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Abstrakt 

 

ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU FK DUKLA PRAHA A NÁVRHY NA 

JEHO ZLEPŠENÍ 

 

Cíle práce: Analýza jednotlivých marketingových prvků, které tvoří kompletní 

marketingový mix. Komunikace s fanoušky klubu a zjištění jejich postojů k marketingu. 

Následné navrhnutí patřičných doporučení v oblasti marketingu, která by zlepšila 

současnou image klubu. 

 

Metody: Pro analyzování současného marketingového mixu bude pouţita případová 

studia a SWOT analýza, která odhalí silné a slabé stránky klubu. Kontakt s vedením 

klubu proběhne pomocí neformálního rozhovoru. Pro zjištění postoje fanoušků 

pouţijeme dotazník. Výzkumným souborem budou pravidelní fanoušci klubu. Získaná 

data spojím s vlastními poznatky a pokusím se udělat návrhy na zlepšení 

marketingového mixu. 

 

Výsledky: Vypracované návrhy budou předloţeny vedení klubu a budou mít moţnost 

realizovat patřičné kroky k dosaţení nových marketingových cílů. Studie odhalila 

nedostatky v oblasti marketingu a pomohla tak klubu. 

 

Klíčová slova: marketingový mix, komunikační mix, medializace, dotazník 



Abstract 

 

FK DUKLA PRAGUE MARKETING MIX ANALYSIS AND PROPOSALS FOR ITS 

IMPROVEMENT 

 

Targets: The analysis of particular marketing aspects, which compose the complete 

marketing mix. Communication with club fans and investigating their position  

on marketing. Consequent proposals of appropriate recommendations in marketing field  

to improve the club’s present image. 

 

Methods: There will be an example study and SWOT analysis used to analyze current 

marketing mix. These will determine strong and weak points of the club. Contact with 

the club will take place in an informal meeting. A questionnaire will be used to find out 

fans’ view. The experimental sample will consist of loyal fans only. I will then combine 

gathered data with my own knowledge and will attempt to create propositions for 

marketing mix improvement. 

 

Results: Created proposals will be presented to the club’s leadership and they will have 

an opportunity to realize these proposals to achieve new marketing targets. The study 

detected drawbacks in the marketing field and helped the club. 

 

Key words: marketing mix, communication mix, medialization, questionnaire 
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 1.  ÚVOD 

 

Při výběru tématu jsem zvaţoval mé moţnosti ohledně přístupu k informacím, 

a proto jsem si zvolil tématiku z oblasti fotbalu, konkrétně analýzu marketingového 

mixu FK Dukla Praha. K dosaţení oboustranné spokojenosti poskytnu své poznatky  

a přínosy práce majitelům, a ti mohou na základě toho podniknout patřičné kroky  

k vylepšení marketingu, potaţmo marketingového mixu. 

Fotbal patří k nejrozšířenějšímu sportu v České republice. Je to dáno nízkou 

finanční náročností na vybavení a pojetím týmové hry, která rozvíjí spoustu potřebných 

lidských vlastností. Česká republika je plodná na fotbalové talenty, ale bohuţel  

jiţ v brzkém věku přestupují do zahraničí za lepšími fotbalovými i finančními 

podmínkami. 

Velká popularita fotbalu u nás nabízí spoustu prostoru pro prezentování ostatních 

podniků, které mají zájem propojit své jméno s fotbalem. Většina klubů v ČR je závislá 

na svých sponzorech, jinak by nebyly schopné pokrýt svůj rozpočet a byly  

by nuceny provést omezující kroky. Z toho důvodu se snaţí kluby rozvíjet co nejlepší 

moţnosti pro sponzory, aby si je udrţely, popřípadě získaly nové. V zahraničí je běţné, 

ţe fotbalový klub sponzoruje jeden gigant ( B-win, Gasprom, T-mobile a různé letecké 

společnosti), který přispívá výraznou částkou do rozpočtu klubu. Kdeţto celky v ČR 

jsou sponzorováni větším počtem rovnocenných sponzorů. 

Jiţ zmiňovaný klub Dukla Praha má kombinaci jednoho většího sponzora 

v podobě B-win a spousty dalších menších sponzorů, kteří přispívají finančně nebo 

vyuţívají barterový obchod. Dukla nabízí široké moţnosti pro potencionální sponzory 

a spolupracuje na mnoha projektech, které dokáţí kladně povzbudit image sponzorské 

firmy. 
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2.  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

Hlavním cílem mé práce je analyzovat podrobně marketingový mix tohoto 

klubu a odhalit jeho nedostatky. Následně se pokusím zjistit názor věrných fanoušků 

klubu ohledně jednotlivých marketingových prvků a zaimplementuju i své vlastní 

poznatky do návrhů na vylepšení marketingového mixu.  

Očekávaným přínosem práce bude vypracování komplexních závěrů  

a doporučení pro marketingové potřeby, které pomohou vedení klubu vylepšit svou 

stávající marketingovou skladbu FK Dukla Praha. 

 

Ke splnění cílů mé práce budu provádět tyto dílčí úkoly: 

a) studium domácí i zahraniční literatury 

b) analyzovat jednotlivé sloţky marketingového mixu (4P) 

c) neformální interview s členem vedení klubu FK Dukla Praha 

d) vypracování SWOT analýzy klubu 

e) dotazníkové šetření zaměřené na postoje fanoušků Dukly 

f) získaná data spojit s vlastními poznatky a navrhnout komplexní 

doporučení. 

 

 Zdrojem informací budou zejména publikace o marketingu obecném, ale také 

zahraniční publikace o sportovním marketingu. Při popisu marketingového mixu budu 

čerpat z interview, klubové literatury a částečně z internetu. 
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3.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1  Marketing 

3.1.1  Pojem marketing 

Většina lidí si pod pojmem marketing vybaví okamţitě prodej a reklamu.  

Je to přirozené, kdyţ nás kaţdý den obklopují televizní reklamy, inzeráty v novinách, 

internetové prezentace či kampaně na podporu prodeje. Prodej a reklama představují jen 

dvě marketingové funkce, ale ani zdaleka nejsou těmi nejdůleţitějšími. 

Současný marketing uţ neznamená jen schopnost prodat, jak tomu bylo  

v minulosti, ale je třeba ho chápat jako schopnost uspokojit přání zákazníka.  

K samotnému prodeji produktu dochází aţ poté, co je vyroben. Kdeţto marketing 

začíná pracovat dávno předtím, neţ se začne produkt vyrábět a prodávat. 

Marketing představuje skupinu úkonů, které vypracují manaţeři, aby zjistili, jaké 

jsou poţadavky a potřeby, určili jejich rozsah a intenzitu, a rozhodli,  

zda se tu vyskytuje moţnost dosáhnutí zisku. Marketing probíhá po celou dobu 

ţivotního cyklu výrobku, která zahrnuje i fázi prenatální, snaţí se oslovit nové 

spotřebitele a udrţet si základnu stávajících spotřebitelů tím, ţe inovuje vzhled a výkon 

produktu. Při tom čerpá ze zkušeností z výsledků prodeje a následně se snaţí úspěch 

zopakovat. 

 

 KOTLER a ARMSTRONG (2004) definují marketing „jako společenský  

a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby  

a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“ (9, s.30) 

 

  PETER DRUCKER (1973) jeden ze zakladatelů moderního managementu „Cílem 

marketingu je udělat akt prodeje nadbytečným. Cílem je znát  

a chápat zákazníka tak dobře, aby mu výrobek nebo služba přesně odpovídala …  

a prodávala se sama.“ (10, s.25) 
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Existence trhu a otázek na něj mířených nás přivádějí ke koncepci marketingu. 

Marketing znamená takové působení na trh, aby vznikaly směny a vztahy, za účelem 

vytvořit hodnotu a naplnit potřeby a přání. Můţeme marketing také definovat jako 

proces, kdy jednotlivci a skupiny směnou produktů a hodnot s ostatními získávají to,  

co chtějí a potřebují. Kaţdá směna je spojena s řadou pracovních úkonů. Prodávající 

musí najít kupujícího, poznat jeho potřeby a přání, vyrobit kvalitní produkty a sluţby, 

patřičně je propagovat a následně dodávat. 

 

Klíčové marketingové aktivity dle KOTLERA (2007):  

1. vývoj výrobků 

2. výzkum  

3. komunikace 

4. distribuce 

5. cenová politika 

6. sluţby zákazníkům 

  

 Obvykle si představujeme, ţe marketing provádí prodávající, ale marketingové 

aktivity provádí často i samotní kupující. Projevuje se to zejména při hledání zboţí, 

které chceme, za cenu, kterou můţeme zaplatit. 

 

3.1.2  Marketingové prostředí 

  V marketingovém prostředí nepůsobí pouze konkurence ale řada dalších činitelů. 

Trţní prostředí dělíme na operační prostředí a makroprostředí. Do operačního prostředí 

řadíme účastníky, kteří se přímo účastní na výrobě, distribuci a propagování nabídky. 

Nejčastěji jimi jsou firmy, dodavatelé, distributoři, dealeři a cíloví zákazníci. Mezi 

dodavatele můţe zahrnout dodavatele materiálů, sluţeb (například marketingový 

poradce, reklamní agentury, banky, logistické firmy a komunikační společnosti). 

Skupinu distributorů a dealerů tvoří obchodní zástupci, brokeři a další skupiny 

účastníků, kteří se podílejí na vyhledávání zákazníků a na prodeji. 
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  KOTLER (2001) zahrnuje do makroprostředí těchto šest komponentů:  

demografické prostředí, ekonomické prostředí, přírodní prostředí, technologické 

prostředí, politicko-legislativní prostředí a sociálně-kulturní prostředí. (10) 

  Tyto komponenty makroprostředí výrazně ovlivňují účastníky v operačním 

prostředí. Osoby, které působí na trhu, musejí pozorně sledovat vývoj trendů 

v makroprostředí a na jakékoliv změny v některém komponentu patřičně zareagovat. 

Reakce můţe mít podobu změny marketingové strategie nebo jiného rozhodnutí. Kaţdá 

země má odlišné makroprostředí, a tak je velmi důleţitá znalost místního klima  

pro úspěšné působení na trhu. Marketingoví manaţeři nevytváří své strategie ve vakuu.  

Při určování cílových trhů a vývoji svého marketingového mixu musí pracovat s mnoha 

proměnnými v širokém marketingovém prostředí. 

  CARTHY a PERREAULT (1993)  rozdělili marketingové prostředí do těchto pěti 

oblastí: 

1. cíle a zdroje firmy 

2. konkurenční prostředí 

3. ekonomické a technologické prostředí 

4. politické a právní prostředí 

5. kulturní a sociální prostředí 

 

3.1.3  Spotřebitel 

 Veškeré činnosti marketingu firmy jsou vynaloţeny za účelem prodeje produktu 

či sluţby konečnému spotřebiteli, a proto je nezbytné si ho definovat. Spotřebitelé jsou 

lidé, kteří konzumují nebo pouţívají sportovní produkt či sluţbu. Hlavní omezení tohoto 

přístupu pro sportovní organizace je mnoho projektů zaloţených na dobrovolnících  

a hercích v sociálních marketingových programech, které jsou neziskové. V jiném slova 

smyslu se jedná o to, ţe tu existují zákazníci a ne-zákazníci. V důsledku toho sportovní 

marketing organizace zahrnuje heterogenní mix vlastností a motivace. 
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3.2  Marketingový mix 

Úkolem marketingového manaţera je dosáhnout poţadované odezvy na cílovém 

trhu. K tomu vyuţívá několik nástrojů, které tvoří marketingový mix. KOTLER (2001) 

definuje marketingový mix následovně: „Marketingový mix je soubor marketingových 

nástrojů, které firma využívá k tomu, aby dosáhla marketingových cílů na cílovém 

trhu.“ (10, s.32) 

 

Schéma č. 1: Marketingový mix 

 

Zdroj: KOTLER P. – Marketing management (10, s.32) 

  

 Nástroje, které manaţer vyuţívá, jsou roztříděny do čtyř skupin, nazývaných čtyři 

P: product (produkt), price (cena), place (místo) a promotion (propagace).  

Na schématu 1 je zobrazen podrobnější marketingový mix a podoby jednotlivých P. 

 Produktem rozumíme hmotný i nehmotný statek, jenţ je předmětem zájmu určité 

skupiny osob či organizací. Produktem je tedy výrobek, sluţba, myšlenka, volební 

program atd. 

 NIESCHLAG, DICHT a HÖRSCHGEN (1994) popisují cenu jako součet všech 

nákladů a úsilí, které vznikly spotřebiteli při spotřebě statku. Dále povaţují cenu  

jako částku, která je poţadována nebo zaplacena za výrobek či sluţbu. (14) 
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 Místo neboli distribuční systém, zprostředkovává cestu produktu od výrobce  

ke spotřebiteli. Běţnými funkcemi distribučního systému jsou například přeprava zboţí, 

skladování, prodej, kompletace zakoupeného zboţí, servis a poskytování úvěru. 

 Propagace má za úkol informovat odběratele i veřejnost o našem produktu  

a přesvědčit potenciální zákazníky ke koupi produktu 

  Na schématu č. 2 je zachyceno zapojení marketingu do cyklu od výrobce  

aţ po spotřebitele. Obvykle můţe firma rychle měnit své ceny, velikost prodejních sil  

a výši marketingových výdajů. Vývoj nových produktů a změna distribučních cest jsou 

jiţ záleţitostmi dlouhodobými.  

 

Schéma č. 2: Strategie marketingového mixu 

 

Zdroj: KOTLER P. – Marketing management (10, s.33) 

 

Je třeba říct, ţe čtyři P zastupují pohled prodejce na dostupné nástroje, které 

působí na zákazníka. Zákazníci se dívají na marketingové nástroje jako na nositele 

spotřebitelského uţitku. „Rober Lauterborn přepokládá, že pohled prodejce 

koresponduje se zákaznickým vnímáním nástrojů marketingového mixu, označeným jako 

Cs.“ (10, s.33) 
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Na kaţdé P z marketingového mixu se můţeme podívat i z pohledu zákazníka: 

Čtyři P              Čtyři CS  

Produkt   Zákaznické řešení 

Cena    Zákaznické náklady 

Místo    Pohodlí 

Propagace   Komunikace 

Úspěšnější jsou ty organizace, které dokáţí efektivně vhodným způsobem 

uspokojovat zákaznické potřeby a efektivně se zákazníkem komunikovat. 

