroků v oblasti 

marketingu a celkově podpořit dobrou představu veřejnosti o klubu. Komunikace 

tvoří podstatnou část vzájemné spolupráce a k tomuto tématu neodmyslitelně patří. 

Dalším tématem, kterým se v bakalářské práci budu zabývat je marketingový 

program a promoční akce. Pokusím se analyzovat marketingovou činnost SK Slavia 

Praha a svými návrhy se pokusím ještě více obohatit a pozvednout její úroveň. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Marketing 

Většina populace se domnívá, že marketing je věda pouze o prodejních 

technikách či o reklamě. A není na tom nic tak překvapivého. Každý jsme neustále 

zahlcováni reklamami, inzeráty v novinách či kampaněmi v rámci podpory prodeje, 

obchodními telefonáty nebo prezentacemi na internetu. Prodej či reklama, to jsou jen 

vrcholky ledovce. Přestože představují pouze dvě z mnoha funkcí marketingu, tak právě 

tyto dvě funkce jsou nejdůležitější. 

 V dnešní době nemůžeme marketingem rozumět jen nástroje, které jsou ve 

smyslu již zastaralého pojetí používány jen k uskutečnění prodeje – přesvědčit a prodat, 

ale ve smyslu novém marketing chápeme jako snahu o uspokojení potřeb zákazníků. 

Dovede-li marketingový odborník či specialista dobře porozumět potřebám zákazníka, 

vyprodukuje-li výrobky, které přinášejí spotřebitelům novou hodnotu za příznivou cenu, 

účinně je distribuuje a podporuje jejich prodej, pak se tyto výrobky lépe a snadněji 

prodávají. Prodej a reklama jsou tedy součástí rozsáhlejšího marketingového mixu, 

souboru marketingových nástrojů, které působí společně, aby ovlivňovaly příslušný trh. 

 „Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož 

prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a 

směny výrobků či jiných hodnot.“ (11, s. 30) 

 

2.1.1 Sportovní marketing 

 Během posledních deseti let došlo k významnému a evidentnímu uplatňování 

marketingu v oblasti sportu. Jeho vlivy jsou stále výraznější. Samotné sportovní 

organizace se z důvodů finančních příjmů zabývají marketingem mnohem výrazněji než 

dříve. Tyto finance jim pomáhají k úspěšnějšímu provozování jejich sportovních aktivit. 

 Marketing v oblasti sportu se tedy začíná výrazněji uplatňovat a obchodní 

společnosti i neziskové organizace si uvědomují, že zákazníci mohou přispět k 
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pozitivnímu rozvoji jejich sportovní organizace nebo obchodní organizace ve sportu. (2, 

s. 97) 

 M. Choutka (1973) uvádí, že: „sport znamená jednak aktivní činnost sportovců, 

provádění tělesných cvičení, ale také soutěžení; patří sem i významné sportovní 

podniky s charakterem kulturních událostí; …, součástí sportu jsou diváci a patří sem 

také určité instituce, které organizují a řídí sportovní odvětví.“  

 Evropská charta sportu (1992) obsahuje definici sportu, která prosazuje základní 

koncepci sportu – totiž jeho přístupnost všem bez rozdílu. V intencích Evropské charty 

sportu se sportem rozumí: „všechny formy tělesné činnosti, které, ať již prostřednictvím 

organizované činnosti či nikoliv, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i 

psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na 

všech úrovních.“ (3, s. 4) 

 Američtí autoři B. G. Pitts a D. K. Stotlar (1996) definují sportovní marketing 

jako „proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu oceňování, propagaci a 

distribuci sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a 

bylo dosaženo cílů firmy.“ 

 Německý autor W. Freyer uvádí, že „sportovní marketing je řídící koncepce, 

která u sportovních organizací vychází z trhu nebo se chce řídit trhem. Tato koncepce 

požaduje dlouhodobé a koncepční jednání. Úspěch sportovního marketingu závisí na 

schopnosti obsáhnout adekvátně dané skutečnosti ze sportu a zpracovat problémově 

specifické otázky.“ (2, s. 99) 

 Autoři Mullin, B., J., Hardy, S., Sutton, W.,A. v souvislosti se sportovním 

marketingem používají definici, která uvádí že „Sportovní marketing zahrnuje všechny 

aktivity beroucí v potaz potřeby a přání sportovních zákazníků a jejich naplnění 

prostřednictvím směny. V odvětví sportovního marketingu se vyvinuly dvě hlavní 

větve: marketing sportovních produktů a služeb přímo zaměřených na sportovní 

spotřebitele a marketing ostatních zákazníků a průmyslových produktů a služeb 

s využitím propagace ve sportu.“ (15, s. 9) 

 Sportovní marketing je jedinečný, neboť sportovní produkt se od všech ostatních 

produktů na trhu liší svou nenapodobitelností. Jednou z výjimečností je ta, že  sport je 
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zkonzumován tak rychle, jak je vyroben. Jedná se o dočasný produkt, který není 

doprovázen garancemi z uspokojení zákazníka. Lidé, kteří provozují sport, nemohou 

předem určit závěr z důvodu spontánnosti, neslučitelnosti událostí a nejistoty kolem 

výsledku v tomto odvětví. Obchodníci v oblasti sportu tudíž využívají jedinečnosti a 

unikátních výhod, které jim sport a sportovní marketing nabízí. (17, s. 13) 

 

2.1.2 Event marketing 

V moderních marketingových programech zaměřených na zvýšení motivace 

zákazníků je využíván event marketing. Tato forma marketingu je podstatnou součástí 

nově se uplatňujícího nástroje komunikace „zážitky a události“. 

 První definici event marketingu můžeme nalézt v polovině devadesátých let 

minulého, tedy 20. století. Z anglického překladu je známo, že slovo „event“ znamená 

událost, prožitek, zážitek, představení, příhodu. Zjednodušeně lze event chápat jako 

něco speciálního, zvláštního – jako zážitek prožívaný smysly. Nelze každé představení 

považovat za event, stejně tak ne každý kdo zprostředkovává event, dělá event 

marketing.  

 Event marketing je tedy určitá forma zinscenování zážitků stejně jako jejich 

plánování a organizace v rámci firemní komunikace. Úkolem těchto zážitků je 

především vyvolat psychické a emocionální podněty, které následně vedou k podpoře 

image firmy a jejich produktů. Postupně se obsah pojmu event marketing definoval jako 

komunikované sdělení spojené s formou speciálního představení, prožitkem, který je 

vnímán více smysly najednou.      

 Cíle marketingu jsou směřovány do různých oblastí: 

� Identifikace s určitým cílovým segmentem či jeho životním stylem 

� Vytvořit a posílit vnímání klíčových asociací spojených se značkou 

� Zvýšit povědomí o firmě a jeho produktu, posilovat a zlepšovat image firmy 

� Poskytnout zážitek a vyvolat pozitivní pocity 

� Posilovat vztah ke společnosti a sociální problematice 

� Pobavit klíčové zákazníky, nebo odměnit důležité a významné zaměstnance 
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Pokud má být Event marketing (dále EM) úspěšný, tak musí být začleněn do 

komunikační strategie firmy. Výhody a důvody této integrace je možné spatřovat 

v následujících okolnostech: 

� EM zvyšuje synergický efekt v komunikaci a zároveň také zvyšuje celkový účinek 

komunikace (např. emocionální komunikace spojená s reklamou) 

� EM nemůže fungovat samostatně, neboť samotné eventy bez napojení na komunikaci se 

většinou míjejí účinkem 

Integrace komunikace snižuje celkové náklady firmy. (7, s. 41) 

 

2.1.3 Marketingová koncepce 

 Marketingová koncepce vychází z předpokladu, že firma může dosáhnout 

stanovených cílů, pokud správně odhadne potřeby a přání zákazníka na cílovém trhu a 

dokáže je uspokojit lépe a efektivněji než konkurence. Marketingová koncepce je velice 

často vyjadřována slogany.  

 Marketingová koncepce je orientována směrem k zákazníkovi. Na začátku 

marketingové koncepce je poznání a vymezení trhu, dále se firma zabývá potřebami 

zákazníků, následuje koordinace marketingových aktivit, které se zákazníků dotýkají. 

Budováním dlouhodobých vztahů se zákazníky, které jsou založeny na vytváření 

hodnoty pro zákazníka a na uspokojení jeho potřeb a přání, je dosahováno zisku. 

Vysokého obratu i zisku podle marketingové koncepce dociluje firma díky orientaci na 

zákazníka.  

 Realizace marketingové koncepce obvykle vyžaduje mnohem více než jen 

reagovat na přání zákazníků. Firmy orientované na uspokojení jejich potřeb je pečlivě 

pozorují a zkoumají, snaží se více porozumět jejich přáním, věnují se shromažďování i 

analýze nápadů na nové výrobky či služby a prověřují náměty na vylepšení a 

zdokonalení vlastností již existujících. (11, s. 50-52) 
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2.1.4 Marketingové koncepce ve sportu 

2.1.4.1 Dílčí koncepce  

 „Ve sportu České republiky se zatím marketingové koncepce prosazují velmi 

ojediněle. Přesto však již celá řada podnětů z praxe si vynucuje zpracovávat dílčí 

marketingové koncepty, které mají obvykle dvojí povahu. 

 a) Marketing jako sponzorování 

 V tomto pojetí se snaží tělovýchovné a sportovní organizace systémově 

zpracovávat nabídku výkonů činnosti pro sponzory podle hierarchické úrovně, vytvořit 

cenovou hladinu těchto nabídek, promyslet prostředí tělovýchovných a sportovních 

akcí, v nichž se nabídky budou prezentovat, určit základní komunikační kanály, kterými 

bude sponzorování prezentováno a zabezpečit je obsahově a legislativně kvalitními 

modely sponzorských smluv. 

 b) Marketing jako sportovní reklama 

 Tělovýchovné a sportovní organizace v tomto ohledu připravují své 

komunikační politiky a to zvlášť se zřetelem k běžnému fungování sportovních oddílů a 

zvlášť z pozice významných tělovýchovných a sportovních akcí. Někdy jdou tyto 

koncepce za rámec sportovní reklamy a zabývají se širším pojetím vztahů a komunikace 

s veřejností. 

2.1.4.2 Komplexní koncepce  

 Sportovní kluby v tržní ekonomice jsou nuceny k racionálnímu využití svých 

zdrojů personálních, prostorových, ale především finančních. Racionální hospodaření s 

těmito zdroji na jedné straně a budoucí vývoj sportovního klubu (SK) na straně druhé je 

to, co začíná ovlivňovat managementy sportovních klubů ve směru marketingového 

konceptu, jde v nejširším pojetí o následující: 

� ujasňuje, komu je určena nabídka tělovýchovných produktů: členům, divákům, 

sponzorům, státu 

� určuje, na kterých trzích bude SK působit (trh hráčů, trh nemovitostí, trh 

sportovní reklamy atd.) 
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� určuje proporcionalitu a prioritu dosažených cílů podle různých kritérií (např. 

obsahových, časových) 

� promýšlí volbu strategie dosahovaných cílů 

� diferencuje oceňování nabídky tělovýchovných a sportovních produktů v 

návaznosti na zvolenou strategii 

� promýšlí realizaci finanční politiky s orientací na vlastní finanční zdroje 

� promýšlí koncepci komunikačních vztahů jak s veřejností, tak s interními členy“ 

(2, s. 137-138) 

 

2.1.5 Marketingová strategie 

 Marketingová strategie je dlouhodobá koncepce činnosti podniku v oblasti 

marketingu a jejím účelem je promyšleně a smysluplně rozvrhnout zdroje podniku, tak 

aby byly co nejefektivněji splněny dva základní cíle: spokojenost zákazníka a dosažení 

výhody v konkurenčním boji. 

 Marketingová strategie se odráží v návrhu a vývoji produktu, ve výrobkové 

politice, ve výběru cílového trhu, ve způsobu komunikace se spotřebitelem, při 

stanovení ceny a ve volbě způsobu a cest distribuce. 

 Při vytváření optimální strategie se jedná o dlouhodobou činnost, spojenou s 

neustálým procesem hledání a nacházení, pokusů a omylů a také učení se z chyb 

konkurenčních podniků. I ve fázi, kdy můžeme poukázat na to, že je strategie úspěšná, 

musí být korigována s ohledem na stále se měnící situaci na trhu. Určitá část 

marketingové strategie vychází přímo z odvětví, ve kterém firma podniká.  

 Hospodářská organizace, která nepůsobí v některém ze dvou extrémních 

prostředí (čistá konkurence nebo čistý monopol), se musí ohlížet na pravděpodobnou 

reakci svých konkurentů. Jestliže organizace rozhoduje o zásadních krocích firmy v 

konkurenčním prostředí, je jím významným pomocníkem tzv. teorie her, což je užívaný 

prostředek při rozhodování v otázkách vstupu na trh nebo v otázkách změny cenové či 

propagační politiky. Teorie her rovněž nachází své uplatnění při formulaci strategie 

zajišťující dlouhodobou stabilitu v odvětví. (8, s. 33-34)  
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2.1.6 Marketingový mix 

Pro strategie firmy jsou podstatné čtyři marketingové nástroje, které jsou 

v marketingové terminologii nazývány tzv. 4P. 

Těmito nástroji jsou  

• Produkt (product) 

• Distribuce (place) 

• Cena (price) 

• Propagace (promotion) 

Všechny tyto uvedené nástroje jsou prostředky uskutečňování dlouhodobých a 

krátkodobých cílů firmy. Uvedené prvky marketingového mixu jsou na rozdíl od jiných 

ekonomických skutečností ovlivnitelné a kontrolovatelné, i když každý z nich jinou 

měrou a s jinou rychlostí účinku změny. Díky těmto nástrojům je možné docílit 

uspokojení zákazníka a současně také získat výhodu v ekonomické soutěži, a to tak, že 

vhodně upravíme výrobek, prodejní cesty, propagační činnosti a změnu ceny.  

2.1.6.1 Produkt 

 Produkt je hmotný i nehmotný statek, který je předmětem zájmu určité skupiny 

osob či organizací. Může jim být výrobek, služba, myšlenka, volební program apod. 

Produktem označujeme celkovou nabídku zákazníkovi – je to tedy nejen zboží nebo 

služba samy o sobě, ale také další abstraktní nebo symbolické skutečnosti, např. prestiž 

výrobce nebo prodejce, obchodní značka, kultura prodeje atd. Pro moderní marketing je 

podstatný návrh, vývoj a zavádění spotřebitelsky atraktivního produktu.  

2.1.6.2 Distribuce 

Systém distribuce zprostředkovává cestu produktu od výrobce ke spotřebiteli. 

Hlavními faktory distribuce produktu jsou velkoobchod a maloobchod. Důležitou 

funkci zastávají brokeři, agenti či obchodní reprezentanti hospodářských organizací, 

kteří sjednávají nákup a prodej zboží. Funkcemi distribučního systémy jsou přeprava 

zboží, skladování, prodej a servis. 
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Distribuční systém zajišťuje zákazníkovi především dvě výhody. Jedná se o 

výhodu prostorovou a časovou, které umožňují žádaný produkt zakoupit v místech a 

v době pro zákazníka optimálních.  

2.1.6.3 Cena 

 Cena je mírou hodnoty výrobku, jelikož udává množství peněz, kterých se 

spotřebitel musí vzdát, aby získal nabízený produkt. Stanovení výše ceny je úzce 

spjato se stimulací odbytu, to znamená, že nízké ceny obvykle ekonomicky 

uvažujícího spotřebitele motivují ke koupi, vysoké ceny luxusního zboží jsou naopak 

symbolem exkluzívnosti a podněcují ty zákazníky, kteří vlastnictvím určitého 

produktu vyjadřují sociální postavení, životní styl apod. Stanovení výše ceny 

omezují na straně jedné náklady a na straně druhé poptávka. 

2.1.6.4 Propagace 

 Účelem a jedním z hlavních smyslů propagační činnosti je informovat o 

produktu. Především o jeho vlastnostech, ceně a dostupnosti, ale také se snaží 

přesvědčit zákazníky o výhodnosti koupě produktu od inzerující firmy. Existuje mnoho 

nástrojů propagace např. reklama v televizi rozhlase, novinách, časopisech či v místech, 

ve kterých se pohybujeme. Samozřejmě se propagace realizuje i dalšími nástroji 

propagace, kterými je podpora prodeje, publicita a osobní prodej. Podpora prodeje se 

provádí prostřednictvím kupónů, cenových zvýhodnění nebo spotřebitelských soutěží. 

Publicita je zveřejněné hodnocení firmy nezávislými subjekty a vztah firmy k 

veřejnosti. Propagační funkci plní také obchodní zaměstnanci, jejichž náplní práce je 

zprostředkovávat osobní prodej. (8, s. 35-38) 

   

2.2 Sportovní produkt 

 „V souvislosti s obecným vymezením produktu lze říci, že za sportovní produkt 

lze považovat veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání a 

potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu. Jde o velmi 

širokou plejádu sportovních produktů, které jsou předmětem směny s jednotlivými 

zákazníky, ale i organizacemi různých typů. (2, s. 116) 

 Čáslavová klasifikuje sportovní produkt takto: 
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a) základní produkty tělesné výchovy a sportu 

• nabídka tělesných cvičení 

• nabídka sportovních akcí 

• nabídka turistických akcí 

b) produkty vázané na osobnost 

• sportovní výkony vázané na osobnost sportovce 

• výkony trenérů 

• reklamní vystoupení sportovců 

c) myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu 

• myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní oblast 

• sportovní informace šířené médii 

• hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu 

d) produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty 

• tělovýchovná a sportovní zařízení (sportovní, komunální, státní) 

• vzdělání ve sportu 

• pojištění cvičenců a sportovců 

• doprava na soutěže 

• vstupenky 

• sponzoring 

• dary a podpora 

• propagace zboží a suvenýry 

• společenské akce 

e) klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu 

• tělovýchovné a sportovní nářadí 

• tělovýchovné a sportovní náčiní 

• sportovní oblečení“ (2, s. 123-124) 
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2.2.1  Fotbal jako produkt pro marketing 

  Fotbal je nejen v České republice, ale i ve světě nejvíce marketingově využíván. 

Hlavním důvodem pro časté marketingové využití fotbalu je především jeho nesmírná 

popularita. Fotbal je celosvětový fenomén, kterým se baví lidi na všech kontinentech. 

Jeho atraktivita zasahuje všechny věkové kategorie a tak není překvapující, že je fotbal 

často prezentován v médiích.  

Mezi další neodmyslitelné výhody, podporující marketingové využití, patří 

provázanost soutěží jak v rámci státu, tak v rámci kontinentu, využití fotbalových 

stadionů k prezentaci obchodních partnerů, možnost zařazení bohatého doprovodného 

programu. V poslední době jsou ve velkém rozsahu v marketingu také uplatňováni 

nadprůměrní fotbaloví hráči, z nichž se velmi rychle stávají sportovní hvězdy. (2, s. 