 

3.3  Modifikace marketingového mixu 

  Manaţeři výroby se mohou pokusit o podpoření prodeje pomocí obměny jedné 

nebo více proměnných marketingového mixu. Můţe dojít k následujícím změnám: 

 Cena: Sníţení ceny můţe přilákat nové zájemce a uţivatele. Můţe poskytnout 

slevu při odběru většího mnoţství nebo okamţitém nákupu. Naopak můţeme 

zvýšit cenu na znamení zlepšení jakosti produktu. 

 Distribuce: Firma můţe získat větší podporu a prezentaci v rámci stávajících 

odbytišť nebo proniknout i na jiná odbytiště. Také můţe zavést produkt do nové 

distribuční sítě. Vhodný je prodej sortimentu v rámci distribuční sítě odlišného 

sortimentu. 

 Reklama: Je moţné zvýšit výdaje na reklamu nebo můţe být změněna 

kompletně. Obměny mediálního mixu.  

 Podpora prodeje: Vystupňování podpory prodeje – obchodní jednání, 

pobídkové kupony, poskytování slev, záruk, propagační dárky a soutěţe. 

 Osobní prodej: Zvýšení počtu a kvalifikace obchodních zástupců. Obměna 

prodejních teritorií. Upravení motivace obchodních zástupců. Zdokonalení 

prodeje přes telefon. 

 Služby: Urychlení dodávky zboţí, rozšíření technické sluţby pro zákazníky, 

zvětšit rozsah úvěrů. 
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 Hlavní problém modifikace marketingového mixu spočívá v tom, ţe je snadno 

napodobitelná konkurenty, zvláště pokud se týká sníţení cen a dodatečných sluţeb. 

Firma nemusí dosáhnout očekávaných výsledků, a navíc všechny konkurenční firmy 

mohou zaznamenat sníţení zisku v důsledku stupňování vzájemných marketingových 

útoků.  

 

3.4  Sportovní marketing 

  V posledních desetiletích vstupuje i do oblasti sportu fenomén maximalizace 

příjmů. Nejedná se jen o výrobní podniky, u kterých je to základním motivem 

podnikání, ale také do sfér sportovních organizací. V současné době potřebuje většina 

sportovních projektů značnou finanční podporu, bez kterých by nemohly existovat.  

Jako nejvýhodnější cestou se jeví propojení sportu s obchodem – vzniká tak sportovní 

marketing. 

 Podle PITTSE a STOTLARA (1996) se sportovní marketing definuje jako 

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

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

a bylo dosaženo cílů firmy.“ (16, s.80) 

 

3.4.1  Klasifikace marketingového mixu fotbalového klubu 

 Konkrétním produktem fotbalového klubu je fotbalové utkání, které se skládá 

z týmového herního výkonu a herními výkony individuálních hráčů. Aby mohl tento 

produkt vzniknout, potřebujeme hráče v odpovídající kvalitě, kvalitně řízený tréninkový 

proces, vyhovující tréninkové zázemí. Všechny tyto potřebné prvky, které jsou potřeba 

ke vzniku fotbalového utkání, mají svou cenu určovanou trhem. Nestačí mít pouze 

dobrý fotbalový produkt, ale musíme ho umět patřičně propagovat, dobře o něm 

informovat a zároveň ho dobře distribuovat konečnému zákazníkovi, to je divákovi. 

Hlavním očekáváním diváka je bezesporu shlédnutí kvalitního fotbalového utkání 

plného pohledných akcí a bohatého na vstřelené branky. V dnešní době je uţ divák 

mnohem náročnější a zahrnuje do svých očekávání mnohem více neţ samotné utkání. 

Jedná se zejména o kvalitní občerstvení, bohatý doprovodný program, moţnost 

zakoupení suvenýrů přímo na stadionu, začlenění diváka do dění uvnitř fotbalového 
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klubu formou členství ve fanklubu, ze kterého plynou pro diváka jisté benefity. Cílem 

fotbalového klubu je v prvotní řadě výkonnostní stránka, která je zaloţena  

na dosahování předem definovaných cílů (např. umístění do určitého místa v ligové 

tabulce, účast v evropských soutěţích apod.). Dosahování stanovených cílů se zároveň 

stává pro klub nástrojem k uspokojování potřeb a přání diváků. 

 Vzhledem ke značné diferenciaci mezi fotbalovým produktem a hmotným 

produktem běţného marketingu je i sloţení marketingového mixu lehce odlišné.  

Na druhou stranu mají i hodně prvků společných.  

 

3.4.2  Produkt 

 ČÁSLAVOVÁ (2009) řadí sportovní produkt do centra marketingového mixu. 

Podstatou sportovního produktu je, ţe zákazník hledá funkci a uţitek produktu 

vzhledem ke svým poţadavkům. Ve většině případů se nejedná o homogenní produkt. 

V oblasti marketingu fotbalového klubu musíme rozlišovat dvě sloţky produktu,  

a to na materiální (hmotný) nebo nemateriální (nehmotný). Často se také setkáváme 

s rozdělením na produkt a sluţbu. Jedná se o to samé kritérium členění produktu, pouze 

jinak nazývané. (1) 

 Vztah mezi produktem a sluţbou je stále terčem debat. Hranice mezi těmito 

dvěma entitami je stále více rozmazanější. Výrobci produktů začínají nabízet přidruţené 

sluţby a sluţby vyţadují vyuţívání fyzických produktů. Jako příklad bych uvedl firmu 

Nike, která umoţňuje svým zákazníkům zúčastňovat se závodů, kde mohou porovnat 

své síly s ostatními členy komunity a sdílet spolu záţitky. 

 MULLIN (2007) definuje produkt jako „jakýkoli svazek nebo kombinaci 

vlastností, procesů a nápadů, které nakupující očekává, a že mu přinesou uspokojení.“ 

(13, s.17) 

 Pro zachycení vztahu mezi produktem a sluţbou, a jejich rozdíly nám poslouţí 

schéma č. 3. FERRAND a McCARTHY (2009) definují nabídku následovně: „nabídky 

jsou komplexní celky složené z hmotných a nehmotných prvků, které poskytují 

spotřebitelům a uživatelům celou řadu výhod – funkční, citové, emocionální, 

psychologické, sociální, požitkářské a estetické. Funkční požitky jsou odvozeny  

od schopnosti výrobku nebo služby k dosažení užitkové a fyzické potřeby.“ (5, s.3) 
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 Dítě, které je vedeno ve fotbalovém klubu, se chce zlepšovat technicky  

i takticky, a zúčastňovat se soutěţí. Sluţby poskytované klubem přináší také výhody 

sociální (členství ve skupině, vytváření přátel), citové (generuje emoce), poţitkářské 

(dává uspokojení, radost) a estetické (smysl pro krásu, zvýšení osobního projevu).  

 Výše uvedené analýzy mohou být pouţity k odlišení mezi výrobkem a sluţbou 

vynesením nabízených vlastností na dvě osy. První osa znázorňuje hmotné a nehmotné 

charakteristiky nabídky. Vertikální osa nám ukazuje povahu výhod, kterých má být 

dosaţeno (funkční nebo záţitkový prospěch). Nabídka je povaţována za produkt, 

obsahuje-li primárně hmotné prvky. Pokud se nabídka skládá především z nehmotných 

prvků, jedná se o sluţbu.   

 

Schéma č. 3: Rozdílnost mezi produktem a službou 

 

Zdroj: FERRAND A., McCARTHY S. – Marketing the sports organisation (5, s.3) 

 

 Produkt a jeho sortimentní skladba můţe mít v podmínkách profesionálního 

fotbalového klub (FK) mít následující podobu: 

 a) Nemateriální složka produktu FK – do této kategorie spadá konkrétní 

sportovní výkon, který je tvořen individuálními výkony i kolektivním pojetím hry. 

Projevují se zde hráčské i trenérské individuality. Všechny tyto sloţky tvoří vlastní 

fotbalové utkání, které je primárně určeno pro diváky, ať uţ přímo na místě konání 

utkání – stadionu, nebo doma u televizních obrazovek či internetového vysílání. 
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 b) Materiální složka produktu FK – je tvořena reklamními plochami  

na stadionu, prodejem propagačních předmětů – merchandising, ale i stánky 

s občerstvením během fotbalového utkání. Zahrnují se do této sloţky také marketingová 

a televizní práva utkání i hráčů, ale v prostředí druhé nejvyšší české fotbalové soutěţe 

tato skupina nehraje výraznější roli a proto se jí dále nebudeme zaobírat. 

 

3.4.3  Cena 

 Fotbalový klub si sám určuje svou marketingovou strategii a s ní úzce spjatou 

cenu produktu. V této fázi si dovoluji rozdělit cenu na dvě skupiny: 

a) První z nich je cena vstupného na stadion, kterou hradí diváci navštěvující 

fotbalové utkání a s ním spojený veškerý doprovodný program.  

b) Marketingová cena - cena, kterou si fotbalový klub účtuje za pronájem 

reklamních ploch na stadionu a dresu (reklamní bannery okolo hřiště, reklamní tabule 

na stadionu, reklama na ukazateli skóre, potisk zápasových dresů, logo v press-centru 

atd.). 

 Cena vstupného na stadion je ve většině případů stanovena jednoduchou 

kalkulací. Trţby ze vstupného by měli hlavně pokrýt náklady spojené s utkáním 

(osvětlení, personál, bezpečnostní sloţky, úklid stadionu) a zároveň obsahovat zisk,  

se kterým klub počítá do rozpočtu. V zahraničí tvoří příjmy ze vstupného aţ 75 % 

celkových příjmů. Je to dáno větší kapacitou stadionu, ale především vyšší návštěvností 

zápasů a celkově kladnější přístup k fotbalu. 

  

 Faktory ovlivňují výši vstupného: 

  a) atraktivnost 

  b) tradice klubu 

  c) popularita klubu 

  d) moderní aréna (stadion) 

  e) současným postavením klubu 
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Problém v českých podmínkách spočívá v nízkých investicích spotřebitelů  

do sportu a volnočasových aktivit. V zahraničí investují spotřebitelé aţ 40 % svých 

příjmů do volnočasových aktivit. Díky tomu mají kluby u nás omezenou moţnost 

oslovit zákazníky, a tak většinou do svých rozpočtů nezapočítávají s výrazným podílem 

trţeb ze vstupného a merchandisingu. 

Cena vstupného by měla být minimálně v podzimní či jarní části neměnná. 

V praxi je jiţ zaběhlá metoda permanentních vstupenek, která za jednorázový poplatek 

umoţní diváku navštěvovat utkání vybraného klubu po celý soutěţní ročník. Zpravidla 

bývá cena permanentky niţší neţ počet domácích utkání za soutěţní ročník násobena 

výší vstupného na domácí utkání. Marketingový pracovníci mohou při stanovování ceny 

vstupného vyuţívat různé slevové akce pro rodiny, akce typu 1+1 zdarma apod.. 

  Také marketingovou cenu lze v některých případech stanovovat jednoduchou 

kalkulací, jako například ceny suvenýrů. Vedle vlastní kalkulace se zde sleduje i průběh 

poptávky, ceny konkurence a jedinečnost produktu. 

 Z pozice fotbalového klub je důleţité odhadnout kolik divák či potenciální partner 

je ochoten zaplatit a jaký bude celkový obrat produktu. Aby mohl klub oslovit 

nastávající partnery a nabídnout jim určitý typ reklamy, tak si musí nejprve sestavit 

nabídkový list. Na něm se nachází veškeré moţné formy reklamy, který je klub schopen 

nabídnout a konkrétní ceny (např. cena/m2 u bannerů okolo hřiště, cena za roční 

reklamu na dresu na určitém místě apod.) Tato cena je ve většině případů dále 

podrobena smlouvání z obou stran a upravena na finální cenu. Dále si musí klub dobře 

připravit dobré argumenty, proč právě vyuţít reklamu v daném klubu.  

 Hodně současných klubů vyuţívá při poskytnutí reklamních ploch barterový 

obchod. Klub poskytne partnerovi konkrétní reklamní plochu nebo prostor a partner  

na oplátku neposkytne finanční náhradu, ale část své produkce, která je pro klub 

uţitečná. Většina těchto partnerů vyrábí produkci, která  nachází uplatnění  

ve fotbalovém klubu (např. sportovní oblečení, doprava, výţivové doplňky). Tato forma 

obchodu je pro obě strany velice výhodná a čerpají z ní prospěch. 
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3.4.4  Distribuce 

 Dle ČÁSLAVOVÉ (2009) je hlavním úkolem distribuce vytvoření cesty,  

jak dostat produkt k zákazníkovi. Záleţí zejména na povaze produktu, na typu 

organizace, na zákazníkovi a dalších faktorech. Fotbalový klub musí zváţit povahu 

distribučních kanálů, provést kalkulaci nákladů na distribuci a určit charakter a hustotu 

distribuční sítě. Vrátíme-li se zpět k definici produktu fotbalového klubu, tak rovněţ 

musíme distribuci rozdělit na distribuci hmotných a nehmotných produktů. (1) 

 Hmotný produkt lze fyzicky charakterizovat a má svůj rozměr. Z toho plyne,  

ţe ho lze skladovat a libovolně přepravovat, a tak není problém přesunout ho do místa 

prodeje. Jedná se především o klubový merchandising, který tvoří nejvýraznější část 

nabídky hmotných produktů klubu. Na rozdíl od merchandisingu v obchodech, který 

chápeme jako úsilí prodejce zviditelnit zboţí v regálech a zvýšit tím obrat,  

je merchandising ve sféře fotbalu chápán jako výroba a prodej suvenýru a různých 

doplňků, které zviditelňují příslušnost fanouška k danému klubu. Tuto skupinu výrobku 

tedy lze přepravit na místo utkání (stadion), kde se během celého utkání prodávají,  

ale také většina klubů nabízí moţnost zakoupení na pevné adresy kdykoliv mimo dobu 

utkání. 

 Nehmotný produkt nelze zhmotnit a nemá fyzický rozměr. Ve fotbalovém klubu 

to představuje samotné fotbalové utkání a doprovodný program. Je zde jedinečná 

atmosféra, kterou nemůţete proţít doma u televizních obrazovek, a zároveň  

je to společenská událost, kde potkáte mnoho zajímavých lidí. Specifikum fotbalového 

utkání je, ţe si ho divák nemůţe ohmatat ani předem vyzkoušet, a musí si ho přijít 

proţít přímo na fotbalový stadion do místa konání utkání. Spojení fotbalového stadionu 

s atmosférou a samotného herního výkonu zanechá v divákovi jisté záţitky. K tomu, 

aby klub přilákal diváky na stadion, vyuţívá nástrojů propagace. 

3.4.5  Propagace 

 HORÁKOVÁ (1992) definuje propagaci následovně: „smyslem propagační 

činnosti je zejména informovat o produktu – například o jeho vlastnostech, dostupnosti 

či ceně – a přesvědčit potenciální zákazníky o výhodnosti koupě produktu od inzerující 

firmy.“ (8, s. 37-38) 
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Čáslavová (2009) zahrnuje do propagace tyto 4 základní činnosti: 

 a) reklamu –  reklama na sportovní sluţby, reklamy na specifických sportovních 

                médiích (dresy, panely, vybavení, stadion),                                      

 b) publicitu – je pro fotbalový klub velmi důleţitá, zahrnuje v sobě důkladnou 

                informovanost pro veřejnost – tiskové konference, prohlášení, rozhovory  

                a vyuţívá i jiné typy komunikačních nástrojů. 

 c) opatření na podporu prodeje – jedná se právě o slevy vstupného, slosování 

                vstupenek, různé soutěţe, autogramiády, dny otevřených dveří v klubu, 

 d) osobní prodej – marketingový pracovník klubu osobně prodává a nabízí 

                 produkty a sluţby klubu – reklamní plochy, VIP vstupenky apod. 

 

     Dohromady tyto 4 činnosti tvoří tzv. propagační mix. Všechny čtyři formy  

se vyuţívají při prodeji sportovního produktu. Konkrétní podoba propagačního mixu  

je závislá opět na klasifikaci produktu, který klub nabízí. Kaţdý klub vyuţívá vlastní 

propagační strategii, která je pro něj specifická a pruţně reaguje na podmínky na trhu. 

  

 Faktory ovlivňující propagační strategii: 

a) základní cíle kladené managementem klubu – dosaţení určité výše obratu, získat 

určitý počet zákazníků, vytvořit určitou image klubu, prodat určitý objem vstupenek, 

b) cílová skupina, na kterou má propagace zapůsobit – široká veřejnost, pracující, 

studenti, sportovci atd., 

c) pouţitá média – internet, rádio, televize, periodický tisk, 

d) finanční prostředky vynaloţené na propagaci 

e) koncipování propagační zprávy pro určitou cílovou skupinu zákazníků. 

 

 Ve prospěch fotbalového klubu můţe vystupovat další komunikační nástroj 

corporate identity. Představuje filosofii fotbalového klubu, pro kaţdý klub je velmi 

důleţitá a obsahuje v sobě tradici, regionální umístění a historické úspěchy klubu. 

Corporate identity je dále věnována kapitola 3.6. 
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3.5  Merchandising 

 Slovo merchandising pochází z anglického výrazu a má dva smysly. Jako 

podstatné jméno „the merchandise“ znamená zboţí, jako sloveso „to merchandise“ 

znamená vystavovat zboţí. V českých podmínkách ještě není sportovní marketing  

ve formě merchandisingu na takové úrovni jako v zahraničí. Principem merchandisingu 

je přesvědčit fanoušky, ţe identifikace s klubem a jeho symboly je velmi důleţitá.  

 

3.5.1  Sportovní merchandising 

 „Ve vztahu k tělesné výchově a sportu je třeba v souvislosti s merchandisingem 

podporovat snahu o identifikaci například s logy sportovních klubů. Logo je vizitkou 

sportovní organizace, ta se jeho prostřednictvím opticky představuje a její snahou je, 

aby logo splynulo s její činností a bylo jejím symbolem. Snahou sportovního klubu by 

mělo být, aby celá jeho propagační činnost, od vstupenek, přes barvu dresů, měla 

jednotný grafický ráz. Mnohostrannost použití loga od malého odznáčku po obrovský 

znak u vstupní brány stadionu určují jeho charakter.“(3, 50 s.) 

 

3.6  Identita firmy  

3.6.1  Pojem identita 

„Každá organizace má svou vlastní „tvář“, utvářenou nejen vnější prezentací 

(firemní logo, design, reklama, uniformy zaměstnanců), ale také převládající kulturou  

a způsoby chování svých pracovníků. Firemní identita je celkový obraz, který firma 

„vyzařuje“ navenek prostřednictvím své činnosti, svých výrobků, vedoucích 

představitelů, vystupování zaměstnanců – zkrátka všemi vizuálními i slovními projevy, 

ať už jsou plánované či neplánované.“ (4, s. 76) 

Všechny zmíněné projevy mají vliv na image firmy – tedy pohled,  

jaký si o ní vytvářejí její zákazníci, zaměstnanci, investoři a další skupiny. Tyto strany 

jsou pro existenci podniku ţivotně důleţitý. Image firmy se stává stále významnějším 

faktorem při jejich rozhodování.  Můţe jít o rozhodnutí zákazníka, zda si koupí výrobek 

právě této firmy, nebo třeba rozhodnutí pro nás důleţitého odborníka, jenţ si vybírá 

nového zaměstnavatele. 
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Velkou část jednotné identity tvoří silná firemní filozofie, která můţe mít podobu 

jednoduchého hesla, ale i komplexně formulovaných podnikových zásad. Podniková 

identita se vyznačuje aspektem stálosti, setrvalosti, jako něco firmě identického  

a stálého. Můţe také vycházet z formování strategie firmy, corporate identity v tomto 

pojetí zdůrazňuje komunikaci, chování a design jako základní znaky identity firmy. 

  

3.6.2  Podniková filozofie 

Základem identity je její filozofie rozvoje a podnikání, která je součástí strategie 

rozvoje a kultury firmy. Faktory působící na formování firmy jsou podnikatel, podnik  

a podnikatelské prostředí. 

 

Základní znaky podnikatelské filozofie (tudíţ identity i kultury) dle DYTRTA (2006): 

 Ideje – nosné integrující, subjektivizující vize a myšlenky, jeţ vystihují 

podstatu firmy. 

 Design – estetické ztvárnění vlastní podstaty, např. podoba tištěných a psaných 

dokumentů, vzhled produktů, označení vozidel, design obalů, pouţité barvy 

apod. 

 Reprezentační místo – lokalizace ideje a designu v prostoru, neboli ztotoţnění 

firmy s místem. 

 Rituál – typické chování a jednání firmy, zaměstnanců vůči zákazníkům  

a ostatní veřejnosti (public relation), např. sponzorství, prezentace v médiích, 

atmosféra, klima firmy. 

 Inovace – proces permanentní obnovy, pozitivní změny idejí, designu, 

lokalizace, rituálu, neboli mechanismus nastolování změny a překonávání 

odporu proti změně. 

Vybudování, prosazování a udrţování principů firemní identity je velmi náročná 

záleţitost, která vyţaduje setrvalou pozornost a soustředění. Vytváření image podniku  

a dobrého jména je dlouhodobou záleţitostí. Toto budování je plné strategických 

rozhodnutí a mělo by vţdy přihlíţet a tolerovat zájmy všech zapojených skupin. Dotýká 

se vztahů s dodavateli a zákazníky, k investorům a akcionářům. 
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3.7  Komunikační mix 

Současný moderní marketing si ţádá něco víc neţ pouze vývoj kvalitního 

produktu s přitaţlivou cenou a jeho zpřístupnění moţným zákazníkům. Podniky musejí 

také komunikovat se svými současnými a budoucími zákazníky, odběrateli, dodavateli, 

zprostředkovateli a s veřejností. „Každá firma je nevyhnutelně postavena do role autora 

a propagátora. Pro mnohé z nich není otázkou, zda mají vůbec komunikovat, ale spíše  

je pro ně problémem, co mají říci, komu a jak často.“ (11, s. 541) 

 

Marketingový komunikační mix se skládá z pěti následujících  nástrojů: 

 Reklama: jakákoliv placená forma neosobní prezentace a propagace 

myšlenek, zboţí nebo sluţeb určitým investorem. 

 Podpora prodeje: soubor krátkodobých stimulů, který má povzbudit 

k vyzkoušení produktu nebo sluţby nebo k jejich nákupu. 

 Public relations: řada programů pro zlepšení, udrţení nebo ochranu image 

firmy nebo produktu. 

 Osobní prodej: jedná tváří v tvář s jedním zákazníkem nebo s více 

potenciálními kupci za účelem prezentace produktu, zodpovězení dotazů  

a získání objednávky. 

 Přímý marketing: vyuţívání poštovních zásilek, telefonu, faxu,  

e-mailu nebo internetu pro bezprostřední předávání sdělení a získávání 

přímých odpovědí od určitých zákazníků a průzkum jejich názorů. 
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3.8  Sponzorství ve sportu 

 Firma je ochotna zaplatit relativně hodně peněz určitému médiu za zveřejnění 

vhodných informací o nabízeném výrobku, sluţbě či o firmě samotné. Podnik by si měl 

nejdříve stanovit cíle, kterých chce komunikací se zákazníky dosáhnout. Podle těchto 

cílů vybere nejvhodnější prostředek, který nejlépe napomůţe uskutečnění plánových 

záměrů. V současnosti podniky vynakládají více financí právě na podporu prodeje  

neţ na samotnou reklamu. Podpora prodeje spadá do krátkodobých prostředků, které 

stimulují spotřebitele ke zvýšení nákupu. Velký význam je přisuzován také public 

relations. Součástí PR jsou často také záleţitosti týkající se různých forem sponzorství. 

Důvodem vstupu firmy do sponzorského vztahu není pouze reklama,  

pouhé upozornění na přítomnost propagovaného výrobku, sluţby či celé firmy, ale úsilí 

dostat své jméno do povědomí veřejnosti ve spojení s činností či akcí, o niţ jeví široká 

veřejnost zájem. Hlavním smyslem zapojení firmy do sponzorství je moţnost 

komunikovat s vybranou skupinou veřejnosti, která můţe v ideálním případě 

představovat shodnou skupinu, kterou si firma zvolila jiţ při samotné segmentaci trhu  

a následném zacílení. Sponzorství se stále přisuzuje větší význam v současném 

marketingu. Z hlediska nákladů a výnosů je profesionálně řízený sponzoring mnohem 

efektivnější neţ klasická reklama. 

Sponzorstvím ve sportovní sféře rozumíme partnerský vztah mezi 

hospodářstvím na jedné straně a sportem na straně druhé, kdy dochází k vzájemnému 

respektování zájmů obou stran. Prostřednictvím sponzoringu se nejčastěji dávají 

k dispozici peněţní, věcné prostředky, sluţby osobám a organizacím ve sportovní, 

kulturní,  a sociální sféře k dosaţení podnikových cílů. 

 Ty mohou mít podobu jak marketingových cílů tak i komunikačních. Jedná  

se o specifický vztah sponzora a sponzorovaného, kdy kaţdý dosáhne cílů za pomoci 

druhého. Základním principem sponzorství je, ţe za poskytnutou sluţbu obdrţím 

nějakou protisluţbu. Sponzor očekává za své peněţní či jiné prostředky  

od klubu protisluţby (např. rozšířením reklamy dosáhnout komunikačních cílů  

pro výrobky nebo podnik – dobrá identita).   Sponzorovaný očekává za svou sportovní 

aktivitu od sponzora finanční nebo materiálové protisluţby, aby mohl  

své náročné úkoly na poli sportu lépe plnit. (15, s.117-118) 
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4.  METODOLOGIE 

 

 Velmi významnou částí mé práce je metodologie, kde přibliţuji nástroje 

vyuţívané k analýze marketingového mixu, zjištění postojů fanoušků k mixu a k získání 

dalších cenných informací. Zásluhou těchto získaných informací budu moci  

na závěr práce vypracovat komplexní doporučení na zlepšení marketingového mixu 

klubu.   

4.1  Případová studie 

 YIN (1994) definoval případovou studii jako strategii pro provádění výzkumu, 

který se týká empirického zkoumání předem určeného fenoménu přítomnosti v rámci 

jeho reálného kontextu, a to zvláště, kdyţ hranice mezi a fenoménem a kontextem 

nejsou zcela jasné. Vyuţívá přitom mnohonásobných zdrojů evidence a musí se obvykle 

vypořádat se situací, ţe je obvykle více proměnných neţ naměřených datových bodů. 

Snaţí se také vyuţívat předchozí teoretická tvrzení, která usměrní sběr dat a jejich 

analýzu. (7) 

4.2  Neformální interview 

 Dále je v analytické části vyuţívaná kombinace neformálního interview 

s rozhovorem pomocí návodu. Tento rozhovor je ze strany tazatele volně usměrňován 

podle připraveného návodu. Tazatel si připravil seznam otázek a okruhů, které je třeba 

v rámci interview probrat. Otázky budou směřovány k marketingové problematice  

a bude snaha získat informace, které nejsou volně dostupné. Dotazovanými budou 

funkcionáři klubu, kteří rozhodují o marketingových aktivitách, plánují veškeré aktivity 

a mají na starost komunikaci s příznivci klubu. Touto cestou získané informace budou 

reprezentovat postoje klubu k marketingu, ale je třeba také zjistit postoje fanoušků,  

a jak právě oni vnímají marketingový mix klubu. 

4.3  SWOT analýza  

 K vlastnímu zhodnocení marketingového mixu pouţiju SWOT analýzu. Jedná  

se o jednoduchý nástroj pro stanovení firemní strategické situace vzhledem k vnitřním  

i vnějším podmínkám. Kriticky zhodnotí jak silné i slabé stránky klubu, tak i moţné 

příleţitosti a hrozby. Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci klubu, kdeţto 
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příleţitosti a hrozby vyplývají z vnějšího prostředí (makroprostředí), které obklopují 

klub a působí na něj prostřednictvím různých faktorů. 