152-156) 

 

2.3  Marketingová komunikace 

2.3.1 Cíle marketingové komunikace 

 Stanovení cílů musí vycházet ze strategických marketingových cílů a směřovat 

k upevňování dobré firemní pověsti. Mezi tyto cíle patří: 

1) Poskytnout informace. Marketingová komunikace se snaží poskytnout 

informace o výrobku nebo službě potencionálním zákazníkům. Firmy používají 

informace o své společnosti. Inzerát zahrnuje např. vznik společnosti, 

přejmenování, přestěhování apod. Inzeráty tohoto typu nemají za úkol 

informovat jen potencionální zákazníky, ale např. investory nebo jiné osoby či 

instituce o životaschopnosti společnosti. 

2) Vytvořit, stimulovat poptávku. Snaha o zvýšení poptávky po výrobku nebo 

službě je jedním z prvořadých cílů. Poptávku můžeme zvýšit kvalitní podporou i 

bez nutnosti cenových redukcí. Tento typ komunikace směřuje do oblasti osvěty, 

ať už zdravotní, ekonomické nebo jiné.  

3) Diferenciace produktu, firmy tj. odlišení se od konkurence. Diferenciace 

umožňuje mnohem větší volnost v marketingové strategii, především v cenové 

politice. Předpokladem je dlouhodobá a neustálá komunikační aktivita, která učí 
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spotřebitele jedinečným vlastnostem produktů nebo firem samotných. 

4) Důraz na užitek a hodnotu výrobku znamená upozornit a poukázat na výhodu, 

kterou přináší vlastnictví produktu či příjem služeb.  

5) Stabilizace obratu. Obrat není v průběhu kalendářního roku, či let, konstanta. 

Změny objemu prodeje mohou být způsobeny sezónností zboží, cykličností nebo 

nepravidelností poptávky. Nepravidelnost poptávky má vliv na zvyšování 

výrobních, skladovacích a dalších nákladů. Cílem marketingové komunikace je 

co možná nejvíce vyrovnat tyto výkyvy a stabilizovat tak v čase výše uvedené 

náklady. 

2.4 Komunika ční mix   

Pomocí komunikačního mixu se snaží marketingový manažer naleznout 

optimální kombinaci různých nástrojů a dosáhnout tím marketingových a tím také 

firemních cílů. Součástmi komunikačního mixu je osobní a neosobní prodej. Osobní 

prodej lze chápat jako prezentaci výrobku nebo služby během osobní komunikace 

s potencionálním kupujícím. Neosobní formy prodeje zahrnují reklamu, podporu 

prodeje a Public Relations.  

 Reklama je „placená, neosobní komunikace prostřednictvím různých médií, 

zadávaná či realizovaná podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi či 

osobami, které jsou identifikovatelné v reklamním sdělení a jejichž cílem je přesvědčit 

členy zvláštní skupiny příjemců sdělení, cílovou skupinu.“ Nosiči reklamy jsou 

prostředky jako prodejní literatura, výroční zprávy, tiskoviny, inzeráty v novinách, 

spoty v televizi, rozhlasu, časopisech nebo billboardy. Výhodou reklam je masové 

působení, dovoluje výraznost a kontrolu nad sdělením. Nevýhodou je, že je značně 

neosobní, nemůžeme pomocí ní přímo ovlivnit nákup a další.  

 Podporou prodeje rozumíme například pořádání výstav nebo samotnou účast na 

mezinárodních výstavách či veletrzích. Podpora prodeje zahrnuje také předvádění 

výrobků a další nepravidelné prodejní činnosti. Je to krátkodobý podnět a velice často 

se kombinuje s určitými formami reklamy. Hlavním cílem je zdůraznit, doplnit nebo 

jiným způsobem podpořit cíle komunikačního programu. Podpora prodeje může být 

velice nákladná. Její neoddiskutovatelnou výhodou je schopnost upoutat pozornost a 
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také to, že díky okamžitému účinku dává ihned podnět k nákupu. Nevýhodou je 

krátkodobé působení a snadná napodobitelnost konkurencí. 

Public Relations (dále PR) je komunikace a budování vztahů dovnitř i navenek 

firmy. Tzv. veřejnost zahrnuje zákazníky, akcionáře, dodavatele, zaměstnance současné 

i bývalé, vládní a správní orgány, obecnou veřejnost a celou společnost, ve které firma 

působí.  

Publicita je velice významnou součástí PR. Jedná se o neosobní stimulaci 

poptávky po produktu, službě, osobě, případu nebo organizaci umístěním významné 

zprávy ve sdělovacích prostředcích čí prezentací v rozhlase, televizi apod. Podstatné je, 

že toto sdělení nefinancoval žádný subjekt. 

Náklady na publicitu a obvykle i na PR, jsou ve srovnání s ostatními nástroji 

komunikačního mixu mnohem nižší. Nezávislá publicita je ve vyspělém světě 

považována za důvěryhodnější a spolehlivější než jiné formy firmou placeného šíření 

informací. Výhodami PR je vysoký stupeň důvěryhodnosti a dlouhodobý účinek. 

Nevýhodou je nesnadné řízení publicity na rozdíl od jiných forem komunikace. (16, s. 

26-29) 

 

2.5 Efektivita komunikace 

K tomu abychom dosáhli efektivní komunikace, musíme naplnit sedm bodů, 

označovaných v angličtině jako „Sedm C“: 

1. Důvěryhodnost (Credibility) – komunikace je založena na atmosféře důvěry a víry. 

Příjemce spoléhá na sdělovatele a na kompetentnost jeho informačních zdrojů k určené 

problematice. 

2. Obsah (Content) – obsah sdělení musí být pro příjemce významný a musí odpovídat 

jeho vlastnímu systému hodnot, obsah sdělení determinuje publikum 

3. Kontext (Context) – Kontext nesmí být v rozporu se sdělením, ale musí mu odpovídat, a 

to především z toho důvodu, že komunikace vyžaduje podporu sociálního prostředí 

4. Jasnost (Clarity) – Důležité je, aby sdělení bylo vyjádřeno v jednoduchých pojmech. A 

proto by složitější stanoviska měla být zjednodušena do jednodušších tezí, sloganů nebo 
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stereotypů. Například prezident R. Reagan byl úspěšným a mimořádně efektivním 

komunikátorem zásluhou jeho jednoduché prezentace. 

5. Kontinuita a konzistence (Continuity and consistency) – je důležité brát v potaz, že 

komunikace je nikdy nekončící proces, vyžadující pro získání cíle neustálé opakování. 

6. Kanály (Channels) – Vytváření nových kanálů je složitý proces. Proto by již jednou 

vytvořené komunikační kanály měly být náležitě využívány, neboť k nim má příjemce 

vztah a respektuje je.  Pro dosažení určitého cílového publika je nezbytné využít 

různých kanálů, protože různé kanály mívají různé efekty a slouží v různých stádiích. 

Také je důležité znát skutečnost, že veřejnost jako příjemce si s různými komunikačními 

kanály spojuje různé hodnoty. 

7. Schopnosti veřejnosti (Capibility) – V rámci komunikace se musí počítat se 

schopnostmi. Nejefektivnější komunikace vyžaduje co nejmenší úsilí na straně 

příjemce, a proto musíme znát jeho dosažitelnost, zvyky, schopnost číst atd. (4, s. 49) 

 

2.6 Mediální mix 

 Mediálním mixem nazýváme kombinaci nejvíce vhodných médií používaných 

pro komunikaci s potencionálním zákazníkem. Při výběru médií musíme respektovat a 

brát v úvahu: 

• Zvyky cílových skupin ve vztahu k médiím. Pro získání pozornosti 

mladých lidí je nejlepší použít televizi a rozhlas 

• Produkt. Různé druhy médií mají různý potenciál co do předvedení, 

vysvětlení, vizualizace, barvy a důvěryhodnosti. Například dámské šaty 

nejlépe vypadají v barevných časopisech. 

• Sdělení. Například oznámení o velkém výprodeji, je nejlepší prezentovat 

v novinách či rozhlase (10, s. 579-582) 
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Kotler (10, s. 580) v následující tabulce popisuje výhody a nevýhody jednotlivých 

médií.  

Tabulka 1: Výhody a nevýhody jednotlivých druhů médií  

Médium Výhody Nevýhody 
Noviny Pružnost, včasnost, dobré pokrytí 

místního trhu, široké působení, vysoká 
důvěryhodnost 

Krátká životnost, špatná jakost tisku, 
nízká čtenost jednoho výtisku 

Televize Kombinuje obraz, zvuk a pohyb, apeluje 
na smysly, velká pozornost při sledování, 
velký dosah 

Vysoké absolutní náklady, přeplněnost, 
přelétavá pozornost, menší selektivita 
příjemců 

Adresné zásilky Volitelnost příjemců, pružnost, žádná 
konkurence stejného média, osobní 
oslovení 

Poměrně vysoké náklady, pověst 
nevyžádaného reklamního materiálu 

Rozhlas Masové použití, vysoká geografická a 
demografická selektivita, nízké náklady 

Pouze zvuková prezentace, nižší 
pozornost než televize, 
nestandardizované vyhodnocování 
sledovanosti, přelétavá pozornost 

Časopisy Vysoká geografická a demografická 
selektivita, důvěra a prestiž, vysoká 
jakost tisku, dlouhá životnost, vysoká 
čtenost jednoho výtisku 

Dlouhá čekací doba při nákupu 
reklamní plochy, část neprodaných 
výtisků, žádná záruka umístění 

Venkovní 
reklama 

Pružnost, velký počet opakovaných 
působení, nízké náklady, malá 
konkurence 

Nemožná volitelnost příjemců, omezení 
výtvarného řešení 

Zlaté stránky Výborné pokrytí, vysoká důvěra, velký 
dosah, nízké náklady 

Vysoká konkurence, velká časová 
prodleva mezi zakoupením a 
působením, omezení tvůrčího přístupu 

Bulletiny Velmi vysoká selektivita, úplná kontrola 
rozesílání, možnost interaktivního 
působení, relativní nízké náklady 

Náklady se mohou vymknout kontrole 

Brožury Pružnost, úplná kontrola rozesílání, 
možnost dramatizace sdělení 

Nadměrná produkce vede k vysokým 
nákladům 

Telefon Velké množství uživatelů, možnost 
osobního rozhovoru 

Poměrně vysoké náklady i při využití 
dobrovolníků 

Internet Vysoká selektivita, interaktivnost, 
relativně nízké náklady 

Poměrně nové médium s malým počtem 
uživatelů v některých zemích 

Zdroj: Kotler (2001) 

 

2.7 Public Relations a firemní image 

Managementu při hledání řešení. Účinný marketing je jako zdravá strava. To 

znamená, že musí vyváženě obsahovat všechny základní složky. PR jsou základní 

složkou úspěšného a kvalitního marketingu. Zaměstnanci z oddělení PR mohou sami 

sobě nejlépe pomoci tím, když budou svoje programy odůvodňovat dosaženými 

výsledky, které jsou měřitelné. Public Relations jsou obvykle zárukou toho, že produkt 

nebude odmítnut z důvodů, které nemají s výrobkem nic společného. (14, s. 169) 
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Veřejnost si vytváří svou vlastní představu (image) o firmě, která bývá také 

nazývána goodwill (dobrá pověst). Organizace mají zájem na neustálém monitorování 

situace a co nejlepším řízení dobré pověsti.  

„Public Relations je funkce managementu, která předurčuje postoje a názory 

firemní veřejnosti, přizpůsobuje svou politiku zájmům veřejnosti, formuluje a realizuje 

program, kterým získává porozumění a dobrou pověst.“ 

Zlepšení nebo zhoršení image je důsledkem jakéhokoliv komunikačního záměru 

a s tímto faktorem musíme počítat. Kvalitní PR přináší firmě dlouhodobé výsledky, 

které jsou na průmyslovém trhu pro pozici firmy nezbytné.  

 Důležitým předpokladem marketingových aktivit v oblasti PR je znalost 

veřejnosti, na kterou působí. Podniková veřejnost se teoreticky rozděluje do dvou 

základních skupin, kterými jsou obvykle vnitřní (interní) a vnější (externí) veřejnost. 

Vnitřní veřejností máme na mysli vlastní zaměstnance, akcionáře, dodavatele, současné 

zákazníky a nejbližší okolí, ve kterém podnik sídlí. Za vnější veřejnost máme na mysli 

obyvatele, tisk, potencionální zákazníky, vládní a správní úředníky a učitelé.  

 K důležitým nástrojům pro vytváření image patří jednoznačně firemní reklama, 

která má za cíl vytvářet dlouhodobý pozitivní pohled zákazníků a potencionálních 

zákazníků na firmu a celou její produkci a aktivity. Firemní reklama má stejné cíle jako 

PR a je stejně jako výrobková reklama financována subjektem. Firma si díky nákupu 

prostoru a času ve sdělovacích prostředcích zachovává kontrolu nad průběhem 

komunikačního procesu. Za tuto výhodu ale firma platí určitou ztrátou důvěryhodnosti a 

nezávislostí informací.  

 Investice do firemní reklamy může firmě z dlouhodobého hlediska přinášet 

minimálně úsporu nákladů na výrobkovou reklamu a jiné komunikační nástroje. 

Firemní reklama totiž nebuduje jen povědomí a znalost o firmě, ale zároveň i povědomí 

a částečnou znalost jejich výrobků. (16, s. 93-97) 
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3  METODOLOGIE 
 
3.1  Marketingový výzkum 

 Hlavním cílem marketingového výzkumu je poskytnout podstatné a objektivní 

informace o situaci na určitém trhu. Týká se to především informací o zákazníkovi. 

Vedle těch základních (vzdělání, místo bydliště, věk, ekonomická aktivita), kde a co 

nakupuje či nenakupuje, také to, jak je spokojen či naopak nespokojen s nabídkou, co 

by chtěl, potřeboval nebo očekával. Právě díky znalostí těchto informací bychom měli 

lépe docílit připravené nabídky a komunikace se zákazníkem.  

 Vlivem stále většího technického pokroku, převahou nabídky nad poptávkou, ale 

taká proměnami v názorech, požadavcích a chováních zákazníků, se klade stále větší 

důraz a tlak na inovace. Jejich zvyšující se náklady však zároveň vyžadují 

minimalizovat rizika obchodních neúspěchu, hlavně v případě početnější a vyspělejší 

konkurence. Na trhu probíhá více či méně viditelný boj o každého zákazníka. Proto je 

užitečné o něm vědět co nejvíc a získat tak tím zpětnou vazbu, co se mu líbí a co ne. 

 V dnešní době se navíc počty zákazníků díky hromadné produkci a globalizaci 

trhu oproti dřívějším dobám radikálně zvýšily. Trhy se geograficky rozšířily a 

prostorově vzdálili. Vzájemný vztah mezi producentem a zákazníkem se vlivem 

komplikovanějších distribučních sítí a rostoucích dopravních možností stal mnohem 

složitějším a zprostředkovanějším. A právě informace získané z marketingového 

výzkumu mají nahradit dřívější bezprostřední osobní kontakty a znalosti.  

 Informování se je velmi častým a naprosto běžným jevem, který je součástí 

našeho života. Například před tím než někam odcestujeme, si obvykle nastudujeme 

mapy, jízdní řady apod. V případě možností se optáme našich příbuzných či známých. 

Teprve až si myslíme, že už toho víme dost, vydáme se na cestu.  

 Vstup na trh je také takovou cestou do neznáma. Jenže díky marketingovému 

výzkumu zjišťujeme informace o trhu mnohem objektivněji a systematičtěji. 

 Za podmínky, že zůstaneme v rovině obecné metodologie, můžeme celý proces 

marketingového výzkumu ve stručnosti vyjádřit jako souslednost následujících sedmi 

kroků: 
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1) vymezení zkoumaného problému (předmětu) 

2) vymezení zkoumaného souboru a vymezení jeho vybraných jednotek 

3) rozložení problému a vymezení vlastností, které chceme zkoumat na jednotkách 

souboru 

4) vytvoření a testování měřících nástrojů (otázek)  

5) vlastní empirické zjištění (měření) 

6) statistické zpracování a shrnutí zjištěných hodnot 

7) interpretace výsledků a praktická realizační doporučení 

 Ke stejnému problému můžeme získat různě odpovídající a přesné informace. 

Hlavním cílem a smyslem kompletního výzkumného projektu by však mělo být, aby 

právě s požadovanými náklady poskytl co nejvhodnější a nejhodnotnější informace. 

Vypracovaný projekt by potom měl obsahovat následujících pět oblastí:  

I. Definování výzkumného problému patří k zásadním a velice důležitým 

okamžiků výzkumného procesu. Pokud vymezíme problém špatně hned na 

začátku, mohou být získané informace velice pravděpodobně bezcenné a 

nepoužitelné. 

II.  Odhad hodnoty informací získaných z výzkumu. Novým výzkumem bychom 

měli získat hodnotnější informace, než kterými doposud disponujeme.  

III.  Volba způsobu získání dat, kdy můžeme vybírat z následujících čtyř 

základních postupů: 

a) Sekundární analýza interních nebo externích dat získaných pro jiné 

účely, např. informace získané ze statistických pramenů 

poskytovaných státními statistickými orgány 

b) Dotazování 

c) Pozorování (osobní nebo mechanické) 

d) Experiment v laboratorních nebo reálných podmínkách 

IV.  Volbu základního souboru a výběrového vzorku, kdy vycházíme: 

a) Z definování celého objektu 
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b) Uvědomíme si, kdo a co jsou jednotky 

c) Zvážíme, zda budeme zkoumat celý základní soubor nebo pouze 

vybereme vzorek 

d) Určíme velikost vzorku 

e) Zvolíme konkrétní postup realizace výběrového plánu 

Vlastní výběr souboru je ovlivněn třemi důležitými fakty: 

� Marketingovým pohledem na cílový segment (proč je pro 

nás důležitý?) 

� Statistickými hledisky na způsob výběru (náhodný, 

záměrný), velikost souboru a jeho požadovanou 

reprezentativnost  

� Praktickou realizací, v níž se nám ukáže rozdíl mezi 

vypracovaným plánem výběru a jeho skutečným naplněním 

V. Určení časových a finančních nákladů, kdy časové představují dobu 

potřebnou ke kompletní realizaci výzkumu a finanční znamenají náklady na 

pracovníky včetně tazatelů, na výpočetní techniku, software a použitý 

materiál. (5, s. 93-96) 

 

3.1.1 Dotazování 

3.1.1.1 Příprava dotazování 

 Dotazování je nejrozšířenější metodou sběru údajů, který je součástí realizační 

fáze procesu marketingového výzkumu. Před vlastním sběrem dat je však nezbytné 

provést několik kroků v přípravné fázi výzkumu.  

 Prvním krokem je proces, kdy zjišťujeme, na co se budeme ptát. Odpověď 

získáme z definice problému a cíle výzkumu. Cíle výzkumu kvantifikujeme pomocí 

požadavků na informace. Proto vypracujeme seznam informací, které je nezbytné zjistit 

pro dosažení cílů. Tento seznam nám poslouží v průběhu celé tvorby dotazníku. 