4.4  Dotazníkové šetření 

 Hlavní metodou k získání postojů fanoušků ke klubu je dotazník, který nalezneme 

v syntetické části. FORET a STÁVKOVÁ (2003) definují dotazník  

jako písemný kontakt s respondentem pomocí dotazníku. Jde o způsob sběru primárních 

dat, který nám umoţňují evidovat výskyt jevů i chování lidí, ale také zjistit jejich 

názory, postoje a motivy. Dotazníkové šetření patří mezi základní tři techniky 

marketingového výzkumu. (6) 

  

 Dotazování je nejrozšířenější metodou sběru dat. Celý postup tvorby dotazníků 

můţeme rozdělit do 3 fází: 

 1) Přípravná fáze 

 definování problémů a cílů výzkumu 

 vytvoření seznamu informací, které je třeba zjistit pro dosaţení cílů 

 stanovení metod analýzy dat 

 určení cílové skupiny a velikosti vzorku 

 konstrukce otázek ve vazbě na poţadované informace 

 konstrukce dotazníku a pilotáţ 

  

 2) Realizační fáze 

 sběr dat – závislý na metodě dotazování 

 záznam primárních dat a jejich uchování 
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 3) Vyhodnocovací fáze 

 zpracování primárních dat 

 interpretace výsledků – vytvoření popisu získaných dat a propojení 

s teorií 

 vyhotovení závěrečné zprávy – obsahuje výsledky výzkumu a návrhy 

na zlepšení 

 Při tvorbě dotazníku je třeba dávat si pozor na jeho správné sloţení. Špatné 

sestavení dotazníku můţe zpochybnit získané informace a výsledky nemusí potom 

odpovídat potřebám a cílům výzkumu.  

 

Dva hlavní poţadavky dobrého dotazníku dle FORETA a STÁVKOVÉ (2003): 

 účelově technický, tj. takové sestavení a formulování otázek, aby mohl 

dotazovaný co nejpřesněji odpovídat na to, co nás zajímá, 

 psychologickým, tj. vytvořit takové podmínky a prostředí aby se mu tento 

úkol zdál snadný, příjemný, ţádoucí, chtěný. Jde o to, aby respondent 

odpovídal stručně a pravdivě.  

  

 Pro získání ţádaného vzorku, tj. příznivce klubu, jsem zvolil písemné dotazování, 

které proběhlo jiţ 22. října 2010 při domácím utkání na stadionu Juliska proti  

FK Spartak MAS Sezimovo Ústí. Dotazníkové šetření proběhlo v takhle brzké době 

z důvodu zimní přestávky, a aby bylo dostatek prostoru na zpracování dat  

a interpretaci výsledků. V dotazníku byly pouţité jednoduché a stručné otázky,  

aby fanouška během utkání časově nezatěţovali a týkaly se kaţdé sloţky 

marketingového mixu. 

 Na závěr bude provedena analýza získaných dat z interview, vlastní SWOT 

analýzy i dotazníkového šetření a budou navrţeny opatření na vylepšení nedostatků 

v problematice marketingového mixu. 
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5.  ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1  Historie klubu 

 Fotbalový klub Dukla Praha patří bezesporu k rodinnému stříbru tuzemského 

fotbalu. Bez ohledu na to, ţe Dukla v roce 1994 opustila nejvyšší fotbalovou soutěţ  

a aţ v červenci 2007 se vrátila do českých profesionálních soutěţí. Pro to, kolik toho 

fotbalová Dukla pro československý a český sport udělala, zůstává navţdy zapsána  

do jeho historie. 

 Kdyţ byl v roce 1948 ustaven Armádní tělovýchovný svaz a 1. října vznikl 

Armádní tělocvičný klub reprezentující armádu na veřejnosti ve dvaceti pěti 

sportovních odvětvích, nemohl fotbal chybět. S předstihem, uţ v létě 1948, si celek 

sestavený z registrovaných armádních fotbalistů zajistil, ještě pod názvem Armádní XI, 

účast v domácí lize. Názvy ATK, ÚDA a DUKLA pak dlouhých 46 let nikdy v nejvyšší 

soutěţi nechyběly, celkem klub získal jedenáct titulů mistra republiky, osm vítězství 

v Československém poháru a čtyři v Českém poháru. V roce 1953 hrál klub ligu poprvé 

pod názvem ÚDA a po čtyřech letech, kdy končíval na místech v první polovině 

tabulky, získal svůj první titul. S příchodem trenéra Karla Kolského v roce 1951  

se měnila filozofie klubu – vedle fotbalistů přicházejících k výkonu základní vojenské 

sluţby se začínal tvořit stálý základní kádr. V něm se objevily budoucí velké postavy 

československého fotbalu – Svatopluk Pluskal, Ladislav Novák a Josef Masopust. 

 Absolutně nejslavnější érou v historii Dukly jsou šedesátá léta 20. století. V letech 

1961 aţ 1966 získala 5x mistrovský titul, v roce 1965 sice skončila aţ osmá, ale zato  

se stala vítězem Československého poháru. Není tedy vůbec divu,  

ţe se fotbalisté Dukly podíleli v šedesátých letech i na třech velkých úspěších 

reprezentace. Trojice Novák, Šafránek a Masopust získala v roce 1960 ve Francii bronz 

v Poháru národů. Ještě větší podíl mají hráči Dukly na zisku stříbra z mistrovství světa 

v Chile v roce 1962. Josef Masopust byl autorem branky ve finále, získal pak Zlatý míč 

pro nejlepšího fotbalistu Evropy za rok 1962.  

 Na lavičce slavného klubu se objevilo celkem dvacet sedm trenérů. Z toho jich  

ale bylo osmnáct v posledních dvaceti letech, kdy uţ klub ustoupil ze slávy. Na úspěchy 

nasbírané za čtyřicet let stačilo devět jmen. 



32 

 

 Přelom 60. a 70. let byl poznamenán opět poklesem výkonnosti. U muţstva 

skončil trenér Musil a po krátkém působení trenéra Pavlise se vrátil do Dukly Jaroslav 

Vejvoda. Kádr týmu znovu prošel generační výměnou. Přicházejí hráči,  

kteří v pozdějším období budou tvořit osu muţstva, jeţ naváţe na úspěchy z padesátých 

let. Dukla se posouvá v ligové tabulce směrem nahoru. Trenéra Vejvodu na dvě sezóny 

střídá bývalý hráč Dukly Josef Masopust, aby v sezóně 1975/76 opět uvolnil trenérský 

post Jaroslavu Vejvodovi. Pod jeho vedením získala Dukla v sezóně 1976/77  

po jedenácti letech opět titul mistra ligy a vrací se zpět k úspěšným taţením evropskými 

poháry. Není to tentokrát v PMEZ, ale v Poháru UEFA. V sezóně 1978/79 získala 

Dukla svůj jubilejní desátý titul. 

 V osmdesátých letech pokračuje Dukla v kvalitních výkonech. Atakuje většinou 

přední místa ligové tabulky, nejhorším umístěním je devátá příčka v sezóně 1986/87. 

Na trenérskou lavičku usedá v roce 1980 na pět let dřívější dlouholetý kapitán Dukly 

Ladislav Novák. V sezóně 1981/82 získává Dukla jiţ svůj jedenáctý mistrovský titul, 

nikdo však v té chvíli netuší, ţe je na dlouhé roky poslední. Daří se jí také v domácím 

poháru, který získává celkem třikrát. 

 Nové společensko-ekonomické podmínky po listopadu 1989 se samozřejmě 

promítly také do sportu a tím pádem i do fotbalu. Sport, dříve dotovaný státem, musí 

shánět finanční prostředky sám. Nejinak tomu je i v Dukle. Ekonomické podmínky  

se však nedaří zajistit na takové úrovni, aby Dukla patřila k domácí špičce. Z finančních 

důvodů odešla z klubu celá řada kvalitních hráčů, kádr se stále více oslaboval a Dukla 

se postupně propadala ligovou tabulkou. To uţ Dukla bojuje o záchranu v první lize. 

Dvakrát se jí to podařilo, v sezóně 1993/94 však poprvé ve své historii sestupuje. 

Ekonomická situace klubu je však tak špatná, ţe nedovoluje muţstvu hrát druhou ligu, 

ale aţ třetí nejvyšší soutěţ – ČFL. Druholigovou soutěţ nakonec Dukla získala fúzí  

s 1. FC Příbram a hned v první sezóně druhou ligu suverénně s obrovským náskokem 

vyhrála. Po třech sezónách byla tedy Dukla opět v první lize. Tu však nezačala hrát  

na Julisce, ale v Příbrami. Vedení klubu v čele s prezidentem ing. Ďuričkem  

a sportovním ředitelem Starkou přemístilo ligové »A« muţstvo na stadion Na Litavce.  

Z názvu klubu vymizelo i jméno hlavního města a tým startuje pod názvem  

FC Dukla a. s. 
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 Největší význam v období, kdy profesionální fotbal přešel do Příbrami, sehrála 

mládeţ, která drţela jméno Dukla Praha na fotbalové mapě. Vedení mládeţe pak na jaře 

roku 1998 zakládá občanské sdruţení FK Dukla Praha a prostřednictvím delimitační 

smlouvy se odděluje od FC Dukla a. s. V Příbrami se od sezóny 1998/99 objevuje  

v názvu klubu jméno města, ve kterém ligové muţstvo hraje svá utkání, a poté se mění 

také název příbramského klubu, zatímco v Praze působí bez přerušení mládeţnické 

týmy FK Dukla Praha.  

 Hráči, kteří končili mládeţnický věk, však postrádali v klubu uplatnění  

a návaznost v podobě muţstva dospělých. FK Dukla Praha proto v roce 2001 získala 

spojením s Duklou Dejvice k mládeţnickým týmům právě chybějící muţstvo dospělých 

a vrátila tak klubu zpět ucelenou kontinuitu. Jméno slavného klubu se tak po krátké 

odmlce znovu objevuje v soutěţi dospělých – v praţském přeboru. V zimě 2003  

do FK Dukla Praha vstupuje silný ekonomický partner, přicházejí kvalitní hráči  

a dochází tak k celkové stabilizaci v klubu. Muţstvo bez ztráty bodu v jarní části sezóny 

2003/04 mění sestupové starosti v postupovou radost a otáčí kormidlo svých dějin zpět 

ke světlejším zítřkům. K významnému posunu došlo před začátkem ročníku 2007/08. 

Majitel klubu Fotbal Jakubčovice se rozhodl převést druholigovou licenci na nově 

vzniklou akciovou společnost FK Dukla Praha. Po deseti letech se tak na Julisku vrátil 

profesionální fotbal. Začínalo se téměř na zelené louce, bylo potřeba sestavit kádr hráčů, 

vybudovat strukturu klubu. V těţké konkurenci bojovala Dukla prvním rokem  

o záchranu, ale druholigovou příslušnost uhájila. Po skončení ročníku, v červnu 2008, 

došlo k prodeji akcií klubu a objevil se nový partner. Coţ se téměř okamţitě projevilo 

zkvalitňováním kádru. 

 V současné sezoně 2010/2011 je Dukla účastníkem druhé nejvyšší fotbalové ligy 

a po pozimní části vede tuto soutěţ a má veškeré předpoklady pro postup do nejvyšší 

fotbalové ligy – Gambrinus ligy. 
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5.2  Prostředí klubu 

 Fotbalový klub obklopuje celá řada činitelů, kteří mají vliv na chod klubu,  

na prostředí ve kterém působí a také stranu cílových spotřebitelů, tedy fanoušků. 

Významnou roli v tomto prostředí hraje konkurence. Osobně rozděluji konkurenci  

na přímou a nepřímou. Přímou konkurencí si představím veškeré fotbalové kluby první 

i druhé nejvyšší fotbalové ligy, které nabízejí obdobné produkty a soupeří o přízeň 

fanoušků. Obecně je platné, ţe fanoušek má pouze jeden hlavní oblíbený klub, kterému 

dává přednost a občas si koupí jeho suvenýr, a další kluby navštíví pouze má-li zbytek 

volného času a chce ho naplnit fotbalem. Takovými přímými konkurenty mohou být  

pro praţskou Duklu zejména praţské fotbalové celky: Sparta Praha A i B, Slavia 

Praha, Bohemians 1905, Viktoria Žižkov. 

 Pod pojmem nepřímý konkurent si představuji jakoukoliv sportovní nebo 

kulturně-společenskou událost, která můţe odlákat případné návštěvníky utkání  

a úkolem marketingu je pouţít takové nástroje, aby tyto váhavé zákazníky nalákal. 

Mohou to být utkání ostatních sportovních odvětví, výstavy, zábavné programy  

a veškeré volnočasové události ať uţ v Praze nebo blízkém okolí. 

 V případě prvního typu konkurence se jedná o soupeření jak v boji o zákazníka 

tak hlavně v samotné činnosti fotbalového klubu, a to je umístit se v tabulce co nejvýše 

a snaha o postoupení do nejvyšší soutěţe. U nepřímé konkurence se jedná zejména  

o získání věrných příznivců a vytvořit s nimi kladný vztah. 

 Do operačního (mikro) prostředí klubu patří samotný kádr „A“ muţstva včetně 

realizačního týmu, dále vedení klubu a výkonní pracovníci, kteří zajišťují chod klubu  

a shání prostředky na jeho činnost. Dále vstupuje do mikroprostředí klubu celá řada 

činitelů, a to zejména: 

 Klub jako organizace – zejména kvalitní management od top managementu  

aţ po řadové zaměstnance klubu, tedy trenéry. Všichni trenéři jsou řádně 

seznámeni s koncepcí a strategií klubu.  