Obsahuje pro nás základní otázky a klíčová slova. U jednotlivých položek ze seznamu 

zjistíme jejich důležitost pro objasnění stanovených cílů. Když vypozorujeme, že se 



 
 

- 27 -

jedná o nadbytečné údaje, tak bychom je měli ze seznamu odstranit. Dotazník by měl 

obsahovat otázky, které jsou opravdu potřebné.  

 Proces dotazování může probíhat různými způsoby. Každý typ dotazování má 

své výhody i nevýhody a využívají se v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou téma a 

doba dotazování, cílová skupina respondentů apod. (13, s. 150) 

3.1.1.2 Techniky dotazování 

 Mezi základní techniky dotazování patří ústní, písemné, telefonické, on-line a 

kombinované. 

Ústní (face to face) - vyžadují tazatele, resp. síť tazatelů. Tazatel předčítá otázky a 

zaznamenává odpovědi. Tyto odpovědi jsou zaznamenávány do tištěného dotazníku, do 

notebooku nebo na audiozáznam.  

 Výhodou ústního dotazování je vysoká návratnost, dané pořadí otázek a také 

možnost předkládání vzorků. Mezi nevýhody patří především nákladnost, neboť je 

relativně drahé a vyžaduje tazatele. 

Písemné - dotazník může být zaslán poštou (poštovní), nebo doručen osobou 

(zástupcem agentury).  

Písemné dotazování je relativně levné. Mezi nevýhody patří nízká návratnost, 

dotazovaný zná pořadí otázek a také to, že k písemnému dotazování potřebujeme 

seznam adres dotazovaných.  

Telefonické – CATI je speciální centrálně prováděné telefonické dotazování, jde o 

kombinaci telefonu a PC se speciálním programem. 

 Výhodou telefonického dotazování je dobrá dostupnost i problémových jedinců, 

možnost průběžné kontroly. Významnou výhodou je rychlost telefonického dotazování. 

Nevýhodami je vysoká vstupní investice a odpovídající infrastruktura. 

On-line – výzkum pomocí Internetu, relativně v počátcích, ale s velkou dynamikou 

růstu.  
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 Výhodami online dotazování je variabilita a rychlost. Mezi nevýhody se 

řadí omezenost na specifický segment a přístup k PC či k internetu 

Kombinované – kombinace některých předchozích technik. Kombinací se negují 

nevýhody některé techniky. 

3.1.1.3 Druhy otázek v dotazníku 

Otázky mají různou funkci i podobu. 

� Otevřené otázky neumožňují žádnou variantu odpovědi, dotazovaný odpovídá 

zcela volně. Obtížněji se zpracovávají. 

� Otázky uzavřené nabízejí dotazovanému různé varianty odpovědí, z kterých má 

za úkol jednu vybrat. Měla by existovat možnost „nevím“, „něco jiného“ apod. 

� Přímý dotaz je používán u kvantitativního výzkumu a týká se konkrétní věci. 

� Nepřímý dotaz je uplatňován v případě, kde by přímý dotaz mohl narazit na 

bariéru, dotknout se prestiže. Používá se především u kvalitativního výzkumu. 

Svou formulací zastírá vlastní smysl dotazu. (1, s. 64-65) 

 

3.1.2 Dotazník 

Významnou součástí bakalářské práce je dotazník. Tento dotazník má název 

„Spokojenost slávistických fotbalových fanoušků“. K oslovení fanoušků bylo využito 

internetu. Dotazník byl vytvořen na internetové stránce www.vyplnto.cz. Následně 

vytvořený dotazník získal svou vlastní internetovou adresu, která byla prostřednictvím 

e-mailu či sociální sítě facebook rozšířena ke slávistickým fanouškům. Jelikož bylo 

nezbytné pro větší vypovídající hodnotu dotazníku získat názory od různých typů a 

skupin fanoušků, musel jsem k získání kontaktů na tyto osoby využít několik zdrojů. E-

mailové adresy byly získány: 

1) Z marketingového oddělení klubu – odtud byly získány kontakty především na 

držitele permanentek a dlouholeté fanoušky SK Slavia Praha 

2) Z Fanklubu a Odboru přátel SK Slavia Praha – odtud byly získány kontakty na 

členy Fanklubu a odboru přátel  
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3) Od zástupce Ultras a Tribuny Sever – odtud byly získány kontakty na členy 

Ultras 

Další fanoušci byli osloveni pomocí sociální sítě facebook. Zde bylo využito 

„neoficiální facebookové stránky slávisti slávistům“ (24), kterou na této sociální síti 3. 

dubna 2011 sdílelo 42 281 lidí. Další osoby byly osloveny pomocí vlastních kontaktů a 

známostí. Výsledná velikost vzorku je uvedena v kapitole vyhodnocení dotazníku 

v praktické části bakalářské práce. 

3.1.2.1 Předvýzkum 

Tvorbě závěrečné podoby dotazníku předcházel předvýzkum. V této fázi byly 

odhaleny nedostatky, které dotazník obsahoval. V předvýzkumu byl dotazník předložen 

15 osobám. Tyto osoby mě upozornili na nedostatky dotazníku a na otázky, které byly 

špatně formulovány.  

 V původní verzi dotazníku byly otázky zaměřené na klubovou prezentaci před 

stadionem a v prostorách uvnitř spojeny do jedné. Po konzultaci s osobami zapojenými 

do předvýzkumu jsem tuto otázku rozdělil na dvě jednotlivé otázky, zkoumající zvlášť 

prezentaci klubu před Synot Tip Arenou a zvlášť prezentaci klubu v prostorách uvnitř. 

Dále jsem byl také upozorněn, že fanoušci se dozvídají o utkáních SK Slavia Praha také 

z televize, a tak jsem doplnil tuto možnost odpovědi k otázce č. 22. 

Následně byl obsah dotazníku a jeho struktura konzultovány s vedoucím 

bakalářské práce panem Mgr. Josefem Voráčkem a panem Mgr. Janem Šímou. Tyto 

konzultace mě dovedli k další úpravám dotazníku. U dvou otázek jsem po konzultacích 

zvolil čtyři stupně odpovědi oproti původním dvěma. Jednalo se o otázku č. 11, 

zaměřenou na pracovníky ochranky na stadionu a o otázku č. 12, zabývající se 

posouzením faktu, zda fanoušci nabývají při utkáních SK Slavia Praha v Synot Tip 

Areně v Edenu pocitu domácího prostředí.   

Předvýzkum a konzultace mě dovedli ke konečné podobě dotazníku.  
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3.1.2.2 Hypotézy k vytvořenému dotazníku 

Hypotéza je nástroj, jehož základní funkcí je poskytnout vysvětlení určitého jevu 

„jakoby na zkoušku“. Jestliže toto vysvětlení potvrdí, bude hypotéza nadále přijímána 

jako platný poznatek. (9, s. 5) 

Výzkum je zaměřený na zjištění velice podstatných věcí v problematice 

současného vztahu klubu SK Slavia Praha s fanoušky, který v konečné fázi významným 

způsobem ovlivňuje návštěvnost na domácí soutěžní utkání. 

V bakalářské práci je proto použit dotazník, pomocí kterého se pokusím potvrdit 

nebo vyvrátit následující tvrzení. 

• H 1) Neuspokojivé postavení v tabulce Gambrinus ligy a špatné výsledky A-

mužstva SK Slavie Praha nemají významný vliv na návštěvnost slávistických 

příznivců, kteří jsou členy skupiny Ultras. 

• H 2) Sdílení Synot Tip Areny v Edenu s Bohemians 1905 negativně ovlivnilo 

návštěvnost na domácí utkání SK Slavia Praha. 

• H 3) Pokles návštěvnosti je důsledkem současné špatné představy slávistických 

fanoušků o společnosti SK Slavia Praha fotbal, a.s.  

 

3.2 SWOT analýza 

 SWOT analýzou nazýváme celkové vyhodnocení silných a slabých stránek 

společnosti, příležitostí a hrozeb. Zahrnuje monitorování interního (silných a slabých 

stránek) a externího (příležitosti a hrozby) marketingového prostředí. 

 

3.2.1  Analýza externího prost ředí (příležitosti a hrozby) 

 Podnikatelská jednotka musí monitorovat důležité síly makroprostředí (přírodní, 

technologického, politicko-právní, demograficko-ekonomické a společensko-kulturní) a 

klíčové složky mikroprostředí (zákazníky, dodavatele, dealery, konkurenty a 

distributory), které mají významný vliv na její schopnost dosažení zisku. Pomocí 
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vytvoření marketingového informačního systému by měla firma získat přehled o 

nejnovějších vývojových trendech.  

Ke každému vývojovému trendu by pak podnikatelská jednotka měla najít 

příležitosti a hrozby s ním spojené.  

Hlavním důvodem pro zkoumání prostředí je nalézání nových příležitostí, které 

je třeba dále rozvíjet a vydělávat na nich. Marketingová příležitost je oblastí potřeb a 

zájmu kupujících – existuje vysoká pravděpodobnost, že společnost dokáže se ziskem 

tyto potřeby naplnit. Existují tři hlavní zdroje tržních příležitostí. Prvním je dodávat 

něco čeho je nedostatek. Druhým je dodávat již existující výrobek novým nebo 

vylepšeným způsobem. Třetím krokem je zavedení zcela nového výrobku nebo služby. 

V externím prostředí představuje část vývoje taká hrozby. Hrozba v prostředí je 

výzvou představovanou nějakým nepříznivým trendem nebo vývojem, které můžou 

vést, pokud nedojde k obrannému marketingovému jednání, k poklesu obratu či zisku. 

Podle vážnosti nebo pravděpodobností výskytu můžeme jednotlivé hrozby klasifikovat.  

 

3.2.2  Analýza interního prost ředí (silných a slabých stránek)  

 Každá podnikatelská jednotka potřebuje vyhodnotit své silné a slabé stránky. 

Firma nemusí své slabé stránky napravovat, zároveň ani nemusí projevovat radost ze 

svých silných stránek. Není však jasné, zda by se měla firma specializovat pouze na ty 

příležitosti, které korespondují s jejich silnými stránkami, či by měla zvažovat také 

příležitosti, pro něž by musela silné stránky získat nebo si je vybudovat.  

 Občas si však firma vede špatně nikoliv proto, že by zaměstnanci postrádali 

požadované silné stránky, ale protože nepracují jako jeden tým. Je proto důležité 

vyhodnotit pracovní vztahy mezi jednotlivými odděleními jako součást interního auditu. 

(12, s. 90-91) 

 SWOT analýze je v práci věnována samostatná subkapitola 5.2, ve které popisuji 

současný stav společnosti SK Slavia Praha fotbal, a.s. 
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3.3 Analýza dokument ů 

 Analýza dokumentů patří mezi standartní aktivity kvalitativního a 

kvantitativního výzkumu. Jednotlivé dokumenty mohou být podrobeny analýze 

z různých hledisek. V dokumentech jsou zachyceny osobní či skupinové postoje, 

hodnoty a ideje. Za dokumenty považujeme knihy, deníky, novinové články, záznamy 

projevů funkcionářů, obrazy a plakáty.  

Výhodou této strategie zkoumání je rozmanitost dokumentů, která otevírá 

přístup k informacím. Další výhodou je skutečnost, že data nejsou vystavena působení 

zdrojů chyb nebo zkreslení, jež vznikají při rozhovorech, pozorování, měření či 

testování. U těchto uvedených případů přítomnost výzkumníka nebo jiné vlivy a faktory 

v důsledku výzkumných aktivit ovlivňují chování a myšlení zkoumaných jedinců.  

 Analýza dokumentů je obzvlášť důležitá u časově vzdálených a historických 

událostí. Právě proto základní úvahy o této metodě lze najít v historickém výzkumu. 

Podle šesti kritérií posuzujeme poznávací cenu dokumentu: 

• Typ dokumentu. Úřední listiny se považují za jistější než novinové články 

• Vnější znaky dokumentu. Jedná se o stav dokumentu a jeho vnější zpracování. 

Zvláštní význam mají například ilustrace a ozdobné písmo. 

• Vnitřní znaky dokumentu. Obsah má ústřední význam u textových dokumentů. 

U ostatní dokumentů se vnitřními znaky míní výpovědní hodnota dokumentu. 

Provádí se tzv. interní evaluace. Pozitivní kritika posuzuje, zda výzkumník 

pochopil, co dokument vypovídá. Negativní kritika se zabývá spolehlivostí a 

přesností údajů uvedených v dokumentu.  

• Intencionalita dokumentu. Snaha o informování současníků či dokonce potomků 

v sobě nese možnost zdrojů chyb. 

• Blízkost dokumentu k předmětu zkoumání. Rozlišuje se časová, prostorová nebo 

sociální blízkost. 

• Původ dokumentu.  

Analýza dokumentů je často používána ve větších výzkumných projektech. Díky její 
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nereaktivnosti je vhodná pro doplnění nebo ověření platnosti poznatků získaných jinou 

cestou. Aplikuje se také v případě, že není přístup k informacím pomocí dotazování, 

pozorování nebo měření. (6, s. 132-133) 

Analýza dokumentu byla použita ke zpracování otevřených dopisů od jednotlivých 

skupin slávistických fanoušků. 
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4 ANALÝZA SPOLE ČNOSTI SK SLAVIA PRAHA 
FOTBAL, a.s. 
 

 SK Slavia Praha je v České republice dlouhodobě považován ve sportovní 

oblasti za jeden z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších fotbalových klubů. Pro lepší 

pochopení významu tohoto klubu v realitě českého sportovního a obzvláště fotbalového 

prostředí je nezbytné zmínit nejen jeho obchodní aktivity, ale především jeho historii.  

 

4.1 Historie SK Slavia Praha fotbal, a.s. 

 V posledním desetiletí devatenáctého století se mladí lidé sdružující se 

v Literárním a řečnickém spolku Slavia zasloužili o začátky slávistického sportování. 

Tyto počátky souvisejí se zřízením cyklistického odboru dne 2. listopadu 1892. Tento 

odbor byl nazván Akademický cyklistický odbor Slavia, zkratka ACOS. Prvním 

předsedou ACOS se stal lékař Václav Kubr. 

Dne 14. října 1894 byl však Literární a řečnický spolek policejně rozpuštěn, 

z důvodu opakované a neustávající protistátní činnosti většiny studentské mládeže. 

Členové tohoto rozpuštěného spolku se však scházeli i nadále a uvažovali o 

založení nového studentského klubu. Tato iniciativa nakonec vedla k tomu, že rakouské 

úřady povolily v květnu 1895 studentu medicíny Jaroslavu Hausmanovi ustavení 

„Sportovního klubu Slavia“. Ustavující schůze se uskutečnila v restauraci u Brejšků. 

Podle dochovaného protokolu z této schůze byl SK Slavia schválen jako nástupce 

ACOS. V závěru protokolu je první známka o symbolech SK Slavia. 

Tradičními barvami SK Slavia se staly červená a bílá s odůvodněním, že: 

- Bílá je čistota sportovní myšlenky a čestného boje, kde protivník není 

nepřítel, ale uznaný soupeř 

- Červená barva je symbolem srdce, které vkládáme do svých zápasů 
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Při schvalování kroje-dresu na dvě poloviny bílé a červené barvy byla do bílé 

plochy dresu přidána červená pěticípá hvězda hrotem dolu. Tato hvězda představuje 

stále novou naději, povznášející mysl a sílícího ducha i během obdobích nezdaru. 

Fotbalový odbor SK Slavia vzniká dne 21. ledna 1896 na Valné hromadě klubu. 

První zápas byl sehrán 25. března 1896 na Císařské louce v tradičních červenobílých 

dresech proti celku A.C. Praha. Od roku 1903 můžeme pozorovat vzestup kopané ve 

Slavii také na mezinárodním poli. V souvislosti s tímto vzestupem jistě stojí za zmínění 

vítězství nad profesionálním klubem Southampton v roce 1906 či remíza 

s profesionálním skotským klubem Celtic Glasgow téhož roku. 

Vlivem I. světové války byl přerušen mezinárodní styk a na domácí úrovni 

nastupuje mužstvo pouze s náhradníky. Po této době určitého úpadku následuje období, 

které patří mezi nejúspěšnější v historii SK Slavia Praha. Do roku 1937, tedy ještě do 

začátku II. světové války, vyhrává tým složený z osobností československé kopané 

v čele s fenomenálním brankářem Františkem Pláničkou, záložníky Vodičkou a 

Ženíškem nebo také dravým útočníkem Antonínem Pučem pětkrát mistrovský titul. 

Významnou událostí byl příchod Josefa Bicana do Slavie v roce 1937. 

Především díky tomuto úžasnému kanonýrovi a nejlepšímu střelci v historii 

československé kopané, vyhrává Slavia titul v letech 1940, 1941, 1942, 1943 a 1947.  

Od roku 1948 se ze Slavie stává také vlivem politického režimu průměrné mužstvo, 

které se dokonce nevyhne sestupu do II. ligy. Slavia se dočkala dalšího titulu až v roce 

1996, kdy si mj. také zahrála semifinále poháru UEFA.  Za tým nastupovali například 

Vladimír Šmicer, Patrik Berger či Karel Poborský. 

Před dvěma lety, v sezónách 2007/08 a 2008/09, prožívala Slavie Praha velice 

úspěšné období. V těchto letech získala dva tituly, poprvé postoupila do základní části 

Ligy Mistrů, tedy do nejprestižnější evropské klubové soutěže a na úrovni České 

republiky vyčnívala svou výkonností a předvedenou hrou. V současné sezóně 

2010/2011 se SK Slavia Praha nachází u dna ligové tabulky a bojuje o záchranu 

v nejvyšší české fotbalové soutěži (22). 
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4.2 Společnost SK Slavia Praha fotbal, a.s. 

 Dle obchodního rejstříku (21) sídlí akciová společnost SK Slavia Praha fotbal, 

a.s., na adrese Vladivostocká 2, č. p. 1460, Praha 10, PSČ 100 00. Identifikační číslo je 

639 99 609. SK Slavia Praha fotbal, a.s. je akciovou společností, která odpovídá za 

porušení svých závazků a jiných povinností celým svým majetkem. Akcionářská 

struktura klubu je neznámá. 

Předmětem podnikání společnosti je: 

• Zprostředkovatelská činnost v oblasti sportu 

• Reklamní činnost a marketing 

• Organizování sportovních soutěží 

• Realitní činnost 

• Vydavatelské a nakladatelské činnosti 

• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících regeneraci          

a rekondici 

Základní kapitál SK Slavia Praha fotbal, a.s. je v současné době ve výši 1 040 476 000,- 

Kč a je tvořen následující strukturou akcií. 

• 1080 akciemi na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,-  

Kč 

• 4000 akciemi na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200,- Kč 

• 100 019 akciemi na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  

4000,- Kč 

• 618 akciemi na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  

1 000 000,- Kč 
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4.3 Synot Tip Arena v Edenu  

 Jelikož fanoušci SK Slavia Praha si svůj klub spojují nejen s hráči, historií a 

výsledky, ale také s místem, na kterém klub hraje svá domácí utkání, je vhodné uvést 

informace spojené se stadionem. V sezóně 2010/2011 nese stadion v Edenu název Synot 

Tip Arena.   

Synot Tip Arena v Edenu je multifunkční arénou, která splňuje kritéria FIFA i 

UEFA pro pořádání domácích i mezinárodních fotbalových utkání na klubové i 

reprezentační úrovni. Stadion je kromě fotbalu využíván také ke konání kulturních akcí 

včetně koncertů. Majitelem arény je společnost E SIDE PROPERTY LIMITED. 

Kapacita hlediště je 20 800 sedících diváků, všechna místa jsou krytá. Po 

obvodu stadionu je 40 VIP boxů se čtyřmi stovkami mís. Pro vozíčkáře je v aréně 

vyčleněno 42 míst. Stadion má čtyři vstupní koridory a do hlediště vede 36 vstupů. Ve 

výhledu nebrání návštěvníkům stadionu ani jeden sloup. Sedačky na stadionu jsou 

červené a sedadla pro V.I.P. hosty jsou šedivá a polstrovaná. Uvnitř arény jsou 

využívány dvě velkoplošné plnobarevné obrazovky. 

K dopravě na stadion můžou diváci využít linek MHD. V blízkosti Synot Tip 

Areny se nachází tramvajová zastávka, kde staví tramvaje číslo 6, 7, 22, 24, 55, 57, 59. 

K cestě na stadion lze využít i autobusové linky číslo 135, 136, 150, 213. (26) 

Podle hodnocení Sport magazínu, který vyšel na začátku sezóny 2010/2011 a 

věnoval se tématu Hitparáda stadionů, je tento moderní stánek druhý nejlepší 

v porovnání s ostatními fotbalovými stadiony v České republice. Redaktoři deníku 

Sport se snažili nalézt stadion, který je nejpřátelštější k divákům. Tuto anketu vyhrál 

stadion v Teplicích. 

Jednotlivými hodnocenými faktory byly vstupenky, občerstvení, hygiena, 

komfort, atmosféra, bezpečnost, výhled, parkovací zóny, informační servis a suvenýry. 

Ve srovnání s teplickým stadionem Na Stínadlech, stadion v Edenu podle ankety 

významně zaostává v cenách vstupenek. Jak zmiňují redaktoři deníku Sport, ceny 

vstupenek na utkání SK Slavie Praha, které se pohybují ve výši 150 – 550 korun podle 

sektoru a kategorie zápasu, skutečně testují věrnost slávistických fanoušků. Naopak 
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výhled na stadionu a parkovací zóny kolem Synot Tip Areny jsou na skvělé úrovni. (18, 

s. 12-17) 

 
4.4 Návšt ěvnost na domácí utkání SK Slavia Praha 

 Snahou SK Slavia Praha je přilákat do ochozů stadionu co nejvíce diváků. 

V případě, že se podaří naplnit kapacitu stadionu, jsou spokojeny všechny strany 

zajímající se o tento fotbalový klub. Vedení klubu získá větší množství finančních 

prostředků, obchodní partneři jsou prezentování v maximálním rozsahu, hráči si mohou 

užívat silné divácké podpory a fanoušci se baví atmosférou, která panuje na stadionu. 

 Za jeden ročník Gambrinus ligy odehraje SK Slavia Praha v domácím prostředí 

15 utkání. Největší zájem mezi fanoušky vzbuzují počáteční zápasy nového ročníku a 

již tradičně prestižní utkání s odvěkým rivalem, klubem AC Sparta Praha. 

 Průměrná divácká návštěva na fotbalová utkání SK Slavia Praha byla v sezónách 

2008/2009 a 2009/2010 největší na území České republiky. Je důležité podotknout, že 

v sezóně 2008/2009 byla průměrná návštěva v Synot Tip Areně 11934 diváků na utkání. 

Tato na české poměry nadprůměrná návštěva byla ovlivněna otevřením nového 

moderního stadionu a také velice dobrými výsledky mužstva, které na konci sezóny 

převzalo pohár pro vítěze ligy. V následující sezóně byla průměrná návštěva nižší, 

konkrétně 9657 diváků a SK Slavia Praha se po všech odehraných kolech umístila na 7. 

místě.  

V probíhající sezoně 2010/2011 se zatím odehrálo v Synot Tip Areně v rámci 

Gambrinus ligy jedenáct soutěžních utkání a jejich průměrná návštěva je pouze 6417 

diváků. Klub zaznamenal už od úvodních domácích zápasů menší zájem o vstupenky, 

který se projevil výrazným snížením počtu diváků v Synot Tip Areně.  

 

4.5 Analýza komunikace klubu 

Společnost SK Slavia Praha fotbal, a.s. využívá ke komunikaci a navázání 

kontaktu s fanoušky různé komunikační kanály. Pomocí komunikačních kanálů klub 

informuje fanouška o informacích spojených s utkáními, o dění v klubu, o programech 

pro fanoušky a snaží se o získání potencionálních fanoušků. Tato komunikační média 
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bych nazval nástroji média mixu a pokusím se o jejich analyzování. 

Proto, aby komunikace s fanoušky byla efektivní, by měl klub co nejvíce 

naplňovat již dříve blíže vysvětlených 7 bodů efektivní komunikace. Ve stručnosti 

těmito body jsou v českém překladu důvěryhodnost, obsah, kontext, jasnost, kontinuita 

a konzistence, kanály a schopnosti veřejnosti. 

 

4.5.1 Aktuální mediální mix 

Jedním z významných komunikačních médií dnešní doby je internet. Na tento 

trend se klub snaží reagovat. V současnosti využívá ke své propagaci a komunikaci své 

oficiální internetové stránky http://www.slavia.cz/, využívá také komunikace na sociální 

síti facebook. Na facebooku spravuje oficiální stránku SK Slavia Praha (23), k jejíž 

oblibě se ke dni 2. dubna 2011 hlásilo 22 125 lidí. Slavia na stránce 

http://www.youtube.com/tvslavia  nabízí službu internetové televize, kde mají možnost 

příznivci klubu vidět zajímavá videa a rozhovory. Aktualizaci oficiálních internetových 

stránek a stránek SK Slavia Praha na facebooku vykonává marketingové a PR oddělení 

klubu. Zajímavostí je, že službou internetové televize se zabývá jeden z fanoušků, který 

nepožaduje za tuto činnost žádný honorář. 

K další komunikaci a propagaci klub využívá svých mediálních partnerů, 

kterými jsou Evropa 2, Frekvence 1, Seznam.cz, JC Decaux, Metro, Hattrick, Sport, 

Blesk, Maxim, CZI a ČT. Smlouvy s těmito partnery jsou založeny na principu 

barterové obchodu. To znamená, že za prezentaci Slavie Praha v médiích klub 

zveřejňuje uvedené mediální partnery na reklamních panelech při domácích utkáních. 

Čerpání barteru je v jednotlivých médiích omezeno a vychází z konkrétní smlouvy mezi 

oběma stranami. 

Slavia využívá služby rozhlasových stanic Evropy 2 a Frekvence1 

k předzápasovým upoutávkám většinou jednou za čtrnáct dní. Spot běží v rozhlase vždy 

dva až tři dny před domácím zápasem. Jednotlivé spoty se liší, neboť jsou upravovány 

ke každému utkání. 

S velice podobnou pravidelností jako u rozhlasových médií, Slavia využívá i 
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tištěná denní média. Celostátní noviny Sport, Blesk a pražský deník Metro jsou také 

využívány k předzápasovým upoutávkám. Zde se však objevuje i inzerce spojená 

například s prodejem permanentek, náborem nových fotbalistů do mládežnických 

mužstev apod. 

Na portálu seznam.cz klub inzeruje pasivní internetovou reklamu. Většinou, zde 

mohou návštěvníci tohoto internetového vyhledávače naleznout PR články či komerční 

sdělení. 

V měsíčnících Hattrick a Maxim klub v současnosti inzeruje tématiku spojenou 

s novým zavedením stránek na facebooku a láká příznivce k využívání této komunikace. 

Těchto médií klub využívá k představení nových programů pro fanoušky. V minulosti 

byla v těchto měsíčnících publikována inzerce upozorňující na nový design oficiálních 

internetových stránek. 

Díky společnosti JC Decaux SK Slavie Praha využívá také outdoorové reklamy. 

Zásluhou barterové smlouvy s touto společností může Slavie používat ke své propagaci 

billboardovou kampaň. Po celé České republice je tak slávistická reklama k vidění na 

300 billboardech 2× ročně po dobu jednoho měsíce. Pro sezónu 2010/2011 je již barter s 

touto společností vyčerpán. Důvodem je předsezónní kampaň motivující fanoušky 

k nákupu víceletých permanentek. 

Společnost CZI pomáhá Slavii k její efektivní činnosti a službám na internetu. 

Tato společnost vytvořila oficiální internetové stránky SK Slavia Praha. Služeb této 

společnosti je využíváno při neobvyklých zásazích do internetového systému, které 

nejsou pracovníci marketingového oddělení schopni realizovat. 

Česká televize je vlastníkem televizních práv na Gambrinus ligu a má tak 

možnost vysílat utkání SK Slavia Praha z české nejvyšší fotbalové soutěže. Tato 

spolupráce nabízí Slavii zajímavé možnosti pro své další partnery, kteří se mohou 

prostřednictvím televize výrazněji zviditelnit. 

Při analýze aktivit klubu v oblasti komunikace nelze opomenout ani bulletin. 

Jedná se o specializovaný časopis vydávaný pod názvem Poločas. Tento časopis je ke 

každé zakoupené vstupence na domácí utkání zcela zdarma a věnuje se aktuálním 

tématům v souvislosti s klubem. Příznivci si v něm mohou přečíst zajímavé rozhovory 
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s hráči, informace o soupeři, výsledky mládežnických mužstev. V poslední době je 

určitá část věnována i choreografii slávistických fanoušků. 

 

4.5.2 Aktuální kampa ň na podporu návšt ěvnost 

 Marketingové a PR oddělení klubu obohatilo mediální kampaň na podporu 

návštěvnosti v jarní části soutěže Gambrinus ligy sezóny 2010/2011 patrony zápasu. 

V tisku, rádiu či na internetu je předzápasová upoutávka a pozvánka na utkání 

prezentována patronem z řad slavných slávistů. Na jaře touto formou podpoří SK Slavii 

Praha například Jan Kodeš, Ivo Ulich, Miroslav Ondříček, Barbora Špotáková, Jakub 

Prachař a další významné osobnosti. Každý z patronů domácích zápasů věnuje nějaký 

osobní dárek, který bude po skončení jarní části soutěže vydražen. Výtěžek z dražby 

půjde na charitativní účely. 

 

4.6 Marketingové akce SK Slavia Praha 

Marketingové oddělení SK Slavia Praha se mj. zabývá tématem promočních akcí 

během domácích utkání SK Slavia Praha v Synot Tip Aréně. 

V sezóně 2010/2011 je doprovodný program během domácích utkání poměrně 

široký. Slavia prostřednictvím svých partnerů poskytuje fanouškům především slevy na 

vybraný sortiment zboží a služeb. Slevy jsou, jak v následujícím textu zjistíme, většinou 

poskytovány držitelům permanentek na aktuální sezónu. V následujícím textu tedy 

popíši jaké akce a soutěže Slavia připravuje pro své fanoušky. Tyto akce a soutěže mají 

za úkol především zpříjemnit návštěvníkovi utkání chvíle strávené na stadionu a 

prezentovat partnery klubu SK Slavia Praha. 

Marketingové oddělení ve spolupráci s PR oddělením klubu také organizují akce pro 

veřejnost mimo fotbalová utkání. I tomuto tématu se bude v následujícím textu věnovat 

a jednotlivě tuto činnost popíši. 
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4.6.1 Slevy a akce b ěhem domácích utkání 

SK Slavia Praha fotbal, a.s. nabízí slavistické veřejnosti možnost popřát svým 

přátelům či rodinným příslušníkům k jejich svátku, narozeninám, svatbě nebo jakékoliv 

jiné významné události přímo na stadionu. Gratulantovi stačí pouze zaslat SMS a email 

s přáním a fotkou oslavence na určené telefonní číslo a emailovou adresu. Marketingové 

oddělení klubu se postará o grafické úpravy a prezentaci. Blahopřání si oslavenec 

vychutná před začátkem utkání. Text s přáním mu přečte hlasatel a souběžně s tím se 

zobrazí fotka oslavence na dvou velkoplošných obrazovkách na stadionu. 

V podzimní části sezóny 2010/2011 Slavie obohacovala doprovodný 

přestávkový program o soutěž v kopání penalt o zajímavé ceny. Tři „šťastlivci“, kteří 

zachytili tenisový míček vhozený podavači balonů, kopali penalty na jednoho 

z vybraných mládežnických brankářů. Výherci obdrželi ceny a suvenýry ozdobené logy 

SK Slavia Praha. Tuto formu doprovodného přestávkového programu klub zatím 

v prvních jarních utkáních nerealizoval, z důvodu poškozeného trávníku v pokutovém 

území. 

Další akce, kterou nabízí klub svým fanouškům, je výhodné zakoupení piva od 

společnosti Nopanera, která je vlastníkem všech stánků s občerstvením v Synot Tip 

Areně. Akce platí, ale pouze před začátkem utkání. Divák si může zakoupit dvě piva za 

cenu 50 Kč. Výhodnější je tato akce pro členy fanklubu, kteří získávají díky členství 

v tomto seskupení fanoušků možnost koupě dvou nealkoholických nápojů za cenu 60 

Kč. K tomu, aby mohli slevu využít, musí před nákupem předložit kartu člena fanklubu. 

SK Slavia Praha ve spolupráci se společností Nopanera také uskutečňuje 

zajímavé losování o občerstvení zdarma. Každé domácí utkání je vylosována jedna řada 

sedadel v určitém sektoru na stadionu, v níž sedící fanoušci získají vybraný druh 

občerstvení zdarma. Vedení klubu samozřejmě nesmí opomíjet ani ty nejmladší slávisty, 

a tak pro ně pro jarní sezónu připravilo program. Jelikož na stadionu existuje sektor, 

který je především pro rodiny s dětmi, má SK Slavia Praha možnost oslovit a zpříjemnit 

chvilky této cílové skupině. Během domácích utkání tak v tomto sektoru probíhají 

soutěže například o nejhezčí slávistický obrázek. V sektoru rodin s dětmi jsou nabízeny 

dětem sladkosti a slávistické dárky. Během poločasu navštěvuje sektor hráč A mužstva, 

který dětem rozdává autogramy. 
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4.6.2 Slevy a akce pro držitele permanentek 

 Společnost Umbro, která vybavuje SK Slavii Praha svým širokým sportovním 

sortimentem, nabízí držitelům permanentek na utkání SK Slavia Praha slevu při nákupu 

v jejich prodejnách. Tato sleva se liší podle doby, na kterou si fanoušek permanentku 

zakoupil. Tato doba může být jeden rok, tři roky nebo také dokonce pět let. Majitel 

permanentky získává větší slevu s delší dobou platnosti permanentní vstupenky na 

domácí utkání SK Slavia Praha. Společnost Umbro, bohužel nedisponuje na českém 

trhu širokou sítí prodejen, a tak je tato sleva využitelná pouze ve třech obchodech na 

území České republiky, a to v Praze, Brně a Olomouci. 

Držitelé permanentek mohou využít také zvýhodněného ročního předplatného 

časopisu Maxim. Díky poskytnuté slevě můžou vlastníci permanentek pro sezonu 

2010/2011 ušetřit 450Kč za rok. Příznivcům SK Slavia Praha, kteří si zakoupili 

permanentní vstupenky, jsou určeny i další bonusy. Je to sleva 20% na nákup 

společenských šatů a obleků u společnosti Respect, 10% sleva při nákupu v obchodech 

FANzone a Indeco, dále pak také 9% nebo 10% sleva u společnosti Auto-Poly a sleva 

10% na zájezdy se společností Canaria Travel. 

Marketingové oddělení SK Slavia Praha se před začátkem jarního ročníku 

Gamrinus ligy snažilo motivovat fanoušky ke koupi permanentní vstupenky na utkání 

SK Slavia Praha. Prvních sto příznivců, kteří nákup uskutečnili, získalo originální 

slávistický dres k zakoupené permanentce zdarma. 

 

4.6.3 Další slevy a akce 

Fanouškům je také nabízeno výhodné cestování prostřednictvím Českých drah. 

Tuto možnost zastřešuje firma Bohemia Rail. Poukaz a slevy spojené s tímto 

cestováním získají fanoušci na recepci Slavie v Synot Tip Areně v Edenu.   

Pro slávistické fanoušky je připravena mimo jiné také zajímavá zlevněná služba 

v kadeřnictví Franck Provost. Tato akce je podmíněna předložením vstupenky 

z jakéhokoliv utkání SK Slavia Praha v Synot Tip Aréně v Edenu ze sezony 2010/2011.   
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Již druhým rokem připravilo marketingové oddělení letní fotografickou soutěž o 

zajímavé ceny. Podmínkou soutěže bylo zaslání slávistické fotografie z prázdnin či 

z dovolené do 31.8.2010. Fotografie musela obsahovat slávistické symboly (dres, šálu, 

vlajku apod.). Soutěžilo se ve dvou kategoriích: děti a dospělí. Vítěze soutěže volili 

hráči A- mužstva. 

SK Slavia Praha organizuje pro slávistické příznivce 2× ročně oficiální 

autogramiádu hráčů a trenérů. Tato akce se koná vždy po konci jarní či podzimní části 

soutěže a v posledních letech byla k této akci využita nákupní obchodní centra v Praze.  

Management klubu se také rozhodl pro pořádání fotbalového turnaje pro 

fanoušky. Prvotní turnaj se uskutečnil v létě 2010 a v dalších letech se klub bude snažit 

na tuto akci navázat. 

SK Slavia Praha se podílí již třetím rokem na organizaci soutěže Miss Slavia. 

Pořadatelem soutěže je však Fanklub SK Slavia Praha, a tak oddělení marketingu a PR 

se pouze spolupodílí na informování veřejnosti. Soutěže Miss Slavia se zatím v jejím 

posledním ročníku účastnilo deset dívek, které soutěžily o vybrané ceny.  

SK Slavia Praha již pravidelně každým rokem pořádá slávistický ples. Tato akce 

je veřejnosti přístupná. Ples se koná v pražském Paláci na Žofíně. Součástí slávistického 

bálu je i doprovodný program, kterého se zúčastňují také hráči A-týmu SK Slavia Praha.   

PR oddělení klubu připravilo v předvánočním čase roku 2010 charitativní akci 

v pražské nemocnici Motol. Dva hráči, konkrétně Stanislav Vlček a Petr Janda, 

navštívili malé pacienty hematoonkologického oddělení a transplantační jednotky 

pediatrického kliniky. Slávističtí hráči strávili s dětmi odpoledne a přinesly jim vánoční 

dárky, například slávistické dresy a šály. Spolupráce SK Slavia Praha 

s hematoonkologickým oddělením trvá již řadu let a bývalí pacienti navštěvují utkání 

SK Slavia Praha. (20)  

 

4.7 Otevřené dopisy fanoušk ů 

V analytické části považuji za nutné shrnout obsah otevřených dopisů fanoušků 

zaslaných vedení SK Slavia Praha. Na konci sezóny 2009/2010 byl prezentován dopis 
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od členů Fanklubu, na který následně reagovaly i další seskupení a organizace 

slávistických příznivců svými otevřenými dopisy. Tyto dopisy byly napsány a následně 

zaslány vedení a managementu klubu z důvodu nespokojenosti ohledně situace a stavu, 

ve kterém se společnost SK Slavie Praha fotbal, a.s. v té době nacházela. V té době 

sportovní výkony mužstva zaostávaly za očekáváními a ani ekonomická situace nebyla 

optimální, neboť v médiích prosakovaly informace o zpožděných výplatách pro hráče. 