 Dodavatelé – tvoří významnou roli pro klub, protoţe bez nich by nemohl klub 

plně fungovat. Většina dodavatelů je zároveň sponzorem klubu a tak poskytnuté 

produkty nebo sluţby jsou v rámci sponzorské smlouvy. Klub má takovýchto 

dodavatelů celou řadu, ale zmíním ty nejdůleţitější: Adidasobchod – dodavatel 
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dresů a materiálního vybavení, Big fotbal – merchandising, MPM Car  

– poskytovatel sluţebních vozů, Trávníky Philipp – údrţba trávníků, Eurolines  

– zajištění autobusové dopravy na venkovní utkání a Inkosport – dodavatel 

nutričních doplňků. Podrobný seznam sponzorů naleznete v přílohách. 

 Marketingoví zprostředkovatelé – otázky týkající se marketingu v klubu 

zajišťuje marketingová společnost Albresa S. A. působící na poli sportovního 

marketingu. Společnost zajišťuje klubu FK Dukla kompletní prezentaci 

v oblastech – sportovního marketingu, event marketingu a marketingové 

komunikace. 

 Zákazníci – klub má snahu zasáhnout co nejširší spektrum diváků a nalákat  

je na stadion. V současné době jsou publikem převáţně fanoušci věkové kategorie 

30+. 

 Konkurence – hlavním posláním klubu je sportovní stránka a tak největšími 

konkurenty jsou účastníci v ligové soutěţi, kteří soupeří o postup do první ligy. 

Jedná-li se o stránku marketingu a boje o diváka, je pak konkurencí jakákoliv 

sportovní událost v okolí, nebo různé volnočasové aktivity a programy. 

  

 Širší prostředí klubu tvoří tzv. makroprostředí, které je tvořeno širšími 

společenskými silami a ovlivňuje celé mikroprostředí. Významný vliv má zejména 

demografické prostředí Prahy a Středočeského kraje. Hlavním trendem je zvyšování 

podílu obyvatel ve věku 15-59 let, kteří v Praze nalézají pracovní uplatnění. Naopak 

klesá podíl dětí do 15-ti let a obyvatel starších 60 let. Starší věkové vrstvy  

se v posledních letech stěhují na venkov za levnějším a zdravějším bydlením 

 Nesmíme opomenout ani ekonomický faktor makroprostředí. Jedná se zejména  

o příjmy spotřebitelů a jejich strukturu výdajů. Největší procento návštěvníků  

a příznivců Dukly Praha tvoří Praţané, a proto je snahou klubu získat jejich přízeň. 

V současné době je průměrný příjem obyvatele Prahy kolem 29 tisíc Korun a patří 

k nejvyšším v republice. Občané České republiky však investují do volnočasových 

aktivit včetně sportu rámcově pouze 10-15 % svých příjmů, coţ dělá při praţském 

průměru asi částku okolo 3 tisíc Korun. V západní Evropě mají kluby výhodu vyšších 

investic spotřebitelů do těchto aktivit a dosahují aţ 40 % příjmů. 
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 V neposlední řadě ovlivňuje chod klubu také Českomoravský fotbalový svaz. 

Tento svaz zastřešuje všechna fotbalová utkání a klub musí dodrţovat jeho nařízení, 

jinak by klub mohl přijít o licenci, která umoţňuje klubu hrát danou soutěţ. Dukla 

Praha nyní působí jako akciová společnost, připadá na ni povinnost odvádět státu daň 

z příjmů právnických osob. Nejméně ovlivňují chod klubu přírodní faktory, jelikoţ  

je celá fotbalová soutěţ rozloţena tak, aby nebyla výrazněji narušena přírodními vlivy. 

 

5.2.1  Řízení marketingu 

 Fotbalový klub FK Dukla Praha je akciovou společností a to se odráţí  

i do organizační struktury a zároveň do rozhodovacích pravomocí. V praxi rozlišujeme 

vedení celého klubu v čele s předsedou představenstva a zvlášť na sportovní úsek. 

Hlavní slovo v oblasti marketingu má marketingová společnost Albresa S.A., která  

se stará o kompletní prezentaci klubu. Jedná se o dynamickou společnost působící 

především v oblasti sportovního marketingu. Díky zkušenostem a objemu realizované 

prezentace ve sportovních klubech můţe svým klientům nabídnout takové podmínky,  

na které by sami nedosáhli. Obstarává například umisťování log sponzorů na konkrétní 

média, jakými jsou dresy, mantinely, reklamní plochy na stadionu, ale i na tabule 

viditelné ze silnice vedoucí kolem stadionu apod. Vedení klubu FK Dukla Praha je úzce 

spjato s Albresou S. A. a spolupráce je na velmi dobré úrovni. Jedna z hlavních postav 

této marketingové společnosti je zároveň předsedou představenstva klubu. Další osobou 

zabývající se marketingem je ředitel komunikace. Na rozdíl od předsedy představenstva 

má na starosti samotnou komunikaci s okolím klubu. Jedná se zejména  

o spolupráci s médii, fotbalovým svazem, armádou a v neposlední řadě s fanoušky 

klubu. Na schématu č. 4 níţe je zobrazena konkrétní organizační struktura, tučně  

jsou zvýrazněné osoby rozhodující o marketingu v klubu. 
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Schéma č. 4: Organizační struktura FK Dukla Praha, a. s. 

 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

5.3  Fotbalové utkání 

 Základem kaţdého fotbalového utkání je bezesporu dvojice týmů řízena 

realizačním týmem. Na Dukle působí 16 týmů od U7 neboli mladší přípravky  

aţ po profesionální „A“ muţstvo. V kaţdém týmu se nachází 20 a více hráčů,  

a tak v celém klubu působí přibliţně 350 oficiálně registrovaných hráčů. Pro další popis 

v této bakalářské práci se budeme zabývat hlavně prvním týmem, okolo kterého se celý 

marketing v klubu točí.  

 Současný kádr „A“ muţstva je tvořen 20 hráči do pole a 2 brankáři. O správný 

chod muţstva se stará 8 členů realizačního týmu a připravují jim tak perfektní 

podmínky, které nemají v II. nejvyšší fotbalové lize obdoby. Zásluhou usilovné a dobře 

koncipované práce celého vedení a realizačního týmu se muţstvo dokázalo v létě 2010 

stabilizovat a patřičně posílit. Celek přezimoval po podzimní části 2010 na čele tabulky 

ligy a má tak velmi výhodnou výchozí pozici pro boj o postup v jarní části. 
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 Fotbalová Dukla se prezentuje velmi pohledným fotbalem, který lahodí oku 

fanouška a zároveň se jí daří vítězit. Za zmínku stojí počet vstřelených branek  

na domácím hřišti. Průměrný počet vstřelených branek na domácí utkání činí 2,2 branek 

a je o mnoho vyšší jak ligový průměr, který je 1,58 (data platná k 4.4.2011). 

 Vedení klubu si určilo herní čas domácích utkání na pátek od 18:00 hodin. Tento 

termín zavádí k myšlence, ţe by mohlo domácí utkání navštěvovat hodně diváků. 

Bohuţel opak je pravdou a s návštěvností v II. lize obecně to není příliš pozitivní.  

Za podzimní část, kterou tvořilo 7 domácích utkání, dorazilo na ochozy stadionu celkem 

3500 diváků. 

5.3.1  Služby na stadionu 

 Jiţ při příjezdu na stadion jistě oceníte velké parkoviště s kapacitou 80 – 100 

osobních automobilů, které se nachází přímo před hlavní vstupní bránou. Pro pohodlný 

a plynulý vstup do areálu Julisky Vám plně poslouţí 3 separované vchody. Zakoupit 

lístky můţete přímo na pokladně u kaţdého vchodu nebo v předprodeji Sazka-tiket.  

Ke kaţdé zakoupené vstupence obdrţíte bezplatně u turniketů zápasový magazín. 

Cestou na Vámi zvolená místa na tribuně se můţete stavit pro občerstvení ve zdejších 

stáncích s občerstvením. V době utkání je k dispozici stánek pouze s pivem a další dva 

stánky nabízející klobásy, nealkoholické pití, slané pečivo ale i sladkosti. 

 Generální sponzor klub B-win během utkání prezentuje své sluţby  

v promo-stanu umístěném na nejvíce frekventovaném místě. Diváci se zde mohou 

zaregistrovat do internetového sázení a zároveň si vsadit na utkání Dukly před,  

ale i během utkání. Sázkařský fenomén B-win totiţ nabízí live-sázky, které lze uzavírat 

podle vývoje utkání. Promotérky této společnosti také během utkání chodí po tribuně  

a nabízí sázky jiţ registrovaným divákům. 

 Důleţitou součástí tak velké akce jako fotbalové utkání je zajištění toalet 

v dostatečné úrovni. Stadion je velmi rozlehlý, a proto nalezneme WC hned na třech 

místech rovnoměrně rozmístěných. Dvě toalety nalezneme ve zděných budovách  

po obvodu stadionu a další stanoviště je řešeno mobilní toaletou. Celková úroveň toalet 

není na nejlepší úrovni, a proto mají zejména ţeny s dětmi značné výtky. 
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5.3.2  Klubový merchandising 

 Ke kaţdému fotbalovému utkání neodmyslitelně patří fanoušci oblečeni  

do klubových barev a vybaveni suvenýry. Cestou na tribunu při domácím utkání nelze 

minout stánek se suvenýry, který sousedí se stánkem B-win na hlavní tepně k tribuně. 

Tento stánek provozuje společnost Big Sport, která se stará o kompletní merchandising 

klubu. Na kaţdém zápase tak máte moţnost zakoupit trika, šály, vlajky, dresy, knihy  

a další různé doplňky v klubových motivech. V případě zájmu o specifičtější produkt 

z nabídky, lze domluvit dovezení konkrétního produktu na příští domácí utkání. 

 Máte-li zájem o suvenýr a nemáte moţnost se dostavit na domácí utkání Dukly, 

pak máte moţnost navštívit internetový obchod www.duklashop.cz, který také spravuje 

společnost Big Sport. Na těchto stránkách naleznete kompletní sortiment suvenýrů 

klubu rozdělený do 10 kategorií podle vyuţití. Zboţí si lze pohodlně objednat z pohodlí 

domova a pak uţ zbývá jen vyrazit na utkání FK Dukla Praha. Provozovatel 

internetového obchodu spolupracuje se zastupitelskou firmou Adidasu, a proto lze 

zakoupit originální zápasové i tréninkové vybavení v jakých hrají a trénují hráči  

„A“ muţstva. Celkem nabízí internetový obchod 136 různorodých produktů klubu. 

5.3.3  Marketingové plochy na stadionu 

 Fotbalové utkání nenabízí pouze poţitek pro diváky, ale lze ho chápat také jako 

produkt pro ostatní firmy. Na zápas dorazí řádově 500 diváků a to je skvělá příleţitost 

pro prezentaci firmy a její zviditelnění. K tomuto účely slouţí reklamní plochy  

na stadionu. Vybrané reklamní plochy naleznete na fotografiích v příloze 3. 

  Stadion FK Dukla Praha se nachází v areálu armádního sportovního centra Dukla. 

Kromě fotbalového hřiště a tribuny zde nalezneme také běţecký okruh, lázně, bazén, 

střelnici, centrum moderního pětiboje a další. Areál je určen celému spektru sportovců, 

a proto zde nemohou být nainstalovány reklamní plochy natrvalo. Jedná  

se zejména o panely leţící na běţecké dráze, které je kaţdodenně vyuţívána.  
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 V den domácí utkání konajícího se zpravidla jednou za 14 dní dorazí 

v dopoledních hodinách technický tým. Ti mají za úkol rozmístit reklamní panely okolo 

hřiště, přivést střídačky a zapojit LED tabule. Končený výsledek jejich práce si můţete 

prohlédnout na schématu č. 5. 

Schéma č. 5: Rozmístění reklamních ploch na stadionu 

 

Zdroj: Vlastní vypracování 

  

 Ze schématu je patrné, ţe okolo hřiště převládají statické reklamní panely 

zobrazené červeně. Na těchto panelech se nachází oficiální partneři klubu  

a jsou dlouhodobého charakteru. Přímo naproti hlavní tribuně mezi střídačkami 

nalezneme 2 barevné LED panely, které střídají během utkání více reklam. Posledním 

druhem reklamní plochy na hřišti je vizuální plachta leţící vedle levé tyče obou branek. 

Plachta je volně poloţena na zemi a není tak hráčům na ploše nebezpečna, ale zároveň 

z dálky a výšky působí na lidské oko jako by tam byla tabule s reklamou. Hlavní 

světelná tabule značky Nisasport slouţí během utkání jako ukazatel stavu utkání,  
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ale před zápasem a o poločasové přestávce se zde střídají opět reklamy.  

Vedlejší světelná tabule je jednodušší konstrukce a slouţí pouze jako informační 

ukazatel. 

5.4  Cena reklamy 

 Cenové vyjádření reklamních ploch je úzce spojeno s jejich rozmístěním okolo 

hřiště. V praxi jsou draţší reklamní plochy mezi střídačkami, kde se nachází LED 

tabule, a za brankami. Kritériem zde není počet televizních záběrů, jelikoţ v II. lize  

se nedá hovořit o dostatečné televizní medializaci, ale místa, kam se diváci nejčastěji 

dívají. Tyto lukrativnější plochy jsou obsazeny hlavně generálními sponzory, kteří plní 

nejvíce klubovou pokladnu. Krom těchto ploch můţe klub ještě významnějším 

partnerům poskytnout exkluzivní visibilitu na propagačních tabulích na kaţdé utkání. 

Okolo těchto dvou tabulí denně projedou stovky aut a projíţdí tudy i autobusová linka 

131 odkud je tabule perfektně viditelná. Klub nevyměřuje reklamy dle řádných ceníků,  

ale ke kaţdému potenciálnímu sponzorovi přistupuje osobně a plně mu přizpůsobí svou 

nabídku v závislosti na protiplnění a to finančním i naturálním.  

 

5.5  Vstupné 

 Existuje vícero způsobů jak se dostat na stadion. Hlavní cestou na zápas je stále 

koupě lístku přímo na stadionu před utkáním a lístek Vás vyjde na 50,- Kč. Cena  

je na II. ligu přiměřená, ale bohuţel klubu nepokryje náklady spojené s utkáním. Dalším 

způsobem je obdrţení volné vstupenky, kterých je před zápasem dostatek. Většinou jsou 

určeny rodinným příslušníkům a přátelům hráčů, kteří tvoří významnou část publika. 

Pro nejvěrnější příznivce jsou připraveny permanentky, které nejsou v současné době 

příliš vyuţívané, ale přesto se našlo asi 20 příznivců s permanentkou. Klub nyní nabízí 

permanentku na jarní část soutěţe (tj. 8 domácích utkání) za 200,- Kč. Podmínkou 

získání permanentky je stát se členem Dukla Klubu. Nabídka je taky platná pro stávající 

členy klubu. Divák tak ušetří 50% svých nákladů za předpokladu, ţe navštíví všechna 

domácí utkání. K této permanentce je přidán bonus v podobě slevy 25% na veškerý 

sortiment místního fanklubu. 
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 Vstupenky na utkání lze také zakoupit na jakémkoliv terminálu společnosti Sazka 

Ticket kdekoli po České republice na téměř 7500 terminálech. Vyhnete  

se tak zdrţení před utkáním ve frontě na lístky a můţete rovnou zavítat na tribunu. 

 V další části bakalářské práci naleznete výsledky dotazníkového šetření,  

kde se mimo jiné dozvíte strukturu vyuţití způsobů vstupu na stadion. Za zmínku stojí 

způsob jiné, pod kterým se skrývají různé nárazové akce (např. vstup zdarma  

pro obyvatele Prahy 6 nebo volný vstup pro členy vojenské zdravotní pojišťovny). 

5.6  Distribuce utkání 

 Aby si divák mohl fotbalový zápas proţít, je nezbytná jeho přítomnost na místě 

utkání. Jak jiţ bylo zmíněno v předešlých kapitolách, má fotbalový zápas svá specifika. 

Je nepřenositelný a tudíţ ho nemůţe přímo dopravit do pohodlí domova. Fotbal se hraje 

pro lidi, a proto většina příznivců kopané preferuje osobní návštěvu stadionu. 

 Praţská Dukla má jiţ tradičně svoje sídlo na Julisce, která se nachází na Praze 6 

ve stejnojmenné ulici. V této městské části má trvalé bydliště 96 000 obyvatel  

a jsou proto potenciální zákazníci. Bohuţel na v podzimní části sezony 2010/2011 

dorazilo celkem v 7 domácích utkání na stadion pouhých 3500 platících diváků  

a průměr činí tak pouhých 500 diváků na utkání. Tuto slabou návštěvnost by mohla 

zachránit jarní část, která nabízí příjemnější počasí a velice sledovaný boj o postup  

do první gambrinus ligy. 

 Na stadion je velice dobrá dopravní dostupnost a můţete se sem dopravit několika 

způsoby. Pro majitele automobilů je před hlavním vchodem připravena velká parkovací 

plocha s kapacitou aţ 100 vozů. Někteří diváci preferují městskou hromadnou dopravu, 

která nabízí 3 cesty na stadion: 

 a) BUS 131 – autobus ze zastávky Hradčanská (metro A) jezdí na zastávku 

     Juliska (na znamení)  kaţdých 6-10 minut a cesta trvá 10 minut. 

 b) TRAM 8 – tramvají ze zastávky Vítězné náměstí na konečnou stanici 

      Podbabu a poté 5 minut příjemnou procházkou. 

 c) Metro A – metrem linky A na konečnou stanici Dejvická a poté pěšky okolo 

            ČVUT. Doba chůze 10-15 minut. 
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 Velkou část publika tvoří obyvatelé městské části Praha 6, a ti většinou volí chůzi 

a mohou si tak na stadionu dopřát lahodně občerstvení včetně piva a nemusí mít obavy 

o svůj řidičský průkaz. 

5.6.1  Stadion Juliska 

 Tento krásný stadion je ve vlastnictví ministerstva obrany ČR. Ministerstvo 

obrany zde vytvořilo armádní sportovní centrum Dukla, které spravuje a financuje ho. 

Armádní vrcholový sport je zaměřen na zabezpečení státní a resortní sportovní 

reprezentace České republiky. Jeho hlavním úkolem je vytvářet podmínky pro sportovní 

přípravu na vrcholné světové soutěţe - olympijské hry, mistrovství světa, mistrovství 

Evropy a další významné soutěţe. Fotbalový klub Dukla Praha je zde jiţ v dlouholetém 

podnájmu a platí řádné nájemné.  

 První záznamy s budováním tohoto areálu jsou spojeny s rokem 1958,  

kdy začala výstavba stadionu. Za dlouhá léta prošel areál mnoha rekonstrukcemi  

a modernizacemi aţ do současné podoby. Významná rekonstrukce proběhla počátkem  

70. let, kdy došlo k navýšení kapacity celého stadionu na 29 000 diváků. Z toho celých 

12 000 diváků pojmula hlavní zastřešená tribuna a zbytek diváků se rozprostřel na stání 

po obvodu stadionu. Hlavní tribuna má i v dnešní době nádech historie a její obří 

rozměry zaujmou kaţdého diváka. V roce 2002 nastala další rekonstrukce z důvodu 

splnění evropských parametrů. Byl poloţen nový trávník s umělým zavlaţováním  

a spodní část hlavní tribuny byla osazena plastovými zelenými sedačkami. Řádné 

osvětlení hrací plochy obstarávají 4 obří sloupy v rozích stadionu s výkonem osvětlení 

1200 luxů. Zásluhou těch obřích světel je moţnost sehrávat domácí utkání 

v podvečerních hodinách. 

 S průběhem jarní sezony se stále více diskutuje o moţném postupu klubu  

do nejvyšší fotbalové ligy a s tím spojené přísnější licenční podmínky. První podmínkou 

je vybudovat uměle vyhřívaný trávník. Druhou neméně závaţnou podmínkou je stadion 

s minimální kapacitou 4300 zastřešených míst k sezení. Juliska v současné době 

nesplňuje ani jednu z těchto dvou podmínek. Veškeré návrhy na úpravy musí být řádně 

projednány s vedením Armádního sportovního centra. Snahou je nalézt společnou cestu 

pro zkvalitnění areálu pro všechna sportovní odvětví. 
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5.6.2  Alternativní distribuce 

 Nemůţe-li se divák dostavit osobně na místo utkání, má ještě naději shlédnout 

utkání. Webové stránky klubu nabízí na poměry druhé ligy unikátní sluţbu, a to ţivý 

on-line přenos domácích zápasů. V den utkání naleznete na hlavní stránce 

www.seznam.cz odkaz na sledování utkání a můţete si zápas shlédnout z pohodlí 

domova. 

5.7  Propagace 

 Kaţdá sportovní profitová i non-profitová organizace směřuje svoje úsilí 

k nalákání co nejširší veřejnosti. Při snaze o získání zákazníka vyuţívá nástrojů 

propagačního mixu. O celkovou propagaci fotbalu v České republice se stará 

marketingová společnost STES. 

5.7.1  STES 

 Společnost STES, a.s. byla zaloţena roku 1993 jako oficiální marketingový 

zástupce Českomoravského fotbalového svazu. Hlavní náplní STESU je komerčně 

zhodnotit potenciál, který český a zároveň profesionální fotbal nabízí. Dále zabezpečuje 

mediální smlouvy pro prezentaci fotbalu ve sdělovacích prostředcích. 

STES rozlišuje dvě prioritní oblasti v rámci mediálních smluv: 

 1) zajistit masivní, širokou a dostatečnou prezentaci fotbalu jako sportu  

      v co nejširším počtu médií tak, aby platilo, ţe fotbal je celospolečenský 

       fenomén  napříč celým společenským spektrem, 

 2) zajistit co nejširší prezentaci hlavních obchodních partnerů reprezentace, 

       Gambrinus ligy a Ondrášovka Cupu tak, aby klienti byli díky spolupráci 

       se STESEM "vidět". 

 Tato marketingová společnost si rozdělila prostředí na následující části: TV, 

rozhlas, tisk a internet. Klíčovou mediální smlouvou je dokument řešící vztah s televizní 

stanicí. V ostatních mediálních oblastech si společnost vybrala jednoho exkluzivního 

partnera, který je mediálním partnerem v oblasti deníků, časopisů, rozhlasových stanic  

a internetových serverů. Jedná se o tyto partnery: seznam.cz, regionální deník, hattrick, 

evropa 2 a frekvence 1. 
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 Mimo propagaci fotbalu jako celého odvětví, přispívá také STES jednotlivým 

klubům finanční částkou. Dukla Praha jako tým druhé nejvyšší ligy dostává od STESU 

ročně částku 1,2 milion Korun do rozpočtu. Tato suma můţe být určena  

jak na propagaci klubu, tak ji můţe klub zahrnout do provozních nákladů. 

5.7.2  Mediální propagace 

 Klub se snaţí hlavně pomocí reklamy přilákat příznivce na domácí utkání. 

Lokalita Praha 6, kde se domácí stadion nachází, hraje významnou roli v propagaci. 

Kaţdý měsíc se objevují články a zpravodaje z fotbalového klubu v měsíčníku Šestka, 

který vydává městská část Praha 6. Najdeme zde pozvánky na nadcházející fotbalová 

utkání ale taky novinky pro fanoušky. Dalším médiem, kde se klub prezentuje, jsou 

internetové stránky, které spravuje mediální partner klubu sport.cz a efotbal.cz. 

Nejčastěji je to report z utkání, nebo ţhavá novinka z klubu výraznějšího formátu. 

Posledním typem propagace je rozhlasové zpravodajství. Opět spravuje tuto propagaci 

partner klubu Evropa 2 a zve diváky pomocí upoutávek v reklamních blocích na domácí 

utkání.  

 

5.8  Public relations  

 Patří sem veškeré aktivity, které kladně ovlivňují image klubu. Dukla v minulosti 

absolvovala mnoho podobných aktivit. Za zmínku určitě stojí návštěva fotbalistů 

v motolské nemocnici. Hráči přinesli dětem malé pozornosti, mohli  

si popovídat s nimi a samozřejmě nechyběla autogramiáda. Další akcí je kaţdoroční čert 

a Mikuláš, které se zúčastňují hráči klubu, a přijít sem můţe kdokoliv. V současné době 

Dukla participuje na dvou charitativních projektech. První z nich je občanské sdruţení 

HEMO Junior, které pomáhá dětem s hemofilií. Na podzim loňského roku uspořádala 

Dukla program pro toto sdruţení v podobě návštěvy stadionu a společného nástupu  

na hrací plochu s hráči v den domácího utkání. Dále jim klub věnuje finanční částku. 

Tato spolupráce bezesporu zlepšuje klubovou image a navíc je klub zviditelněný  

na webových stránkách hemojunior.cz v sekci sponzoři. Druhý projekt,  

na kterém se klub podílí, se jmenuje Pomoc Nepálu a Tibetu. 
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  Organizace se zabývá adopcí na dálku, kterou pomůţete dítěti z Tibetu a Nepálu 

chodit do školy, a zajistíte mu tak naději na lepší budoucnost. Dukla Praha v současné 

době podporuje 4 děti. 

 

5.9  Klubová identita 

 Praţský klub čerpá stále ze své bohaté historie. V České republice má Dukla 

Praha silné historické jméno, ale často se na dnes zapomíná. V západní Evropě většinu 

fotbalových fanoušků napadne jako první klub spojený s fotbalem u nás právě Dukla 

Praha. Je to dáno velkými zahraničními úspěchy v 60. a 70. letech dvacátého století.  

I dnes se snaţí management klubu zachovat tradiční duklácké prvky v podobě stylových 

dresů odpovídajících barevně a provedením těm historickým. Samozřejmě na druhou 

stranu drţí krok s vědou a vyuţívá nejmodernějších materiálů. Tradičním místem 

domácích utkání nadále zůstává stadion Juliska jako v dobách největší slávy, coţ taktéţ 

posiluje klubovou image. 

 V současné době je hlavní koncepcí vybudovat si muţstvo tvořeno pouze 

vlastními hráči, to znamená, ţe klub nechce být závislý na hostováních a nákupech 

drahých posil. Naopak hráči A-muţstva zasahují také do výchovy mladých hráčů svou 

přítomností na tréninku a jsou jim tak dokonalými vzory. Tato koncepce musí být 

podpořena kvalitním systémem výchovy mládeţe, jaký Dukla jistě má. Bohuţel  

se profesionální fotbal vrátil na Julisce aţ v roce 2007, a teprve od této chvíle  

se dá hovořit o důkladnější výchově mládeţe. Proces výchovy mladých hráčů  

pro A-tým není v rámci roku ani dvou, ale výsledky se začnou projevovat aţ po pěti  

a více letech a je třeba stále na systému pracovat a zdokonalovat ho. 

 Cíle klubu lze rozdělit do dvou směrů, a to výkonnostní a ekonomické. 

Dlouhodobým výkonnostním cíle je probojovat se do nejvyšší fotbalové soutěţe  

a produkovat hráče, kteří by v této soutěţi našli uplatnění. Hlavním ekonomickým cílem 

je z těchto vychovaných hráčů generovat zisky a plnit tak rozpočet klubu. Jelikoţ klub 

začínal, jak se říká „od nuly“, tak dnes spíše investuje vlastní prostředky do chodu 

klubu. Management klubu je přesvědčen, ţe svou dlouhodobou koncepcí dokáţí 

generovat zisk a dorovnat tak rozdíly v hospodaření alespoň na úroveň, kdy chod klubu 

bude z poloviny financován vlastní produkcí. 
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 5.9.1  Legendy 

 Vedení klubu ani nezapomíná na ty, kteří Dukle vdechli tak zvučné jméno. 

Mnoho tehdejších hráčů je stále naţivu, a tak si jich klub nesmírně váţí.  

Jsou v programu čestných hostů a je o ně vţdy patřičně postaráno ve V.I.P. prostorách  

na domácích utkáních. Vedení klubu má také zájem co nejvíce tyto významné legendy 

zapojit do dění okolo klubu. 