Posledním a velice významným impulzem k sepsání otevřených dopisů vyjadřujících 

nespokojenost, byla pro téměř většinu fanoušků informace, že v nadcházejícím ročníku 

I. Gambrinus ligy bude SK Slavie Praha sdílet Synot Tip Arenu v Edenu s dalším 

klubem z městské části Prahy 10 hrající také nejvyšší českou fotbalovou soutěž. Tímto 

klubem byl FK Bohemians 1905. 

 

4.7.1 Fanklub a jeho otev řený dopis 

Fanklub SK Slavia Praha (25) je oficiální organizace, která sdružuje osoby, jež 

se hlásí k tomuto významnému sportovnímu klubu a podporují ho. Fanklub zastupuje 

širokou škálu slávistických fanoušků a snaží se jednat s vedením. 

Dopis, kterým Fanklub vyjadřuje svůj nesouhlas se situací kolem klubu, byl 

publikován dne 1. 6. 2010 a byl nazván „Otevřený dopis představenstvu SK Slavia 

Praha – fotbal, a.s.“. 

Členové Fanklubu v dopise poukazují především na neadekvátní cenu vstupenek 

a permanentek pro nadcházející sezónu. Velice významně je v dopise zmíněno, že před 

stanovením ceny vstupného pro nadcházející sezónu, se v tehdejší době sešel předseda 

Fanklubu s marketingovou ředitelkou SK Slavia Praha. Předseda Fanklubu apeloval na 

to, aby byla cena permanentek stanovena adekvátně ke sportovním výkonům mužstva 

v poslední sezóně a na nevoli plynoucí ze sdílení stadionu s dalším fotbalovým rivalem 

a soupeřem s nejvyšší české fotbalové soutěže. 

Ceny ročních permanentních vstupenek byly pro sezónu 2010/2011 vyšší o 30 % 

a navíc byly o 50 % vyšší než u FK Bohemians 1905. Členové Fanklubu byli 

překvapeni z necitlivosti, s jakou vedení Slavie zareagovalo na nepříliš pozitivní 

okolnosti. 
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Zároveň je v dopisu zmíněna reakce a rozhodnutí nejradikálnější skupiny 

fanoušků a to Ultras, kteří se rozhodli na domácí zápasy nechodit vůbec. 

Dále Fanklub upozorňuje vedení a management klubu, že jim chybí větší 

vstřícnost pro dlouholeté příznivce, kteří neváhají si rok co rok kupovat permanentku na 

utkání SK Slavia Praha. Proto žádají výhody plynoucí z věrnosti, tak jako tomu je 

v jiných klubech v českém sportovním prostředí. 

Dopis se ale netýká jenom problematiky permanentek a stadionu. Je v něm také 

vyjádřena nespokojenost se zastáním se svých vlastních fanoušků vedením klubu. 

Fanklub má pocit, že si SK Slavia Praha přízně svých fanoušků neváží. Za příklad 

uvádějí šikanu, kterou příznivci klubu pociťují ze strany policie ČR, která častokrát 

vrcholí nevpuštěním na stadion při utkáních na hřištích soupeřů. 

 

4.7.2 Odbor p řátel a jeho otev řený dopis 

Fotbalový oddíl SK Slavia Praha - Odbor přátel (19) je pokračovatelem spolku 

ACOS Slavia a je právním nástupcem fotbalového klubu Slavia Praha. Odbor přátel je 

v současné době občanské sdružení, které je nositelem dobrého jména, tradic a 

soudržnosti celého slávistického hnutí. 

 Fanoušci, kteří do této organizace vstoupili, si uvědomují význam SK Slavie 

Praha a její důležitost v rámci české historie a slovanské vzájemnosti. Členové odboru 

přátel jsou zastánci propagace slušnosti a tolerance ve sportu. Výjimečnost organizace 

odboru přátel spočívá v plném začlenění do celé slávistické rodiny, do velkého sdružení 

všech oddílů. 

I členové odboru přátel, vyjádřili svůj nesouhlas se situací v klubu v textu 

nazvaném „Otevřený dopis vedení SK Slavia Praha – fotbal, a.s.“. Dopis tohoto 

sdružení slávistických fanoušků byl publikován dne 3. 6. 2010. Tedy pouze dva dny od 

zveřejnění dopisu od členů Fanklubu. 

Odbor přátel SK Slavia Praha reaguje na dopis Fanklubu, a jeho obsah je velmi 

podobný jako ve výše uvedeném dopise. Fanoušci jsou zklamáni z cen permanentek, 

což považují za vrchol vzájemné neefektivní spolupráce s vedením. Mluví o aroganci a 
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nepochopení ze strany managementu klubu, jenž nemá pochopení pro obyčejného 

slávistického fanouška. V obsahu dopisu upozorňují členové odboru přátel, že jejich 

dopis je hlasem „slávistického lidu“ a jsou rádi za tlak, který je vyvíjen na vedení klubu 

ze strany ostatních příznivců SK Slavia Praha. 

 

4.7.3 Ultras a jejich otev řený dopis 

 Ultras je neoficiální skupina fanoušků, která pří domácích utkáních navštěvuje 

především tribunu sever, tedy tu část stadionu, na které se aktivně fandí. Cílem Ultras je 

vytvářet při utkáních SK Slavie Praha atmosféru odpovídající tradicím, historii a 

úspěchům tohoto klubu. Snaží se tedy o organizované fandění, k němuž patří vytváření 

své vlastní nápadité choreografie a zpívání slávistických chorálů. Ultras jsou zastánci 

pyrotechniky na stadionu, jejíž užívání je na fotbalových stadionech zakázáno 

Českomoravským fotbalovým svazem. Jednou z ideologií Ultras je také bránění určité 

hrdosti a image klubu před napadením ze strany příznivců jiných klubů. 

 Otevřený dopis, který publikovala dne 13. 7. 2010 Tribuna Sever, považuji za 

dopis, kterým vyjádřila názor neoficiální skupina fanoušků Ultras. K tomuto mému 

rozhodnutí jsem dospěl na základě konzultací slávistické problematiky s hlavním 

členem a zástupcem Tribuny Sever, který mě v mém názoru utvrdil. Pod názvem 

Tribuna Sever si tedy představme všechny neoficiální skupiny Ultras. Dopis se jmenuje 

„Otevřený dopis fanoušků vedení SK Slavia Praha“. 

 Tento dopis obsahuje stanoviska, za kterých jsou tito fanoušci vytvářející 

odpovídající atmosféru na stadionu, ochotni bojkot domácích zápasů ukončit. Z jejich 

předchozích vyjádření je patrné pochopení situace kolem FK Bohemians 1905 a 

smlouvy ohledně pronájmu stadionu, kterou je potvrzeno působení klubu FK 

Bohemians 1905 v Synot Tip Areně v Edenu v sezoně 2010/2011. 

 Z dopisu můžeme vyčíst, že tito příznivci jsou přesvědčeni o tom, že fanoušek je 

pro vedení klubu až na posledním místě. Tohoto dojmu nabývají z kroků, které vedení 

podnikalo v minulosti. 
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 Podmínkami, za kterých fanoušci přislíbili zrušení bojkotu domácích zápasů, 

byly: 

1) Důstojná a výrazná prezentace klubových barev a loga před stadionem a  

v prostorách uvnitř. 

2) Zřízení síně slávy 

3) Pravidelné organizované prohlídky stadionu pro fanoušky z celé ČR 

4) Odhalení akcionářské struktury společnosti SK Slavia Praha - fotbal, a.s. 

5) Zavedení pravidelných setkání s fanoušky ke zlepšení vzájemné  

komunikace 

6) Součinnost ohledně cen permanentních vstupenek 

7) Veřejná diskuze ohledně FK Bohemians 1905 v Edenu 

8) Zlepšení mediálního obrazu SK Slavia Praha 

Fanoušci ze skupiny Ultras jsou nespokojeni také s malým prostorem na 

stadionu, který mohou využívat pro ukládání svých pomůcek k fandění. Jejich 

představou je získání většího prostoru pro skladování například slávistických vlajek a 

bubnů. V souvislosti s tímto tématem, by také členi Ultras vytvářející choreografii na 

zápasy, očekávali větší vstřícnost vedení k této jejich činnosti. Představovali by si, že by 

jim klub usnadnil přístup do garáží stadionu v Edenu, kde se vytváří většina maleb a 

choreografií k zápasům.  

 

4.7.4 Reakce vedení SK Slavia Praha fotbal, a.s. 

Vedení SK Slavia Praha se v tehdejší době rozhodlo reagovat na tyto vyjádření ze 

stran fanoušků a uskutečnilo jednání se zástupci fanklubu, Odboru přátel, Ultras a 

dalších fanoušků SK Slavia Praha s vedením klubu. 

Dne 30. 7. 2010 uveřejnilo na oficiálních internetových stránkách klubu SK Slavia 

Praha (22) vedení zprávu, ve které se zabývalo jednotlivými body s otevřeného dopisu 

Tribuny Sever. Ke každé problematice připojuji své poznatky o naplnění v současné 



 
 

- 49 -

době, tedy zhruba po 7 měsících od prezentace zprávy. 

1) Problematiku výzdoby klubovými barvami a logy uvnitř stadionu a 

v prostorách před ním, vedení Slavie vyřešilo vytvořením stožáru se slávistickou 

vlajkou před recepci Synot Tip Areny v Edenu. 

Dále bylo slíbeno nainstalování loga Slavie na stadion do začátku jarní 

sezóny 2010/2011. Tento slib klub nesplnil ani po třech již odehraných kolech 

jarní části Gambrinus ligy. Také se řešila možná výzdoba stěny nad severní 

tribunou, kterou by si fanoušci uhradili z vlastních prostředků. Úkolem vedení 

bylo získat povolení od vlastníka stadionu, společnosti E-SIDE. Bohužel se toto 

povolení zatím získat nepodařilo. 

2) Důležitým faktorem pro slávistické příznivce je adekvátní místo, ve 

kterém by fanoušci mohli obdivovat historii klubu SK Slavia Praha, spojenou 

s jejími významnými hráči a úspěchy. Vedení slíbilo, že se tímto tématem bude 

podrobněji zabývat. 

 V současné době byla vyklizena kancelář generálního ředitele SK Slavia 

Praha v prostorách Synot Tip Areny, v jejichž místech by se měla v budoucnu 

nacházet Síň slávy. Na projektu se tedy pracuje a měl by být v blízké době blíže 

představen slávistické veřejnosti. 

3) Podmínku organizovaných prohlídek slíbilo vedení splnit naplněním 

několika projektů, jejíchž součástí by měla být také videoprezentace klubové 

historie a video představující činnost fanoušků Slavie. V současné době je sice 

možnost prohlídky stadionu, nicméně není při nich využito videoprezentací, jak 

bylo slíbeno. 

 Za jediný známý projekt lze považovat výhody pro vlastníky víceletých 

permanentek, kteří si mohou tuto prohlídku objednat zcela zdarma. Prohlídka 

trvá 45 minut a je prováděna pracovníky marketingového oddělení. 

4) Ožehavým tématem je akcionářské struktura společnosti SK Slavia Praha 

fotbal, a.s. V tehdejší době, dle vyjádření vedení SK Slavia Praha, vlastnili 

Slavii dvě společnosti a jedna anglická. V současné době informace, které 
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získáváme prostřednictvím médií, nejsou příliš stabilní. Každým dnem se situace 

mění, neboť velice špatná ekonomická situace tlačí současného neznámého 

majoritního držitele akcií k jejich prodeji, což by znamenalo změnu 

v akcionářské struktuře společnosti. Média spekulují o tom, kdo bude novým 

strategickým partnerem subjektu SK Slavia Praha fotbal, a.s. a vyvede tuto 

společnost z ekonomické krize. 

5) Vedení klubu ve zprávě slíbilo fanouškům organizaci pravidelných 

setkání s vedením klubu a hráči A-týmu. 

Za celých 7 měsíců se nekonala žádná oficiální schůzka mezi vedením a 

fanoušky. Jediná komunikace, která probíhá, je mezi zástupcem Tribuny Sever a 

ředitelem komunikace či provozním ředitelem. Ovšem komunikace s provozním 

ředitelem je spíše jednostranná a je v zájmu klubu. Zástupce Tribuny Sever a 

provozní ředitel spolu řeší především obsah a bezpečnost kartónové 

choreografie. Fanoušci nabyli, dle vyjádření zástupce Tribuny Sever, 

nedůvěryhodnosti k marketingovému oddělení klubu, které s nimi ani v poslední 

době nemá zájem komunikovat, aby vzájemnou spolupráci zlepšilo. 

Nedůvěryhodnost si získalo marketingové oddělení nenaplněnými sliby 

v předešlé spolupráci. Tribuna Sever dokonce prostřednictvím choreografie při 

posledním domácím utkání v podzimní části prezentovala svůj názor na 

spolupráci s marketingovým oddělením, který je z důvodu vulgárnosti 

nepublikovatelný. 

6) Vedení společnosti SK Slavia Praha fotbal, a.s. přiznalo chybu ohledně 

zdražení permanentek na novou sezónu. Cena permanentek byla po dni snížena 

na ceny, které byly stejné jako v předchozím ročníku. Vedení klubu vysvětlilo 

situaci názorovým střetem ve vedení společnosti. 

V současnosti jsou ceny vstupenek skutečně stejné jako v ročníku 

2009/2010, v této oblasti tedy i díky tlaku ze strany fanoušků nakonec nedošlo 

ke zdražení. 

7) Na téma sdílení Synot Tip Areny s dalším klubem reagovalo vedení 

stanoviskem, ve kterém informuje o tom, že smlouva o sdílení stadionu s dalším 

mužstvem je na dobu určitou a až následně potom se tato problematika může 
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konzultovat znovu. Jediným opatřením, které zasáhlo fanoušky SK Slavia Praha 

je ztráta možnosti koupě lístku na jižní tribunu. Jižní tribuna je místo, kde mají 

svůj „kotel“ fanoušků při domácích utkáních Bohemians 1905. Na druhou stranu 

stejná opatření platí i pro fanoušky klubu Bohemians 1905, kteří zase nemají 

možnost zakoupit si vstupenku do sektorů severní tribuny. 

Z iniciativy příznivců obou klubů k tomuto problému bylo založeno 

politické sdružení fanoušků Prahy 10, které se jmenuje Desítka pro domácí. 

Jedním z bodů tohoto sdružení je i program bojující o zachování tradičních 

fotbalových klubů a jedinečnosti jejich fotbalových stadiónů.  

8) O zlepšení mediálního obrazu SK Slavia Praha nevydalo vedení klubu 

žádné stanovisko. Lze ale obecně předpokládat, že naplněním předešlých kroků, 

by se tento nelichotivý stav rozhodně zlepšil. 

V závěru zprávy je uvedena informace spojená s výzvou odboru přátel. 

Odbor přátel požádal zástupce Tribuny Sever k ukončení bojkotu. 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 
 
5.1 Vyhodnocení dotazníku 

Dotazník byl rozšířen mezi příznivce SK Slavia Praha na začátku jarní části 

Gambrinus ligy sezóny 2010/2011. K oslovení fanoušků bylo použito online 

dotazování, kterého se účastnilo, a během 10 dnů úspěšně dotazník vyplnilo, 786 lidí.  

 Samotný dotazník obsahuje 32 otázek, které lze rozdělit na jednotlivé větší části. 

V online podobě nebyla možnost výrazněji toto rozdělení uskutečnit, avšak pro 

snadnější vyhodnocení dotazníku bude tato možnost aplikována. První část dotazníku, 

respektive otázky 1-8 se zabývají tématem návštěvnosti soutěžních utkání. Otázky 9-20 

jsou zaměřeny na stadion a atmosféru v Synot Tip Areně v Edenu. Třetí část výzkumu 

se zabývá komunikací s diváky. Poslední, čtvrtá část obsahující otázky 29-32, má za 

úkol identifikovat respondenta.  Při vyhodnocování se budu nejprve zabývat 

získanými identifikačními údaji. Tato část je pro výzkum velice důležitá, neboť v této 

části budou fanoušci rozčleněni do jednotlivých skupin příznivců klubu. V dalším 

vyhodnocování dotazníku budu pozorovat, jak tyto skupiny fanoušků odpovídali na 

vybrané otázky a budu je porovnávat s jejich tvrzeními a požadavky plynoucích 

z otevřených dopisů. 

5.1.1 Identifika ční část 

Do identifikační části dotazníku 

spadají čtyři otázky. První otázka byla 

zaměřena na pohlaví respondenta. 

Z grafu č. 1 vyplývá, že většina 

fotbalových fanoušků SK Slavia Praha 

je z mužské populace.  

Další otázka nám prozradila 

věkové složení respondentů. Více jak 

polovina dotázaných byla ve věku 16-

25 let. Tento údaj bych si dovolil porovnat s okolnostmi o založení klubu. Klub SK 

Slavia byl v roce 1892 založen mladými lidmi sdružujících se v literárním spolku. Je 

zajímavé i o více než 100 let později pozorovat podobnou skutečnost, tedy že většina 

89,69%

10,31%

Graf č.1: struktura respondentů dle 

pohlaví

muž

žena
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fanoušků klubu je ve věku, který je 

v dnešní společnosti typický pro 

mladé studující lidi.  Klub by neměl 

podceňovat zaměření ani na malé děti 

ve věku 6-15 let. Tato skupina 

fanoušků je potencionální skupinou 

budoucích stálých návštěvníků zápasů 

SK Slavie Praha, a proto by klub měl 

u těchto dětí evokovat pozitivní a 

příjemné pocity při jejich návštěvě. 

Navíc tyto děti chodí na stadion 

v doprovodu rodičů a ty je zajisté 

nejlepší oslovovat prostřednictvím 

jejich dětí. Nepříliš pozitivní poznatky 

pro marketingové oddělení vyplývají 

z otázky zaměřující se na lokalitu 

bydliště. Z grafu č. 3 vyplývá, že 

42,36% respondentů má sice bydliště 

v Praze, avšak pouhých 21,88% 

v blízkosti stadionu. 23,92% 

dotázaných slávistických fanoušků 

bydlí ve středočeském kraji a 33,72% 

jich žije mimo Prahu a Středočeský 

kraj. Klub tak pro oslovení většího počtu příznivců, musí vynaložit větší množství 

finančních prostředků na marketingovou kampaň. 