 Za největší osobnost historie Dukly se povaţuje Josef Masopust. V nedávné době 

oslavil kulaté osmdesáté narozeniny, a tak i hodně událostí v klubu se tomu 

přizpůsobuje. Za zmínku stojí doprovodný program na domácí utkání, který je proveden 

ve stylu 60. let a je tvořen pouze tištěnou černobílou dvoustránkou. Dále je Josefu 

Masopustu věnovaná celá kolekce doplňků ve fanshopu s vlastní značkou JM6. 

 Na jedné z budov komplexu Juliska naleznete pamětní desky věnované vybraným 

hráčům z historie Dukly. V současné době se připravuje kultivace nevyuţité plochy 

před stadionem. Fotbalový klub za vydatné finanční spolupráce městské části Prahy 6 

zde vybuduje odpočinkový park zdobený uprostřed nedávno zveřejněnou sochou Josefa 

Masopusta. Okolo sochy povede chodník slávy vyskládaný otisky nohou hvězdné 

jedenáctky Dukly, která byla volena vloni pomocí webových stránek. 

 Legendy netvoří pouze tato jedenáctka, ale je to celá řada skvělých fotbalistů.  

Na internetových stránkách klubu nalezneme sekci Síň slávy, kde nalezneme všech  

61 vybraných legend tohoto klubu, včetně trenérů a funkcionářů. 

  

5.10  Medializace II. ligy 

 Druhá nejvyšší fotbalová liga je plně profesionální soutěţ, ale její prezentace  

ve sdělovacích médiích tomu neodpovídá. Prostor v televizním vysílání dostává 

minimální, jedná se o reportáţ jednoho utkání na celý pořad. Ve srovnání s nejvyšší 

soutěţí, která má týdně čtyři ţivá vysílání a vlastní magazín Studio fotbal a vše ještě 

opakované v reprízách, je druhá liga trochu opomíjená.  

 V minulosti byly snahy o zavedení vlastního magazínu druhé ligy na Public TV,  

ale kvůli nízké sledovanosti a neúspěchu se od iniciativy upustilo. Příčinou mohla být  

i nízká sledovanost kanálu obecně nebo nevyhovující vysílací čas. Obdobné postavení 
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má druhá liga i v tištěných médiích. V pondělí nalezneme ve sportovním deníku pouze 

shrnutí celého kola vměstnaných na polovinu A4 doplněné pouze o sestavy a základní 

údaje k utkání. Jen výjimečně se objeví rozsáhlejší článek o druholigové události,  

ale jedná se o nepravidelné články. Situace na internetu obdobná jako v ostatních 

sdělovacích prostředcích, přesto si myslím, ţe zde nalezneme nejvíce informací k druhé 

lize. Jelikoţ je internet prostor neomezený, tak si zde nalezne místo i pro tuto soutěţ. 

Proto se domnívám, ţe by se kluby měli zaměřit na prezentaci na internetu. 

 

5.11  SWOT analýza 

 Nejsilnější stránkou klubu je bohatá historie a zvučné jméno doma i v zahraničí. 

Klub prodělal spoustu organizačních změn, ale v současné době je organizační struktura 

klubu stabilizovaná a začíná přinášet první výsledky. Dukla má velmi kvalitně 

koncipovanou práci v celém klubu, která je horizontálně i vertikálně důkladně 

propojena. Výhodou pro klub je dobrá lokalita stadionu a dispozice rozsáhlého 

parkoviště pro fanoušky. Mezi silné stránky také řadím provozování on-line přenosy 

domácích utkání na internetu. Ţádný jiný klub ve druhé nejvyšší fotbalové soutěţi 

takovou sluţbu nenabízí. Další výhodou je stan B-win v během utkání, kde mohou 

fanoušci sázet na průběh utkání. Dále by mohlo být silnou stránkou, ţe stadion nevlastní 

a je zde v pronájmu, a nemusí tak nést obrovské náklady na opravy a údrţbu stadionu. 

Tato silná stránka by se ale rázem mohla stát slabou stránkou, ve chvíli, kdy se vedení 

klubu nepohodne s majiteli areálu. 

 Slabou stránku v klubu spatřuji v absenci doprovodného programu během utkání. 

Tyto programy bývají často určeny pro děti a jsou velmi ţádané. Můţe se jednat  

o tombolu o hodnotné ceny, poločasové disciplíny v kopech na bránu a další. Dalším 

nedostatkem během utkání je nízká úroveň sociálního zázemí. Zejména ţeny mají vyšší 

poţadavky a chtělo by vylepšit stávající WC. Jako další slabou stránku bych označil 

špinavé lavičky na tribuně. Lavičky jsou vyuţívané jen jednou za 14 dní, a tak není 

divu, ţe jsou zaprášené a bylo by třeba je v den utkání otřít. Pro mě velkou slabinou 

jsou oficiální klubové stránky, které na první pohled působí opravdu příjemně,  

ale po obsahové a funkční stránce zde postrádám spoustu věcí. 
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 Samotnou příleţitostí pro klub je jeho lokalita. Nachází se na Praze 6, která  

má 96.000 obyvatel a spoustu míst pro sportovní příleţitosti. Klub by mohl pořádat 

sportovní akce v parcích Stromovka nebo Divoká Šárka a snaţit se tak nalákat diváky 

na své utkání. Velkou příleţitostí je postup do nejvyšší fotbalové soutěţe. Přineslo  

by to klubu větší mediální zájem a snad i kýţený zájem diváků. 

 Fotbalové prostředí je v posledních letech vystavováno nepříznivým vlivům 

trţního hospodářství. Ve fotbale obecně ubývají finanční prostředky a je čím dál tím 

těţší je získat. Tato hrozba se týká i praţské Dukly. Další moţnou hrozbou je nepostup 

do první ligy. Spousta fanoušků v postup pevně věří a doufá v něj. V neposlední řadě  

je to obrovský boom nově vznikajících sportovních odvětví, který dále segmentuje 

spotřebitele do více kategorií. 

 Shrnutí SWOT analýzy FK Dukla Praha do dílčích bodů ilustruje tabulka č. 1. 

 

Tabulka č. 1: SWOT analýza FK Dukla Praha 

Silné stránky Slabé stránky 

- bohatá historie a zvučné jméno 

- kvalitní koncepce 

- lokalita stadionu a rozsáhlé parkoviště 

- on-line live přenosy domácích utkání 

- B-win live sázky na stadionu 

- podnájem stadionu 

- absence doprovodného programu 

- nízká úroveň sociálního zázemí na 

stadionu 

- špinavé sedačky na stadionu 

- oficiální internetové stránky klubu 

Příležitosti Hrozby 

- lokalita Praha 6 – akce v přírodě 

- postup do I. Gambrinus ligy 

- nedostatek financí ve fotbale obecně 

- nepostup do I. GL – úpadek 

- nově vznikající sporty 

 

Zdroj: vlastní vypracování
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6.  SYNTETICKÁ ČÁST 

 

6.1  Zhodnocení průběhu výzkumu 

 Před samotným zahájením dotazníkového šetření, byl dotazník řádně konzultován 

s vedoucím práce a provedl jsem pilotáţ, která neodhalila formální nedostatky. Samotný 

sběr dat proběhl uţ 22. 10. 2010 na domácím utkání FK Dukla. Nemohl jsem  

se ze sportovních důvodů osobně postarat o sběr dat v terénu, a tak jsem pověřil svou 

přítelkyni a její kamarádku. Byly zasvěceny do celého dotazníkového šetření a svého 

úkolu se chopili výborně. Nejprve odchytávali příznivce klubu  

před vchodem na stadion, a poté se přesunuli přímo na stadion a tribunu a pokračovali 

ve sběru dat. Dotazování proběhlo písemné formou a kaţdý respondent měl k dispozici 

pevné desky s klipsnou pro snadné vyplnění. Vyplněné dotazníky shromaţďovali  

do společné plastové obálky. Celkem se podařilo oslovit 100 respondentů, a jelikoţ 

dotazování probíhalo osobně, tak byla i 100% návratnost vyplněných dotazníků. 

6.2  Vyhodnocení dotazníků 

 Všech 100 vyplněných dotazníků bylo v písemné podobě a přizpůsobil jsem tomu 

i proces vyhodnocování. Vyhotovil jsem si vyhodnocovací arch o velikosti A2,  

kam jsem si pečlivě zaznamenával dat z jednotlivých dotazníků. Kaţdý dotazník jsem 

přečetl a zaznamenal do archu zachycené hodnoty. Po posledním dotazníku jsem sečetl 

hodnoty z archu a dostal konkrétní čísla, která jsem přenesl do programu Microsoft 

Excel, který mi umoţní kvalitnější interpretaci výsledků. Výsledky výzkumu  

se pokusím na následujících stránkách interpretovat pomocí srozumitelných grafů  

a přehledů. Dotazník pouţitý pro dotazování fanoušků naleznete v přílohách. 
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Graf č. 1 – Klubová filosofie 

 

Výsledky vyplývající z otázky týkající se klubové filosofie poukazují na fakt, ţe 74 % 

fanoušků sdílí názor s vedením stejnou koncepci klubu, a to výchovu mladých hráčů. 

Pouze 16 % respondentů se domnívá, ţe by klub měl nakupovat hráče z jiných klubů 

v rámci České republice. Pouze 10 % respondentů by volilo nákup posil ze zahraničí 

nebo hostování z jiných klubů. 

Graf č. 2 – Současný kádr „A“ mužstva 

 

Dotazování bylo prováděno ve 13. kole II. ligy a uţ v té době byla Dukla na čele 

tabulky, ale pouze 7 % respondentů hodnotilo kádr jako velmi kvalitní. Celých 64 % 

dotázaných si myslí o kádru, ţe je kvalitní. Variantu slabý a velmi slabý nezvolil  

ani jeden dotázaný. V současné době by výsledky na stejnou otázku byly jistě 

pozitivnější, jelikoţ si Dukla dokázala udrţet výkonnost. 
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Tabulka č. 2: 3) Ohodnoťte jednotlivé řady „A“ mužstva: 

(1 nejlepší – 5 nejhorší) 

řada průměrná známka 1 2 3 4 5 hodnotilo 

Brankář 1,9 32 49 16 3 0 100 

Obrana 1,99 14 75 9 2 0 100 

Záloha 2,27 9 59 28 4 0 100 

Útok 2,04 32 37 26 5 0 100 

Trenér 1,6 53 37 8 1 1 100 

 

Nejlépe hodnocení se dostavilo trenérovi, a to nejniţší známka 1,6. Zásluhu na tom má 

jistě celý realizační tým okolo muţstva. Za trenéra hovoří bilance v den dotazování, 

která ze 12 dosavadních utkání činila 8 výher, 2 remízy a pouze 2 poráţky. Druzí  

se umístili brankáři se známkou 1,9, kteří za 12 zápasů pustili za svá záda pouze 6 gólů. 

Na této skvělé bilanci je podepsaná také obrana se známkou 1,99. Tým vstřelil 

dohromady 21 branek, a tak si útok vyslouţil známku 2,04. Nejhůře dopadla záloţní 

řada se známkou 2,27.  

Graf č. 3 – Vstupné 

 

Drtivá většina fanoušků je spokojena s výší stanoveného vstupné a jen 4 %  

jsou opačného názoru. Dokonce padaly návrhy na cenu 100,- a 200,- Kč. Moţná tak 

sledují trendy v Evropě a domnívají se, ţe zvýšení vstupného by vedlo ke zlepšení 

kvality poskytovaných sluţeb na stadionu a zkvalitnění úrovně fotbalu v ČR. 
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Graf č. 4 – Pořízení vstupenky 

 

Více neţ třetina diváků si pořizuje vstupenky v den utkání na pokladně u vchodu  

na Julisku. Druhá třetina dostává většinou od známých nebo příbuzných volné 

vstupenky. Kategorie jiné zahrnuje nárazové marketingové akce např. vstup zdarma pro 

občany Prahy 6 apod. Pouze 10 % diváků vlastní permanentky a činí 19 %. Zaráţející 

je, ţe ţádný divák si nepořídil lístek u terminálů Sazka, kterých je 7500 po celé ČR. 

Graf č. 5 – Jak se dopravujete na zápas? 

 

Více neţ polovina se dopravuje autem a tak jistě ocení rozsáhlé parkoviště před 

stadionem. MHD jezdí 35 % fanoušků a 11 % chodí na zápasy pěšky. Většinou  

jsou to lidé z blízkého okolí. Nikdo se nedopravuje na kole a motocyklu, a tak není 

třeba řešit problémy se stojany. Pro cestující v MHD by se mohli připravit propagační 

materiály do autobusů. 
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Graf č. 6 – Změny stadionu 

 

Na otázku, zdali by něco změnili na stávajícím stadionu, odpovědělo celých 60 %,  

ţe není třeba dělat ţádné zásahy. Můţe se jednat o zastánce historického stadionu, 

jakým Juliska bezesporu je a nepřejí si ţádné zásahy. Naopak 40 % fanoušků,  

by provedlo radikální změny, které jsou zachycené na grafu č. 7. 

Graf č. 7 – Konkrétní návrhy úprav stadionu 

 

Sedačky 37 % a vyhřívaný trávník 26 % jsou zároveň podmínkami pro získání licence 

na první ligu. Se suvenýry bylo nespokojeno celkem 13 %. Celých 11 % by volilo 

celkovou modernizace, která jistě obsahuje jiţ zmíněné body. Se sociálním zázemím  

na stadionu není spokojeno 9 % a dokonce 4 % nevyhovuje občerstvení. Mnohé úpravy 

se jiţ plánují, ale je to otázka financí a jednání s vlastníky areálu. 
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Graf č. 8 - Suvenýry 

 

Nejvýraznějším prvkem sympatizace ke klubu je vlastnictví klubových doplňků, přesto 

pouze 28 % z dotázaných navštívilo stánek se suvenýry a zakoupilo klubový předmět. 

Struktura nákupů je uvedena na grafu č. 9. 