 V identifikační části byla také otázka zaměřená na členství v organizovaných 

skupinách slávistických fanoušků. Odpovědi, které byly získány, můžeme vidět na grafu 

č. 4. Většina dotázaných, přesněji se jedná o 534 lidí, není členem ani jedné 

z uvedených skupin. V dalším textu budu tyto příznivce nazývat termínem „normální 

fanoušci“. Podařilo se také získat vzorek Fanklubu, reprezentující 195 odpovědí jeho 

členů. Jelikož má Fanklub SK Slavia Praha pro letošní sezónu 406 členů, kteří zaplatili 

členský poplatek, lze tento vzorek považovat za vysoce validní. Dalších 7%, tedy 55 

53,56%27,74%

Graf č.2: věkové složení respondentů
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organizovaných skupin fanoušků není člen ani

jedné ze

skupin
Fanklub

Ultras

Odbor přátel



 
 

- 54 -

respondentů, je členem Ultras a 5,47% (43 lidí) je členem Odboru přátel (dále OP). Je 

na místě podotknout, že 26 lidí z celkového počtu 786, je členem Fanklubu i OP.  

 

5.1.2 Část zam ěřující se na návšt ěvnost SK Slavia Praha 

 V první otázce zaměřující se na návštěvnost bylo zjištěno, že 48,98% 

respondentů navštíví průměrně za fotbalovou sezónu 1-5 domácích utkání, 21,12% se 

přijde podívat na fotbal průměrně šestkrát až desetkrát za sezónu. Velice příznivým 

poznatkem je skutečnost, že 29,9% navštíví domácí utkání SK Slavia Praha minimálně 

jedenáctkrát.  

Pro výzkum je velice zásadním 

zjištěním skutečnost, že 48,98% respondentů 

navštěvuje v letošní sezóně utkání SK Slavia 

Praha méně než v předchozích ročnících. Tato 

skutečnost je zachycena na grafu č. 5. 

Ze třetí otázky v sekci návštěvnost 

bylo zjištěno, že 39,57% respondentů 

navštěvuje utkání SK Slavia Praha až od té doby, co byl otevřen nový moderní stadion 

v Edenu. Výstavba a otevření nového stadionu tak bylo rozhodně tím správným krokem 

k přilákání většího počtu diváků. 

Další otázka byla zaměřená na zjištění, 

s kým fanoušci nejčastěji chodí na zápas. 

Z grafu č. 6 je zřejmé, že většina příznivců 

navštěvuje fotbalová utkání s přáteli. Naopak 

jen malý počet dotázaných navštěvuje utkání 

samo. Klub by měl tedy své doprovodné 

programy během utkání zaměřit především na 

skupiny přátel a na rodiny.  

 

 

72,77%

16,41%

Graf č.6: s kým chodí fanoušci 

na utkání

s přáteli

s rodinou

sám

48,98%43,64%

Graf č. 5: porovnání 

návštěvnosti

méně často

stejně
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Dále byla v dotazníku položena otázka 

zjišťující, jakým způsobem se dopravují 

fanoušci do Synot Tip Areny v Edenu. Pro co 

nejefektivnější umístění inzertních nosičů, je 

důležité pro klub tuto informaci znát. Z grafu č. 

7 vyplývá, že 47,07% respondentů se dopravuje 

na utkání MHD. V případě SK Slavie Praha 

jsou nejvíce využívaným prostředkem MHD 

tramvaj a autobus. 40,59% se dopravuje na 

utkání autem. Zbytek dotázaných využívá při 

cestě na stadion jiný způsob dopravy. 

 Na grafu č. 8, jsou znázorněny 

odpovědi na otázku týkající se působení 

inzerce. Je velice překvapivé, že inzerce 86% 

dotázaných neovlivňuje. Je pravda, že lidé jsou v dnešní době zahlcováni reklamou ze 

všech možných stran. Domnívám se však, že i malé povědomí o zápase, které inzerce u 

fanouška evokuje, ho při jeho rozhodování ovlivní víc, než si on sám myslí. Dalším 

poznatkem z odpovědí na tuto otázku je skutečnost, že respondenti vnímají inzerci 

pozitivně.  

Další otázkou položenou v části věnující 

se návštěvnosti, byla otázka zkoumající 

závislost návštěvnosti na výsledcích a postavení 

mužstva SK Slavia Praha v tabulce. 56, 23% 

respondentů uvedlo, jak lze pozorovat na grafu 

č. 9, že výsledky a postavení mužstva v tabulce 

nemá na jejich návštěvnost vliv. Naopak 8,78% 

slávistických příznivců se rozhoduje o návštěvě 

utkání na základě sportovních výsledků. 

V poslední otázce v části věnující se návštěvnosti měli fanoušci zase ohodnotit 

jednotlivé faktory spojené s návštěvou utkání SK Slavia Praha. K hodnocení byla 

použita stupnice 1-5, kde stupeň 5 znamenal, že faktor je pro ně nejvíce důležitý a 1 

nejméně důležitý. Pro hodnocení mohli fanoušci použít pouze vždy jeden stupeň 

85,88%

12,98%

Graf č.8: jak ovlivňuje fanouška 
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z vybrané stupnice. Z výsledků zachycených v tabulce č. 1 můžeme vidět, že průměrnou 

nejvyšší známku získal faktor kvalitní a atraktivní fotbal. Nejmenší průměrnou známku 

získal doprovodný program. Zajímavé je, že výsledek utkání je až na třetím místě. 

Zároveň je v tabulce uvedena odchylka, která byla největší, a tedy vyvolala největší 

rozptyl odpovědí u faktoru bezpečnost na stadionu. 

Tabulka č. 2: Ohodnocení faktorů spojených s návštěvou fotbalového utkání SK Slavia 

Praha 

Faktor Průměr Odchylka 

kvalitní a atraktivní fotbal 4,361 0,971 

atmosféra na stadionu 4,346 0,888 

výsledek utkání 3,936 1,296 

bezpečnost na stadionu 3,455 1,782 

doprovodný program 2,312 1,148 

 

5.1.3 Stadion a atmosféra  

V prvních dvou otázkách v této sekci byl výzkum zaměřen na zjištění, zda je 

klubová prezentace SK Slavia Praha před 

Synot Tip Arenou a v prostorách uvnitř 

důstojná a výrazná. Výsledky na grafech č. 

10 a 11 ukazují, že prezentace klubu je 

velice špatná. Z celkového počtu 

respondentů, se 71,76% domnívá, že 

klubová prezentace je před Synot Tip 

Arenou v Edenu nedůstojná a nevýrazná. 

Ještě hůře dopadl výzkum týkající se 

prezentace klubu uvnitř stadionu.   

 Dokonce 75,15% dotázaných 

slávistických příznivců totiž vyjádřilo svou 

28,24%

71,76%

Graf č.10: je prezentace klubu 

před stadionem důstojná a 

výrazná- všichni respondenti

ano

ne

24,85%
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Graf č. 11: je prezentace klubu 

uvnitř stadionu důstojná a 

výrazná- všichni respondenti 

ano

ne
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nespokojenost s prezentací slávistických symbolů a barev uvnitř Synot Tip Areny. 

Na grafu č. 12 a 13 je možno vidět, jaký názor má skupina Ultras. Průměrně 

90% fanoušků odpovědělo negativně. Když tyto současné výsledky porovnáme s názory 

a požadavky uvedenými v jejich otevřeném dopise před 7 měsíci, zjistíme, že jsou 

stejné a fanoušci jsou nespokojeni s touto problematikou i nadále. 

    

 Další otázka spojená s tématem stadionu zkoumala, zda se fanoušek na stadionu 

v Edenu cítí v domácím prostředí. Výsledky výzkumu jsou poměrně příznivé a jsou 

zachyceny na grafu č. 14. 38,3% respondentů označilo odpověď ano, 49,24% spíše ano. 

Pouze 10% se přiklonilo k odpovědi spíše ne a jen pouhá 2% vůbec nenabývá v Synot 

Tip Areně pocitu domácího prostředí. Když bychom se podívali na odpovědi 

jednotlivých skupin fanoušků, zjistili bychom, že až na skupinu Ultras, jsou výsledky 

ostatních skupin fanoušků srovnatelné s výsledky celkovými. Graf č. 15 totiž poukazuje 

na skutečnost, že až 32% příznivců ze skupiny Ultras při domácích utkáních SK Slavia 

Praha nenabývá v Edenu pocitu domácího prostředí.  

  

9,76%

90,24%
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 V otázkách týkajících se stadionu byla položena respondentům také otázka 

zaměřená na chování ochranky k jejich osobě během domácího utkání. Tento výzkum je 

důležitý pro vedení klubu. Společnost SK Slavia Praha fotbal, a.s. musí zajistit na 

domácí soutěžní utkání odpovídající počet pracovníků bezpečnostní služby. Jelikož tyto 

pracovníky najímá prostřednictvím 

specializovaných agentur, je v jejich 

možnostech ovlivnit chování ochranky 

k fanouškům SK Slavia Praha. Z grafu 

č. 16 vyplývá pro klub pozitivní 

zjištění. Drtivá většina fanoušků totiž 

odpověděla, že ochranka se k jejich 

osobě chová vstřícně a ohleduplně. 

 V následujících třech otázkách byl dotazník zaměřen na spokojenost či 

nespokojenost s cenou, kvalitou a šíří nabízeného občerstvení. Provozovatelem stánků 

s občerstvením je v Edenu společnost Nopanera, a tak vedení SK Slavia Praha nemá 

přímý vliv na tyto služby. Nicméně slávističtí fanoušci jsou nejčastějším využivatelem 

služeb této společnosti, a tak by na jejich názor měl být brán ohled a klub by měl jejich 

zájmy v této problematice hájit. Z grafů č. 17, 18 a 19 plyne, že 75% oslovených 

slávistických fanoušků je nespokojeno s cenou občerstvení. Ohledně kvality a šíře 

nabízeného občerstvení, tak s tím je nespokojeno 40% fanoušků. Klub by se měl nad 

touto skutečností zamyslet, neboť nejen kvalitní fotbal, ale také dobré a cenově 

dostupné občerstvení přiláká do ochozů velké množství diváků.  
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V dotazníku byla v sekci stadion a atmosféra položena také otázka zaměřená na 

choreografii a chorály Tribuny Sever. 

Slávističtí fanoušci měli na stupnici 1 – 5 

ohodnotit, jak moc se s touto činností, 

převážně příznivců ze skupiny Ultras, 

ztotožňují. K maximálnímu spokojení a 

ztotožnění s touto prezentací měli použít 

stupeň 5, k minimálnímu stupeň 1. Jak 

vyplývá z grafu č. 20, většina oslovených 

slávistických fanoušků použila stupeň 4, 

znamenající vysokou náklonnost ke 

slávistické choreografii a chorálům. Když se 

zaměříme na jednotlivé skupiny fanoušků, 

z výzkumu zjistíme, že u všech až na Ultras, 

označili respondenti nejčastěji odpověď 4. 

Ultras ohodnotili tuto otázku nejčastěji 

stupněm 5. Tento jev se dal očekávat a můžeme ho pozorovat na grafu č. 21. 

V dotazníku byla také položena otázka zaměřená na sdílení Synot Tip Areny 

v Edenu s klubem Bohemians 1905. Jelikož jsou odpovědi na tuto otázky důležité pro 

potvrzení či vyvrácení jedné z hypotéz, budu se jí zabývat až v další kapitole, věnující 

se stanoveným hypotézám. 

Poslední tři otázky v této části se týkaly vstupného. Z grafu č. 22 vyplývá, že 

59,8 % dotázaných se zdá cena vstupenek na domácí utkání SK Slavia Praha 

nepřiměřená. Na grafu č. 23 je zobrazena skutečnost, že držitelem permanentky je 

pouze 21,25% respondentů respektive 183 dotázaných fanoušků SK Slavia Praha. 
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Z grafu č. 24 je patrné, že nejvíce držitelů permanentek je mezi skupinou 

normálních fanoušků a členy Fanklubu.  Z poslední otázky zaměřené na vstupné bylo 

zjištěno, že cena permanentek se zdá nepřiměřená 26,72% dotázaným příznivcům klubu 

SK Slavia Praha. Tento fakt je zachycen na grafu č. 25.       

   

5.1.4 Komunikace s diváky 

 V poslední části se dotazník zaměřuje na komunikaci s diváky. Je především 

zkoumáno v jakých konkrétních médiích by měl klub nejvíce inzerovat.  

  Z první otázky plyne, že většina 

respondentů sleduje velice často oficiální 

internetové stránky klubu. Tato skutečnost je 

pro klub velice pozitivní, neboť 

prostřednictvím internetu může aktuálními 

informacemi zasáhnout velký počet 

slávistických fanoušků. Informace 

prostřednictvím tohoto média může klub prezentovat prakticky kdykoliv a v jakémkoliv 

množství, aniž by ho to stálo velké peníze. Jak často navštěvují oslovení slávističtí 

fanoušci oficiální internetové stránky, můžeme vidět na grafu č. 26.   

Následovala otázka zjišťující médium, 

prostřednictvím kterého se fanoušci nejčastěji 

dozvídají o zápasech. Graf č. 27 ukazuje, že 

klub by měl kvalitně a přehledně spravovat 

oficiální internetové stránky SK Slavia Praha 
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a zaměřit se také na kvalitní inzerci na jiných internetových serverech. Naopak 

nepříznivé výsledky byly zaznamenány u reklamy v rádiích, prostřednictvím které se 

minimum respondentů dozvídá o utkáních. 

Další tři otázky byly zaměřeny na konkrétní média – tisk, rádio a internet. 

Slávističtí fanoušci měli zaškrtnout, s kterým denním tiskem, rozhlasovou stanicí a 

webovou stránkou přijdou nejčastěji do styku.  

Na grafu č. 28 můžeme vidět, že nejčtenějším deníkem u obce slávistických 

fanoušků je deník Sport, ve kterém klub pravidelně využívá své reklamní plochy. Velice 

oblíbeným deníkem je MF Dnes, kterou čte 30,28% fanoušků. Negativní výsledky 

plynou v souvislosti s deníkem Blesk a 

pražským deníkem Metro. V těchto 

denících klub také pravidelně komunikuje 

se svými fanoušky prostřednictvím inzerce, 

avšak jak vyplývá z grafů č. 28, tato inzerce 

je neefektivní. Pokud porovnáme výsledky 

z této otázky s Media Projektem ze 3. a 4. 

čtvrtletí roku 2010 (20), zjistíme, že se 

výrazně liší. Media Projekt z daného 

období uvádí, že deník Blesk je 

nejčtenějším celostátním deníkem a deník 

Sport je v tomto výzkumu až na čtvrtém 

místě.  

 Z grafu č. 29, vyplývá, že inzerce na 

Evropě 2 je v rámci komunikace v rádiích 

tou nejefektivnější, kterou mohlo vedení 

klubu zvolit. Druhou rozhlasovou stanicí, 

kterou klub používá ke své inzerci je 

Frekvence 1. Klub by dle grafu č. 30 docílil 

efektivnější reklamy než na Frekvenci 1 

v rádiu Beat a na Radiožurnálu. 
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 Posledním médiem, kterého se výzkum týkal, byl internet. Z grafu č. 30 je 

patrné, že inzerce na portálu www.seznam.cz je efektivní, neboť tuto internetovou 

stránku navštěvují slávističtí fanoušci nejčastěji v souvislosti s informacemi o kopané. 

Stejné procento fanoušků navštěvuje také portál www.idnes.cz. 

   

 Fanouškům byla v této sekci mimo jiné položena otázka zkoumající image klubu 

SK Slavia Praha. Fanoušci měli vybrat jednu z odpovědí, reprezentující jejich názor 

k tomuto tématu. Z grafu č. 31 plyne, že představa slávistických příznivců o svém 

milovaném klubu není příliš pozitivní. Pouze 6,06% respondentů si myslí, že je image 

SK Slavia Praha výborná. 

 Téměř stejný názor mají všechny skupiny fanoušků i na chování vedení. Na 

grafu č. 32 můžeme vidět, že 42,11% 

dotázaných slávistů je výrazně nespokojeno 

s chováním vedení k fanouškům klubu. Tento 

fakt je důležitou součástí vzájemné spolupráce 

obou stran. Je vidět, že ani 7 měsíců od 

prohlášení, které vedení vydalo, se stávající 

spolupráce nezlepšila a fanoušci ze všech 

skupin jsou stále nespokojeni s tím jaké názory 

a postoje vedení klubu zastává. 

S chováním úzce souvisí i důvěra. Na 

grafu č. 33 je zobrazeno, že vedení svým 
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chováním, předešlými činy a nepravdivými prohlášeními ztratilo důvěru fanoušků. 

Vyjádření managementu klubu vzbuzují v současné době u fanoušků SK Slavia Praha 

spíše nedůvěru. 

 

5.2 SWOT analýza spole čnosti SK Slavia Praha fotbal, a.s. 

Pro lepší pochopení situace a pozice, ve které se klub SK Slavia Praha nachází, 

uvádím SWOT analýzu. Podkladem pro tuto analýzu byl monitoring médií, provedený 

výzkum v rámci této bakalářské práce, konzultace a neformální rozhovory se 

slávistickými fanoušky a trenéry mládeže SK Slavia Praha a otevřené dopisy od 

fanoušků SK Slavia Praha.  

Silné stránky: 

• Nejstarší fotbalový klub v ČR 

• Slavia je známá a úspěšná značka 

• Moderní stadion 

• Kvalitní a úspěšná výchova hráčů v mládežnických mužstvech 

• Zkušenosti ze zahraničních soutěží 

• Široká základna fanoušků po celé ČR 

• Zájem medií o situaci v klubu 

• Povědomí o Slavii v zahraničí 

• Kreativní fanoušci 

Slabé stránky:   

• Neznámá akcionářská struktura 

• Vysoká zadluženost klubu 

• Nekvalitní přístup k divákům 

• Netransparentnost hospodaření managementu 

• Příliš vysoký počet profesionálních hráčských smluv, které zatěžují rozpočet 

klubu 

• Nedůvěryhodnost fanoušků k managementu klubu 

• Negativní mediální obraz, vyvolaný současnou špatnou situací klubu 
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• Vlastníkem stadionu není společnost SK Slavia Praha fotbal, a.s. 

• Nepropracovaný skauting jak na českém, tak i zahraničním fotbalovém trhu 

s hráči 

• Drahé vstupenky na domácí utkání SK Slavia Praha 

Příležitosti: 

• Celosvětová popularita fotbalu 

• Příjmy plynoucí z kvalifikování se do evropských pohárů 

• Využití velkého množství reklamních ploch na stadionu pro prezentaci partnerů 

• Marketingové využití českých fotbalových hvězd působících v klubu 

Hrozby: 

• Sestup do II. Ligy 

• Zranění či nemoci hráčů 

• Nedostatek financí pro dokončení sezóny 2010/2011 

• Arbitráž a zastavení přestupů 

• Zhoršení dobrého jména českého fotbalu 

• Dopady celosvětové ekonomické krize z podzimu roku 2008 

• Nezájem fanoušků o Slavii  

• Nezájem fanoušků o fotbal 

• Nezájem sponzorů a obchodních partnerů o fotbal 
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6 NÁVRH VLASTNÍ MARKETINGOVÉ KONCEPCE  
 

 V této části práce navrhnu vlastní marketingovou koncepci týkající se společnost 

SK Slavia Praha fotbal, a.s. Navrhnutá marketingová koncepce bude reagovat nejenom 

na přání slávistických příznivců, ale bude také obsahovat zcela nové produkty či služby 

a v některých případech budou také vylepšeny a zdokonaleny stávající marketingové 

aktivity klubu. 

 

6.1 Návrhy na zlepšení marketingové komunikace 

Marketingovou komunikaci navrhuji zlepšit využitím efektivnějších reklamních 

prostor v médiích. Fanoušci musí být oslovování prostřednictvím komunikačních 

kanálů, které jsou jim nejbližší. Navrhuji inzerci v tisku využívat v deníku Sport a MF 

Dnes, prostřednictvím rozhlasových stanic umisťovat předzápasové upoutávky na 

Evropu 2 a na rádio Beat. Na internetu navrhuji reklamu inzerovat na serverech 

www.idnes.cz a www.seznam.cz.  

Nezbytnou součástí efektivní komunikace je důvěryhodnost prohlášení. Dle 

výzkumu je patrné, že prohlášení současného vedení jsou nedůvěryhodná a ve 

fanoušcích zanechávají spíše negativní pocity. Je pravda, že společnost SK Slavia Praha 

fotbal, a.s. se nachází v nepříznivé situaci nejen v oblasti sportovní, ale i ekonomické. A 

tak není jednoduché prohlášeními evokovat pozitivní naladění fanoušků. Velmi aktuální 

je především problematika ohledně akcionářské struktury. Proto navrhuji, aby vedení a 

management klubu vydával k tomuto tématu jen nezbytná prohlášení a neklamal 

veřejnost nepodloženými či dokonce nepravdivými informacemi. Tyto informace bude 

poskytovat médiím a veřejnosti pouze tiskový mluvčí společnosti SK Slavia Praha 

fotbal, a.s.  

Pro rychlejší navození pozitivní atmosféry bude klub jakékoliv další informace 

podávat médiím prostřednictvím hráčů. Média pak budou komunikovat pouze s hráči a 

nikoliv s osobami ve vedení klubu. Domnívám se, že zveřejnění informací o klubu z úst 

oblíbených fotbalistů vyvolá u veřejnosti větší důvěru. V současné době jsou vhodnými 

hráči pro tuto činnost úspěšný fotbalový brankář Martin Vaniak, kreativní záložníci 

Karol Kisel, Lukáš Jarolím a Milan Černý a útočník Stanislav Vlček. 
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Dále navrhuji sjednocení slávistických stránek na facebooku. Toto sjednocení 

znamená možnost oslovit větší množství příznivců klubu zásluhou této sociální sítě. 

Pro budování dlouhodobé důvěrnějšího vztahu s fanoušky navrhuji pravidelná 

oficiální setkání se zástupci jednotlivých skupin slávistických fotbalových příznivců. 

Jak potvrdil výzkum, klub má v této oblasti nedostatky. Oficiální setkání se bude konat 

každý měsíc. Vhodným místem pro konání této akce jsou prostory Synot Tip Areny. Na 

těchto jednáních budou projednávány jakékoliv připomínky a nápady jak ze strany 

fanoušků, tak ze strany klubu. Obě strany dostanou možnost okamžitě reagovat. Pro 

informování veřejnosti vytvoří tiskový mluvčí oficiální zprávu z jednání, která bude 

publikována na oficiálních internetových stránkách SK Slavia Praha.  

Navrhnutá marketingová koncepce se zabývá v tématu komunikace oživením 

marketingové kampaně o slávistické slogany. Cílem této kampaně je především nalákat 

zpět na domácí utkání fanoušky, o které klub přišel nesprávnými kroky nejen v oblasti 

komunikace, ale také skutečnostmi jako je sdílení Synot Tip Areny s klubem 

Bohemians 1905, špatnou představou veřejnosti o SK Slavia Praha nebo špatnými 

výsledky A-týmu SK Slavia Praha v probíhající sezóně. Tato marketingová kampaň je 

realizována pomocí outdoorové reklamy, ke které jsou využity billboardy u silnic, 

reklamní rola na zastávkách MHD a také polepy dopravních prostředků MHD. 

V kapitole aktuálního mediálního mixu bylo uvedeno, že barter s firmou zajišťující 

outdoorovou reklamu byl pro tento ročník Gambrinus ligy vyčerpán. Společnost SK 

Slavia Praha fotbal, a.s. s tuto firmu osloví s výjimečnou žádostí o umístění nově 

navrhnuté marketingové kampaně na jejich plochy, s tím že by barter pro příští sezónu 

SK Slavia Praha využila v této době. Jako doplňková kampaň budou i nadále používána 

současná inzertní místa v tisku. Slávistické slogany jsou doplněny slávistickými 

symboly, to znamená, že text je napsán červenou barvou na bílém pozadí, nechybí ani 

logo SK Slavie Praha a pro ni typicky symbol pěticípé hvězdy. Na reklamní ploše 

budou zobrazeni slávističtí hráči, kteří se prezentují ve slávistických dresech s úsměvem 

a pozitivním výrazem ve tváři.    

Vlastní návrhy slávistických sloganů vhodné pro tuto kampaň: 

• Přes problémy k vítězstvím! 

• V Edenu je jako v ráji, Slavie už zase válí! 
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• Fotbal bez vás, ne díky! 

• Lítej se Slávií v oblacích, i když jsi nohama na zemi! 

• Věříme Vám, věřte nám! 

• Překonávejte překážky s námi! 

• Cesta vzhůru vede přes dřinu, krev, pot a slzy. Přijďte nás na této cestě 

podpořit i Vy! 

 

6.2 Marketingové akce na podporu divácké návšt ěvnosti 

 Výsledky dotazníkového šetření  ukázali, že velké množství slávistických 

příznivců jsou mladí lidé. Navrhuji marketingové akce na podporu divácké návštěvnosti 

rozšířit o zaměření se na studenty. Velké množství firem v dnešní době nabízí 

studentům zajímavé výhody. Studenti pak zůstávají věrní těmto společnostem i v jejich 

dalším životě. Doporučuji zařadit program výhod pro studenty i do marketingových 

aktivit klubu SK Slavia Praha. Jednou z cest jak oslovit studenty, je poskytnout jim 

slevu při nákupu vstupenky na utkání po předložení karty ISIC. Právě karta ISIC 

umožňuje studentům využívat výhody u různých společností. Tato slevová karta je 

produktem společnosti GTS Alive s.r.o., s kterou by měl klub navázat spolupráci. 

 Další možností jak nalákat fanoušky do Synot Tip Areny v Edenu je navázání 

užší spolupráce se slávistickým hokejovým klubem. HC Slavia Praha je klub hrající 

nejvyšší hokejovou soutěž známou jako Extraliga ledního hokeje. Stejně jako fotbalový 

klub, i hokejový tým se umisťuje na předních místech tabulky a řadí se tak mezi 

úspěšné kluby. Doporučuji, aby fanoušek zásluhou této spolupráce získal možnost při 

zakoupení vstupenky na hokejové utkání navštívit zdarma i fotbalové utkání. Stačilo by, 

aby si vstupenku ze zápasu ledního hokeje vyměnil na pokladně u Synot Tip Areny za 

lístek na fotbal. Další užší spoluprací kluby mohou navázat prostřednictvím Fanklubů. 

Členi Fanklubu by jistě ocenili pořádání akcí pro hokejové i fotbalové fanoušky. 

Navrhuji, aby společnými akcemi pro fanoušky obou klubů byly turnaje ve fotbale, 

nohejbale, florbale či bowlingu. Tyto akce budou pořádat marketingová oddělení, která 

si tak získají větší přízeň fanoušků a naváží s nimi přátelský kontakt. Každého měření 

sil mezi fanoušky se budou účastnit i hráči A-týmů, kteří tak na akci přilákají více 

fanoušků. 
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 Návštěvnost na stadionu se zvýší, pokud se podaří vedení klubu podnítit 

slávistickou fotbalovou kulturu v Praze Vršovicích. Marketingová koncepce uvažuje 

v tomto bodě o navázání užší spolupráce s vybranými vršovickými restauracemi. 

Vedení SK Slavia Praha osloví jednotlivé restaurace s exkluzivní nabídkou vzájemné 

spolupráce. Ta spočívá v tom, že restaurace získají reklamní plochy na stadionu a určitý 

počet vstupenek pro své zaměstnance či zákazníky. Klub bude výhody spolupráce 

hledat v prezentaci slávistických symbolů v prostorách restaurací. Dále se vždy jednou 

měsíčně hráči A-mužstva zúčastní hromadného obědu v jedné z vybraných restaurací. 

Tento fakt proslaví restauraci, obecně se zvedne úroveň stravování v této čtvrti a SK 

Slavia Praha umožní fanouškům bližší kontakt s jejich hrdiny. 

 Společnost SK Slavia Praha fotbal, a.s. nesmí zapomínat ani na děti školního 

věku a měla by si získat přízeň i u této cílové skupiny. Doporučuji tento vztah vytvářet 

během hodin tělesné výchovy na základních školách ve Vršovicích. Každých čtrnáct dní 

v týdnu před domácím soutěžním utkáním navštíví hodinu tělocviku dva hráči A-týmu 

SK Slavia Praha, kteří s dětmi budou diskutovat o sportu a hrát s nimi míčové hry. 

Tento krok podpoří u dětí nejen přízeň ke slávistickému klubu, ale také jejich vztah ke 

sportu a pohybu vůbec. SK Slavia Praha tak naplní všeobecné zájmy společnosti a 

nepřímou cestou tak přivede děti ke sportovním aktivitám. 

 Mezi významné úkoly pracovníků marketingového oddělení rozhodně patří 

zajištění a vytvoření důstojné a výrazné klubové prezentace v okolí stadionu a 

v prostorách uvnitř. Základním úkolem je odpovídající vytvoření loga, které bude 

umístěno na Synot Tip Arenu. Ačkoli je vybudování loga ekonomicky náročné, 

dotazníkové šetření potvrdilo, že jeho výroba je pro dosažení vyšší návštěvnosti 

nezbytná. Dále navrhuji, aby volné betonové zdi, nacházející se v blízkosti stadionu 

v tréninkovém centru mládeže, byly ozdobeny graffiti. Graffiti se slávistickou 

tématikou nakreslí na stěny fanoušci, kteří legalizováním a touhou ze strany vedení o 

tuto úpravu areálu nabudou dojmu, že klubu není lhostejná jejich činnost a že si jich 

váží. Je samozřejmostí, že grafická podoba bude nejdříve konzultována s vedením 

klubu. 

 Další možností, jak zvýšit návštěvnost, je vybudovat přátelský vztah mezi 

pracovníkem ochranky a divákem na stadionu. Výzkum ukázal, že většina respondentů 

je spokojena s tím, jak se k nim pracovníci bezpečnostní služby chovají. Této 
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skutečnosti klub musí využít a snažit se o to, aby byl každý zápas na stejném místě 

tentýž pracovník ochranky. Majitelé permanentních vstupenek tak pokaždé přijdou do 

kontaktu se stejnou osobou, ke které mají v otázce bezpečnosti důvěru. 

 V marketingové koncepci dále navrhuji, aby nápoje a slané pokrmy jako jsou 

popcorn, brambůrky či preclíky roznášely pohledné dívky ve slávistických dresech. 

Klub tak zpříjemní skupince přátel čas strávený na stadionu, navíc pivo od hezké slečny 

oblečené do slávistických barev chutná přeci jen ještě lépe než normálně. Na tuto 

činnost stačí klubu 8-10 hostesek. O každou hostesku se bude starat jeden pracovník 

ochranky, který bude mít za úkol zároveň koordinovat roznášení občerstvení. 

  

6.3 Návrhy doprovodných akcí po řádaných klubem pro 
fanoušky 

 Doporučuji modifikovat soutěž Miss Slavia, která je v současnosti pořádána 

Fanklubem SK Slavia Praha. Domnívám se, že je nezbytné, aby tuto akci pořádala 

samotná společnost SK Slavia Praha fotbal, a.s. Nejen, že pořádání samotným klubem 

díky rozsáhlejší a masovější reklamě osloví větší množství dívek než doposud, ale také 

zvýší prestiž této soutěže. Vítězka soutěže provede slavnostní výkop vybraného 

soutěžního utkání. Klub získá další prostor pro zviditelnění svých partnerů v rámci 

oblíbené soutěže krásy a vybuduje větší povědomí o fotbale u ženského pohlaví. 

 Dále navrhuji, aby SK Slavia Praha v letních měsících pořádala 

beachvolejbalový turnaj pro slávistické příznivce. Vhodnými prostory pro konání tohoto 

turnaje jsou veřejná koupaliště s beachvolejbalovým hřištěm, kde se slávističtí fanoušci 

příjemně odreagují a osvěží. Zároveň také získají možnost vyhrát zajímavé ceny. 

Patronem tohoto turnaje je trenér A-mužstva, který turnaj zahájí a na závěr předá ceny 

nejlepším účastníkům. 

 Klub ve svých marketingových aktivitách nesmí ani opomíjet významné 

obchodní partnery. Pro firmy sponzorující SK Slavia Praha navrhuji pořádání turnaje 

v golfu a v tenise. Těchto turnajů se budou aktivně účastnit i hráči A-mužstva SK Slavia 

Praha. 
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6.4 Návrhy nových PR akcí  

Dále v marketingové koncepci navrhuji vybudovat lepší image SK Slavia Praha 

na základě charitativních akcí. V dnešní době je velice moderní adoptovat dítě 

z rozvojových zemí či přispívat na jeho vzdělání. Pro vylepšení současné image klub na 

dálku přispěje na vybavení pro školy v těchto rozvojových zemích nebo dokonce 

adoptuje dítě a bude ho podporovat v jeho rozvoji. Klub po představení svého záměru 

veřejnosti, uspořádá veřejnou sbírku během domácích utkání a v budoucnu pozve děti 

z vybrané školy nebo adoptované africké dítě do Prahy na utkání SK Slavia Praha. 

Tento dobročinný skutek by měl zaznamenat pozitivní ohlas u slávistické obce a zlepšit 

v současnosti pochroumanou image klubu.  

Ve spojení s fotbalem se nabízí i podpora a spolupráce s charitativními 

organizacemi působícími v Brazílii či Argentině. V těchto zemích se po fotbalových 

hřištích prohání spousta šikovných dětí, jejichž podporou by si SK Slavia Praha nejen 

zlepšila image, ale také získala možnost angažovat šikovné brazilské či argentinské 

fotbalisty do svých mládežnických týmů.  

 Zároveň doporučuji aktivnější zapojení hráčů SK Slavia Praha do charitativní 

činnosti. Hráči budou navštěvovat pediatrické kliniky častěji než doposud. Domnívám 

se, že návštěva dvou hráčů za rok je pro klub významu SK Slavia Praha nedostačující. 

Jelikož v kádru A-mužstva je průměrně 22 hráčů, každý z nich se alespoň jednou ročně 

zúčastní podobné akce.  

 V České republice klub pro vylepšení stávající image naváže spolupráci s jednou 

z významných charitativních organizací. Vhodnými partnery jsou například nadace 

Terezy Maxové a nadace Světluška. Navrhuji prezentování těchto charitativních 

organizací na dresech SK Slavia Praha, konkrétně na slávistické hvězdě. Na této 

červené pěticípé hvězdě bude vyšit nápis s názvem propagované organizace a její logo. 

V rámci této spolupráce bude klub samozřejmě přispívat na projekty vybrané nadace. 

Z krátkodobého hlediska přinese toto rozhodnutí SK Slavia Praha finanční ztrátu, 

ovšem z dlouhodobého hlediska to klubu přinese zisk, neboť exkluzivním 

prezentováním charitativní organizace na symbolu pěticípé hvězdi vyjádří svůj postoj 

ke světu a k jeho současným problémům. Zároveň se zvýší i atraktivita SK Slavia Praha 

pro další sponzory. 
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6.5 Návrhy na zlepšení dalších služeb pro diváky 

 V souvislosti s dalšími službami, považuji za logické co nejméně komplikovat 

fanouškům starosti spojené s choreografií. Jelikož je klub pyšný na fandění svých 

příznivců, umožní jim zanechání nepotřebných pomůcek na stadionu a nebude je 

obtěžovat s jejich uklízením. Doporučuji, aby provozní oddělení zajistilo více než jeden 

kontejner na odpadky, protože členi Ultras musejí složitě vyhazovat použité plachty do 

málo skladných popelnic v okolí stadionu.  

 Dále by měl klub se společností Nopanera konzultovat snížení cen občerstvení. 

Z výzkumu vyplynulo, že fanoušci jsou také nespokojeni s kvalitou a šíří nabízeného 

občerstvení. Navrhuji proto firmě Nopanera změnit dodavatele a rozšířit nabídku o 

zeleninové saláty. Tento pokrm si zajisté získá oblibu především u žen, které se 

zabývají svým jídelníčkem podrobněji než muži a ve stravě preferují spíše dietní jídla. 
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7 DISKUZE 

 Zvolený způsob výzkumu proběhl bez problémů. Domnívám se, že metoda 

online dotazování byla tou nejlepší možnou metodou k získání potřebných dat. Vzorek 

786 slávistických fanoušků umožnil získat výraznější a hlubší názory ke zkoumané 

problematice a tak se dle mého názoru výsledky výzkumu dají zobecnit.  

V metodologické části této bakalářské práce bylo uvedeno, že se pomocí 

dotazníku pokusím o potvrzení či vyvrácení tří hypotéz. V následujícím textu bude 

každá konkrétní hypotéza jednotlivě uvedena a zodpovězena.  

 

7.1 Výsledky hypotézy H 1 

H 1) Neuspokojivé postavení v tabulce Gambrinus ligy a špatné výsledky A-mužstva 

SK Slavia Praha nemají významný vliv na návštěvnost slávistických příznivců, kteří 

jsou členy skupiny Ultras.  

V souvislosti s touto hypotézou byla v textu uvedena otázka zkoumající vliv 

výsledků a postavení mužstva v tabulce na návštěvnost. Po filtrování odpovědí 

respondentů, jsem získal vyjádření jednotlivých skupin fanoušků. Z grafu č. 34 vyplývá, 

že výsledky a postavení mužstva v tabulce neovlivňuje v návštěvnosti 80,49% příznivců 

ze skupiny Ultras.  

Tato hypotéza je potvrzena významným výsledkem, který je charakterizován 

80,49%. 

 

80,49%

14,63%

Graf č.34: vliv výsledků a  postavení 

mužstva v tabulce na návštěvnost-

Ultras

neovlivňuje

částečně ano

výrazně ano
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7.2 Výsledky hypotézy H 2 

H 2) Sdílení Synot Tip Areny v Edenu s Bohemians 1905 negativně ovlivnilo 

návštěvnost na domácí utkání SK Slavia Praha. 

V dotazníku byla na tuto 

problematiku položená přímá otázka. Na 

stupnici 1-5 měli fanoušci za úkol ohodnotit, 

jak moc velký problém pro ně tato 

skutečnost znamená. Stupeň 1 vyjadřoval, že 

s tím nemají žádný problém a pod stupněm 5 

byla odpověď nepřekonatelný problém. 

Z grafu č. 35 vyplývá, že 146 dotázaných 

slávistů (18,58%) považuje sdílení Synot Tip 

Areny v Edenu s Bohemians 1905 za 

nepřekonatelný problém. Pro zřetelnější 

vysvětlení tohoto tvrzení, uvádím graf č. 36, 

ze kterého je patrné, že 69,20% těchto 

výrazně nespokojených příznivců navštěvuje 

utkání SK Slavia Praha oproti 

předcházejícím sezónám méně. Na grafech č. 

37 a č. 38 uvádím odpovědi slávistických 

fanoušků, kteří vybrali jako odpověď stupeň 

3 a 4 a stupně odpovědí 1 a 2. 

Při porovnávání grafů můžeme vidět 

mírný negativní vliv této skutečnosti na 

návštěvnost. Negativní vliv se nejvíce 

projevuje u návštěvnosti příznivců považující 

tuto skutečnost za nepřekonatelný problém. 

Z výzkumu vyplývá, že fanoušci s tímto 

vyhraněným názorem navštěvují utkání méně 

než ostatní slavističtí příznivci. 

 Jelikož se výsledky odpovědí 

17,18%

13,23%

24,43%

26,59%

18,58%

Graf č. 35: problematika sdílení 
stadionu s Bohemians 1905

1

2

3

4

5

69,20%

29,45%

Graf č. 36: Návštěvnost fanoušků, 

kteří považují sdílení stadionu s 

Bohemians 1905 za 

nepřekonatelný problém(označili 

stupeň 5)

méně často

stejně

častěji

50,20%42,90%

6,90%

Graf č. 37: Návštěvnost fanoušků, 

kteří označili stupeň 3  a 4 v 

problematice sdílení stadionu s 

Bohemians 1905

méně často

stejně

častěji

43,10%
48,11%

8,79%

Graf č. 38: Návštěvnost fanoušků, 

kteří označili stupeň 1  a 2 v 

problematice sdílení stadionu s 

Bohemians 1905

méně často

stejně

častěji
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zaměřených na návštěvnost výrazně neodlišují, nemůžeme tuto hypotézu jednoznačně 

potvrdit. Avšak postupný úbytek návštěvnosti v závislosti na vzrůstajících negativních 

odpovědích ohledně problematiky sdílení stadionu s jiným klubem, můžeme pozorovat. 

Nelze tak tuto hypotézu ani zamítnout. 

 

7.3 Výsledky hypotézy H 3 

H 3) Pokles návštěvnosti je důsledkem současné špatné představy slávistických 

fanoušků o společnosti SK Slavia Praha fotbal, a.s.  

Pro získání odpovědi na uvedenou hypotézu jsem pracoval s odpověďmi na otázku 

číslo dvě, zaměřenou na skutečnost, zda fanoušci navštěvují v probíhající sezóně utkání 

SK Slavia Praha méně často, stejně nebo častěji a zaměřil jsem se také na odpovědí 

získané z otázky č. 26, zabývající se image a představou slávistické veřejnosti o 

společnosti SK Slavia Praha fotbal, a.s. 

 Při vyhodnocování platnosti uvedené hypotézy se budu zabývat návštěvností 

fanoušků SK Slavia Praha, podle toho jak odpovídali na otázku zaměřenou na image 

klubu. Z grafů č. 39, 40, 41 vyplývá, že 

největší úbytek návštěvnosti byl zaznamenán 

u příznivců, kteří považují image klubu za 

špatnou či velmi špatnou. Jelikož výsledky 

negativních odpovědí týkající se image se 

nijak výrazně ve vlivu na návštěvnost 

neodlišují od těch pozitivních, nelze tuto 

hypotézu jednoznačně potvrdit ani zamítnout. 

 

 

54,47%40,06%

5,48%

Graf č. 39: Návštěvnost fanoušků 

považujících image klubu za 

špatnou či velmi špatnou

méně často

stejně

častěji

49,80%44,22%

5,98%

Grag č. 40: Návštěvnost fanoušků 

považujících image klubu za 

dobrou

méně často

stejně

častěji

49,47%
37,77%

12,77%

Graf č. 41: Návštěvnost fanoušků 

považujících image klubu za výbornou 

či chvalitebnou

méně často

stejně

častěji
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8 ZÁVĚR  

 V bakalářské práci jsem se pokusil o odhalení negativních prvků spolupráce a 

komunikace klubu SK Slavia Praha s jeho fanoušky. Vycházel jsem především 

z otevřených dopisů, které publikovaly jednotlivé tábory slávistických příznivců. Na 

základě těchto poznatků byl vytvořen dotazník, který zkoumal současný stav dané 

problematiky. Prostřednictvím internetu byla oslovena široká slávistická veřejnost a 

podařilo se tak získat názory 786 slávistů. 

 V otevřených dopisech fanoušci prezentovali nespokojenost s aktivitami vedení 

klubu SK Slavia Praha. Je to již sedm měsíců od doby, co klub v reakci na tyto 

dokumenty slíbil nápravu situace. V současné době výzkum ukázal, že nespokojenost 

mezi slávistickými fanoušky trvá i nadále. Fanoušci nezaznamenali výrazné zlepšení 

například v mediálním obrazu klubu, jsou i nadále nespokojeni s prezentací symbolů a 

klubových barev v oblasti stadionu a do této doby nebyla zřízena ani odpovídající Síň 

slávy SK Slavia Praha. Jedinou okamžitou nápravou byla regulace cen vstupenek, které 

chtělo pro letošní ročník Gambrinus ligy vedení zvýšit. 

 Ze stanovených hypotéz byla jednoznačně potvrzena jedna. Jako platný 

poznatek lze považovat, že fanoušci ze skupiny Ultras nejsou ve své návštěvnosti 

ovlivňovány výsledky mužstva, ale jinými faktory. Výsledky hypotézy H 2 ukázali, že 

klub sdílením Synot Tip Areny v Edenu s Bohemians 1905 přisel o určitou skupinu 

diváků na stadionu. Tato hypotéza sice nebyla jednoznačně potvrzena, avšak z výsledků 

výzkumu je tento negativní vliv patrný. V budoucnosti by se tak management klubu měl 

snažit o opětovné získání jedinečného domácího prostředí pouze pro klub SK Slavia 

Praha. 

 Výzkum potvrdil, že věrnost slávistického fanouška je v současné době velmi 

výrazně testována, neboť ve spojení s jeho milovaným klubem je ovlivňován velkým 

množstvím negativních faktorů. V marketingové koncepci jsem mimo jiné navrhl 

způsoby, kterými by klub zlepšil stávající představu veřejnosti o SK Slavii Praha. 

Ačkoli image, jak plyne z výsledků hypotézy H 3, nemá v současné době výrazný vliv 

na návštěvnost, z dlouhodobého hlediska je důležité, aby značka SK Slavia Praha byla 

na sportovním trhu výrazná a úspěšná.  



 
 

- 76 -

9 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ LITERATURY 
 

9.1 Odborná literatura 

1. BOUČKOVÁ, J. a kol., Marketing. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. ISBN 80-

7179-577-1 

2. ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 1.vyd. Praha: Olympia, 

2009. ISBN 978-80-7376-150-9. 

3. DURDOVÁ, I. Základní aspekty sportovního marketingu. Ostrava: Vysoká škola 

báňská – Technická Univerzita, 2005. ISBN 80-248-0827-7. 

4. FORET, M. A co trh?. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 1993. ISBN 80-248-

0827-7. 

5. FORET M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press a.s., 2006. ISBN 

80-251-1041-9. 

6. HENDL, J. Kvalitativní výzkum. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Portál, s.r.o., 2005. 

ISBN 80-7367-040-2. 

7. HESKOVÁ, M., ŠŤARCHOŇ, P. Marketingová komunikace a moderní trendy 

v marketingu. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-

245-1520-5. 

8. HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada, 1992. ISBN 

80-85424-83-5. 

9. HUBNÍK, S. Hypotéza. 1. vyd. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 

2006. ISBN 80-7040-842-1.  

10. KOTLER, P. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada, 2001. ISBN 

80-247-0016-6. 

11. KOTLER, P., ARMSTRONG, G. Marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 

a.s., 2004. ISBN 80-247-0513-3. 

12. KOTLER, P., KELLER K. L.: Marketing management. Praha: Grada Publishing, 

2007. ISBN 80-247-1359-4. 

13. KOZEL, R a kol., Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Graga 

Publishing, 2006. ISBN 80-247-0966-X. 



 
 

- 77 -

14. LESLY P. Public Relations. 1.vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1995. ISBN 

80-8565-15-7. 

15. MULLIN, B. J., HARDY, S., SUTTON, W.A. Sport marketing. Champaign: 

Human Kinetics, 2000. ISBN 0-88011-877-6. 

16. NAGYOVÁ J. Marketingová komunikace. Praha: Vox, 1999. ISBN 80-86324-

00-1. 

17. PARKS, J. B., QUARTERMAN, J., THIBAULT, L. Contemporary sport 

management. Champaign: Human Kinetics, 2007. ISBN-13: 978-0-7360-6365-

4.  

18. SCHIMON P., Od vítěze ke dnu. Hitparáda stadionů, 2010, roč. 14., č. 33. 

 

9.2 Internetové zdroje 

19. FO SK Slavia Praha » Blog Archive » STANOVY [online]. 2011 [cit. 2011-02-

26].  Dostupné z: <http://www.fo-slavia.cz?p=73>. 

20. Median s.r.o. - Výzkum trhu, médií a veřejného mínění & vývoj software – 

Výzkum – Media Projekt [online]. 2011 [cit. 2011-03-21]. Dostupné z: 

<http://www.median.cz/indew.php?lang=cs&page=1&sub=8>.  

21. MSp ČR – Detail vybraného subjektu [online]. 2011 2011 [cit. 2011-04-08]. 

Dostupné z: 

<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=202869&sysin

f.vypis.rozsah=aktualni&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sys

inf.vypis.klic.=7c3fa84dc441cb3bd19c59f9ee348133&sysinf.spis.@oddil=B&s

ysysinf.spis.@vlozka=3541&sysinf.spis.@soud=M%ECstsk%FDm%20soudem

%20v%20Praze&sysinf.platnost=08.04.2011>. 

22. SK Slavia Praha – oficiální stránky [online]. 2011 [cit. 2011-02-26].  Dostupné 

z: <http://www.slavia.cz/Historicka-esej>. 

23. SK Slavia Praha [online]. 2011 [cit.2011-02-04]. Dostupné z: 

<http://www.facebook.com/#!/SKSlaviaPrahafotbal>.  

24. SK Slavia Praha [online]. [cit. 2011-03-04]. Dostupné z: 

<http://www.facebook.com#!/slaviapraha>.  



 
 

- 78 -

25. Slavista.cz – oficiální stránky Fanklubu SK Slavia Praha – fotbal [online]. 2011 

[cit. 2011-02-26]. Dostupné z: <http://www.slavista.net/articles global.php>. 

26. Synot Tip Arena – Synot Tip Arena [online]. 2011 [cit. 2011-03-21]. Dostupné z: 

<http://www.synottiparena.cz/multiareal>. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 79 -

10 SEZNAM PŘÍLOH 
 
Příloha č. 1 – Dotazník „Spokojenost slávistických fotbalových fanoušků“



PŘÍLOHA Č. 1 
 
Dotazník „Spokojenost slávistických fotbalových fanoušků“ 
 
Vážení slavističtí fanoušci, 

 chtěl bych pomoci ke zlepšení vzájemné spolupráce a komunikace mezi klubem 
SK Slavia Praha a jeho fanoušky. Proto se tímto dotazníkem obracím na vás, slávistické 
fanoušky. Především díky vaší pomoci mohu definovat pozitivní a negativní části této 
spolupráce a komunikace, určit jejich důležitost a navrhnout jejich zlepšení a 
zefektivnění. Tento průzkum je anonymní a slouží pro marketingové potřeby klubu a je 
součástí mé bakalářské práce na Univerzitě Karlově v Praze. 

 
Pokyny pro vyplnění: 
 
- U většiny otázek lze označit pouze jednu variantu odpovědi 
- Otázky s více variantami odpovědí jsou označeny 

 
Návštěvnost 
 

1) Kolik domácích utkání SK Slavia Praha navštívíte během sezóny (jaro, 
podzim)? 
a) 1-5 
b) 6-10 
c) 11 a více 
 

2) V letošní sezóně (2010-2011) navštěvujete domácí utkání SK Slavia Praha 
oproti loňské sezóně 
a) Častěji 
b) Méně často 
c) Stejně 

 
3) Jak dlouho navštěvujete SK Slavii Praha při jejich domácích utkáních ve 

fotbale? 
a) První sezonu 
b) 2-4 roky 
c) 5 a více let 
 

4) Domácí utkání SK Slavia Praha navštěvujete? 
a) Sami 
b) S přáteli 
c) S rodinou 

 
5) Jakým způsobem se dopravujete na utkání? 

a) Autem



 
b) MHD 
c) jinak 
 

6) Dokáže Vás ovlivnit inzerce v médiích, v případě, že se rozhodujete, zda utkání 
navštívíte? 

a) Ano, pozitivně (zápas navštívím) 
b) Ano, negativně (zápas nenavštívím) 
c) Ne, neovlivňuje mě 

 
7) Je ovlivněna vaše návštěvnost výsledky a postavením mužstva v tabulce? 
a) Ano, výrazně to ovlivňuje mou návštěvnost 
b) Ano, částečně to ovlivňuje mou návštěvnost 
c) Ne, neovlivňuje to mou návštěvnost 

 
8) Na stupnici 1-5 ohodnoťte, jak moc jsou pro Vás důležité jednotlivé faktory při 

návštěvě fotbalového utkání? Každému faktoru přidělte prosím jednu hodnotu ze 
stupnice. (1 – nejméně důležité, 5 nejvíce důležité) 
 
Výsledek utkání   1 2 3 4 5  
Atmosféra na stadionu 1 2 3 4 5  
Kvalitní a atraktivní fotbal 1 2 3 4 5  
Doprovodný program  1 2 3 4 5 
Bezpečnost na stadionu 1 2 3 4 5  
 

 
Stadion a atmosféra 
 

9) Zdá se Vám, že klubová prezentace SK Slavia Praha je před Synot Tip Arenou 
důstojná a výrazná? 

a) Ano 
b) Ne 

 
10) Zdá se Vám, že klubová prezentace SK Slavia Praha je uvnitř Synot Tip Areny 

důstojná a výrazná? 
a) Ano 
b) Ne 

 
11) Nabýváte při utkáních SK Slavia Praha v Synot Tip Areně pocitu, že se 

nacházíte v domácím prostředí? 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Ne 
 

12) Chovají se k Vám pracovníci Security (ochranka) při domácích utkáních vstřícně 
a ohleduplně? 

a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne



d) Ne 
 

13)  Jste spokojen s cenou nabízeného občerstvení během utkání SK Slavia Praha? 
a) Ano 
b) Ne 

 
14) Jste spokojen s kvalitou nabízeného občerstvení během utkání SK Slavia Praha? 
a) Ano 
b) Ne 

 
15) Jste spokojen s šíří nabízeného občerstvení během utkání SK Slavia Praha? 
a) Ano 
b) Ne 

 
16) Na stupnici 1 – 5, ohodnoťte, jak moc se ztotožňujete se slávistickou 

choreografií a slavistickými chorály „tribuny sever“(„kotlem“) během utkání. (1 
- vůbec se neztotožňuji, 5 – maximálně se s nimi ztotožňuji) 
 

1 2 3 4 5 
  

 
17) Ohodnoťte prosím na stupnici 1 – 5, jak moc velkým problémem pro vás je 

sdílení Synot Tip Areny s Bohemians 1905? (1- nemám s tím žádný problém, 5 – 
je to pro mě nepřekonatelný problém) 
 

1 2 3 4 5 
 
 

18) Zdá se Vám cena vstupenek na domácí utkání SK Slavia Praha pro sezónu 
2010/2011 přiměřená? 

a) Ano 
b) Ne 

 
19) Jste držitelem permanentky na domácí utkání SK Slavia Praha pro sezónu 

2010/2011? 
a) Ano 
b) Ne 
 
20) Zdá se Vám cena permanentek na domácí utkání SK Slavia Praha pro sezónu 

2010/2011 přiměřená? 
a) Ano 
b) Ne 
c) Nevím (nemám informace) 

  
Komunikace 

 
21) Oficiální internetové stránky SK Slavia Praha sledujete: 
a) Denně 
b) Pravidelně (alespoň 2 × týdně)



 
c) Občas (alespoň 1 × týdně) 
d) Téměř je nenavštěvuji 

 
22) O domácích utkáních SK Slavia Praha se dozvídáte: 
a) Z tisku 
b) Z rádia 
c) Z televize 
d) Z internetu (pasivně) 
e) Informace aktivně hledám na internetu 

 
23) Jaký deník nejčastěji čtete? 
a) Blesk 
b) MF Dnes 
c) Sport 
d) Hospodářské noviny 
e) Lidové noviny 
f) Právo 
g) Metro 
h) Jiný 

 
24) Jakou rozhlasovou stanici nejčastěji posloucháte? 
a) Frekvence 1 
b) Fajn rádio 
c) Radiožurnál 
d) Evropu 2 
e) Impuls 
f) Bonton rádio 
g) Rádio Kiss 
h) Country rádio 
i) Beat 
j) Rádio City 
k) Rádio Blaník 
l) Jinou 

 
25) Na kterých internetových serverech navštěvujete fotbalové stránky nejčastěji? 
a) www.seznam.cz 
b) www.centrum.cz 
c) www.idnes.cz 
d) www.fotbal.cz 
e) jiné 
f) Na žádných 

 
26) Podle vašeho názoru je image klubu SK Slavia Praha: 
a) Výborná 
b) Chvalitebná 
c) Dobrá



 
d) Špatná 
e) Velmi špatná 

 
 

27) Jste spokojeni s tím, jak se chová vedení SK Slavia Praha k fanouškům klubu? 
a) Ano 
b) Ne 

 
28) Důvěřujete vyjádřením managementu klubu SK Slavia Praha? 
a) Ano 
b) Spíše ano 
c) Spíše ne 
d) Ne 

 
Identifikační údaje 
 

29) Pohlaví respondenta: 
a) Žena 
b) Muž 

 
30) Do jaké věkové skupiny patříte? 
a) 6 - 15 let 
b) 16 - 25 let 
c) 26 - 35 let 
d) 36 – 45let 
e) 46 – 55 let 
f) 56 a více 

 
31) V jaké lokalitě se nachází Vaše bydliště? 
a) Praha 10, Praha 4, Praha 3, Praha 2, Praha 1 
b) Ostatní části Prahy 
c) Středočeský kraj 
d) Jinde 

 
32) Jste členem některé z těchto organizovaných skupin slávistických fanoušků (lze 

označit více odpovědí)? 
a) Odboru přátel 
b) Fanklubu 
c) Ultras 
d) Nejsem členem ani jedné z těchto skupin  

 