Graf č. 9 – Nákup suvenýrů 

 

Nejčastěji si diváci pořídili klubovou šálu 38 %, na druhém místě je dres a kšiltovka  

se 14 %. Poté následuje kniha s vlajkou s 10 % nákupu, ale najdou se i zákazníci 7%  

co si rádi pořídí přívěsek a ručník v klubových motivech. Jeden nákup  

taky zaznamenaly: kulich, triko, trenky, sklenice, odznak a ponoţky, které nejsou 

zahrnuty do grafu. 
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Graf č. 10 – Mimofotbalové projekty 

 

Otázka zjišťovala, jestli diváky zajímá pouze fotbalová stránka klubu. Tyto projekty 

mají prvotní úkol podpořit cílovou skupinu, a v druhé řadě zajistit dobrou image klubu. 

Pouze 20 % diváků se zajímá o tyto projekty klubu, ale jen pár jedinců si dokonce 

vzpomnělo na konkrétní název akce. 

Graf č. 11 – Návštěvnost webu 

 

V dnešní době největší informační médium internet nabízí pro fanoušky velké moţnosti. 

Pětina dotázaných navštěvuje webové stránky klubu denně, 13 % navštěvuje stránky  

3x týdně a 45 % fanoušků uţ jen 1x týdně navštěvuje klubový web. Celých 22 % 

respondentů nenavštěvuje oficiální stránky vůbec. Je moţné se jedná o starší generaci, 

která nemá přístup k internetovému připojení. 
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Otázka číslo 11. z dotazníku byla určena pouze respondentům, kteří navštěvují webové 

stránky klubu, a ptala se, zdali by změnili současné webové stránky FK Dukla Praha, 

popřípadě co konkrétního? 

Celkem 78 % respondentů by na oficiálních stránkách nic neměnilo, ale 22 % by mnoho 

věcí pozměnilo. Na grafu níţ naleznete konkrétní návrhy.  

Graf č. 12 – Úprava webu 

 

Nejvíce 28 % respondentů by si přálo více novinek z klubu na webu. Stránky jsou třeba 

2 dny v nezměněném stavu bez ţádných novinek. Po 17 % mají hráčské statistiky  

a zavedení fotek z utkání mládeţe. Ani jedna sluţba v současné době nefunguje  

a je to příleţitost pro klub. Zlepšení diskuze, přehled celého kola a častější aktualizace 

získali 11 %. Jen 5 % dotázaných by změnilo současnou Dukla TV, která vysílá live 

zápasy a přináší sestřihy po utkání a rozhovory s aktéry. Internetové stránky nabízejí 

spoustu nástrojů pro oslovení fanoušků a klub by se měl zaměřit na jejich zdokonalení. 
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Graf č. 13 – Zeptejte se 

 

Klub nabízí prostřednictvím webových stránek sluţbu „zeptejte se“, prostřednictvím 

které se můţete kaţdý měsíc ptát vybrané osoby na jakýkoliv Váš dotaz. Následující 

měsíc jsou pak zveřejněné dotazy i s odpovědi. Tuto sluţbu vyuţilo jen 20 % 

dotázaných. 

Graf č. 14 – Pohlaví 

 

Časté předsudky lidí, ţe fotbal je pouze chlapskou záleţitostí jsou jiţ dávno mylné. 

Z dotázaných bylo 89 % muţů a 11 % ţen. Zavedením doprovodného programu pro 

ţeny by se toto procento mohlo jistě ještě zvýšit. Muţi nadále zůstávají masovější částí 

publika na stadionu.  
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Graf č. 15 – Věková struktura 

 

Největší část respondentů 42 % patří do věkové kategorie 15-30 let. Do kategorie 30-45 

let se zařadilo 25 % dotázaných, coţ je o 5 % méně neţ do kategorie 45-60 let, která 

čítá 30 %. Nejméně 3 % spadá do kategorie 60+. Z grafu je patrné jak široké věkové 

spektrum navštěvuje utkání. Od věku 15 do 60 se jedná o vyrovnanou strukturu. Věk 

hraje významnou roli v oblasti marketingu, protoţe kaţdá kategorie má svá specifika. 

Graf č. 16 – Bydliště 

 

Struktura respondentů z hlediska bydliště odpovídá lokalitě stadionu. Skoro třetina  

31 % pochází přímo z Prahy 6, a 33 % pochází z ostatních praţských čtvrtí.  

Ze středočeského kraje bylo ochotno na utkání dorazit 28 % diváků a jen 8 % uvedlo,  

ţe pochází z jiné oblasti neţ z předešle zmíněných. Struktura je významná pro zacílení 

marketingových aktivit a nalákání dalších diváků. 
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6.3  Návrhy na zlepšení marketingového mixu 

6.3.1  Produkt 

 Samotný produkt fotbalového klubu FK Dukla Praha v podobě hráčského kádru  

a realizačního týmu je v současné době kvalitní, a není třeba do něj zasahovat. Případné 

změny spadají spíše na management klubu, ale tým předvádí kvalitní výkony a fanoušci 

jsou s obrazem hry většinou spokojeni. Fotbalové utkání není pouze 90 minut na hřišti, 

ale tvoří ho celý komplex sluţeb a programu na stadionu. Zde bych doporučil klubu 

zapracovat na vytvoření pravidelného doprovodného programu během utkání. Program 

by měl být ustálený, aby si diváci na něj zvykli a pravidelně se na něj těšili. Jedním 

typem programu pro fanouška je slosovatelná vstupenka, která můţe být o poločasové 

přestávce proměněna v hodnotnou cenu, kterou můţe darovat jeden ze sponzorů klubu. 

 Dále bych zavedl velmi oblíbený poločasový program přímo na hrací ploše. Před 

začátkem utkání by pověřená osoba vystřelovala z atletického oválu okolo hřiště  

na tribuny zabalené trička nebo šály a uvnitř pozvánky na poločasový kop štěstí.  

O poločas můţe určitý počet předem zvolených fanoušků kopat buď na konkrétní cíl,  

a nebo trefovat okénka umístěné v brance a vyhrát opět hodnotné ceny. Tyto 

doprovodné aktivity lze jednoduše spojit se sponzoringem. Doprovodný program můţe 

nést přímo název sponzora, anebo plochy potřebné na doprovodný program mohou být 

opatřeny logem sponzora. Klub můţe tyto reklamní plochy zahrnout do sponzorského 

balíčku, který je součástí nabídky reklamních ploch klubu. 

6.3.2  Cena 

 Cenová politika pro fanouška je velmi přijatelná. Vstupné není stanovováno 

s ohledem na náklady na utkání, a proto je cena velmi symbolická a netíţí peněţenku 

fanouška. Klub pořádá i výhodné akce na pořízení permanentky a v tomto směru není 

třeba nic měnit. Nevýhodou pro potencionální sponzory je, ţe není známa konkrétní 

nabídka reklamních ploch a vůbec celé spolupráce s klubem. Vytváření sponzorského 

vztahu je prováděno individuálně a podle jednání se odvíjí i cena. Do budoucna bych 

vypracoval kompletní dokument, obsahující cenovou mapu reklamních ploch  

na stadionu a uvedl seznam všech reklamních ploch a jejich cenu. Dále by zde byly 

uvedeny typu sponzorských balíčků a typy spolupráce. Dokument by byl určen jen 

váţným zájemcům o sponzoring, a nebyl by veřejně přístupný, jelikoţ se jedná o citlivé 

informace.  
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 V současné době má Dukla Praha jednoho generálního sponzora B-win,  

9 hlavních partnerů, 3 mediální partnery a dalších 40 partnerů. S výhledem do budoucna 

a moţný postupem do první ligy se můţe měnit počet i struktura sponzorů. Struktura 

sponzorů je zachycena v příloze 2. 

6.3.3  Distribuce 

 Nejvíce diváku sleduje utkání přímo na stadionu, kde se zápas odehrává, a proto 

prostředí stadionu nejvíce působí na proţitek z utkání. Nejvíce diváka zajímají lavičky 

na tribuně. Spodní část tribuny je zrekonstruována a osazena plastovými sedačkami. 

Větší část tribuny je tvořena dřevěnými lavičkami, které nemají oddělené sezení a jsou 

nepohodlné. Případný postup do první ligy by částečně vyřešil problém, jelikoţ 

v podmínkách pro udělení licence je podmínka mít alespoň 4300 krytých oddělených 

sedacích míst. Navíc celá tribuna je vyuţívaná jen na domácí utkání jednou za 14 dní  

a lavičky jsou velmi zaprášené. Bylo by vhodné v den utkání zajistit personál, který  

by lavičky alespoň otřel vodou a odstranil nejhorší nečistoty. Pro zajištění vyššího 

komfortu na stadionu bych zavedl sluţbu půjčovnu sedátek. Zájemci by si na sezonu 

zakoupili ţeton u pokladny za 50,- Kč, který by při vstupu na utkání vyměnili  

za sedátko. Po skončení utkání by opět vrátili sedátko a obdrţeli zpět svůj ţeton. Forma 

ţetonu by zajistila, ţe by ho většina lidí nosila sebou v peněţence a nezapomínala  

na něj. Odpadala by tak starost myslet stále na to, aby si divák doma nezapomněl sedák. 

Ţeton by se zároveň mohl stát součástí permanentky na fotbalovou sezonu.  

 Dále bych se zaměřil na zkvalitnění sociálního zázemí stadionu. Stávající  

WC by potřebovali částečnou rekonstrukci a udrţovat zde čistotu. Pro lepší orientaci  

by prospělo lépe rozmístit orientační cedule s nasměrováním na zděné WC,  

aby náročnější diváci nebyli odkázáni na mobilní toalety. Veškeré úpravy musejí být 

projednány s majitelem areálu, bez kterého nelze provádět ţádné zásahy. Argumentem 

proč by měl být pro úpravy je, ţe areál slouţí i na různé sportovní meetingy a další 

akce, a zvýšení kvality sociální zázemí by pocítili i tito návštěvníci. 

6.3.4  Propagace 

 V této oblasti můţe klub udělat nejvíce moţných změn, protoţe existuje mnoho 

různých nástrojů. Navrhuji kompletní restrukturalizaci oficiálních internetových 

stránek. Web působí na první dojem velmi příjemně a přehledně, ale chybí  

mu funkčnost a spousta sekcí. Z dotazníkového šetření vyplynuly změny, které  
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by fanoušci ocenili na webu. Konkrétní návrhy si můţete prohlédnout na grafu č. 12. 

Problém nízké televizní medializace byla v mé práci jiţ zmíněna, a proto bych navrhl 

projekt na podporu medializace II. ligy. Na spolupráci by se musely podílet všechny 

kluby II. ligy a byl by vytvořen tým na vytvoření dokumenty se sestřihy celého herního 

kola. Kluby by zasílaly vlastní DVD záznam utkání vytvořenému týmu, který  

by vyhotovil sestřih. Prvotním cílem by bylo oslovit televizi k odvysílání vytvořeného 

sestřihu. V případě neúspěšných jednání je zde ještě alternativa vytvoření oficiálního 

internetového portálu II. fotbalové, kde by se sestřih publikoval. Klub by vznikl náklad 

ve výši jednoho DVD týdně a nízkého příspěvku na fungování střihačského týmu, který 

by se rozpočítal mezi všechny účastníky ligy. Na oplátku získá klub další medium,  

kde by zviditelnil své sponzory a vedlo to k oboustranné spokojenosti.  

 Celkově je propagace klubu FK Dukla Praha na vysoké úrovni, ale v současné 

době se domnívám, ţe je hodně směřována na starší populaci. Hudba na stadionu  

i doprovodný magazín k utkání je dělán ve stylu šedesátých let. Zaměřil bych se více  

na oslovení mladší a střední generace, formou modernizace propagace. Velkým médiem 

pro oslovení mladší a střední generace je stále se rozšiřující sociální síť Facebook. 

Prostřednictvím této sítě je moţný osobní kontakt a také častá aktualizace novinek. 

Posledním bodem úpravy propagace je zaměření se na Prahu 6. Ţije se zde necelých 

 sto tisíc obyvatel a tato čtvrt patří k nejbohatším v Praze. Zavedl bych propagaci 

formou reklamy v autobusové lince 131, která jezdí v těsné blízkosti stadionu. Dále 

bych v týdnu před domácím utkání vyslal do ulic Prahy 6 reklamní vozy, které mají  

na nákladní ploše obrovské LED projekční tabule a lákaly by lidi na nadcházející utkání 

fotbalového klubu Dukla Praha. 
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7.  ZÁVĚR 

 

 Práce měla za úkol analyzovat současný stav marketingového mixu a následně 

vytvořit návrhy na zlepšení jeho sloţení do budoucna. Stanovení marketingového mixu 

pomocí 4P je jednou z mnoha marketingových strategií. Pomocí této strategie jsem  

si rozdělil klub do čtyř částí. Fotbalový klub v podání marketingového mixu má výrazná 

specifika oproti běţnému produktu. K analyzování současného stavu marketingového 

mixu klubu byla vyuţita případová studie, neformální interview se sportovním 

ředitelem a SWOT analýza, která popisuje silné a slabé stránky, a taky příleţitosti  

a hrozby klubu. 

 V teoretické části jsou zachyceny základní pojmy z marketingu a charakteristika 

marketingového mixu obecně. Dále je zde zachycen marketingový mix modifikován  

na podmínky fotbalového klubu. Fotbalový klub obklopuje široké prostředí, které 

ovlivňuje chod klubu a působí na jednotlivé části marketingového mixu – nabízený 

produkt, cenovou politiku, distribuci utkání a propagaci klubu. Pro větší 

konkurenceschopnost v tomto prostředí musí klub operativně upravovat marketingový 

mix a vytvořit tak jedinečný komplex pro spotřebitele i potenciální sponzory. 

 Praktická část se zbývá popisem jednotlivým sloţek marketingového mixu. 

Samotný produkt fotbalové utkání je kvalitní a není třeba zasahovat, ale doprovodný 

program k utkání zaostává. Cena je pro diváka velmi příznivá a klub stanovuje ceny 

citlivě pro diváky. Distribuce utkání probíhá na stadionu, který není v optimálním stavu. 

Bohuţel jakékoliv úpravy jsou komplikované a nákladně, jelikoţ je zde klub 

v podnájmu. Propagaci dělá klub propracovaně a systematicky a v podmínkách II. ligy 

na vysoké úrovni, ale přesto se zde nalézají nedostatky, které lze vylepšit. V práci jsou 

navrţeny návrhy na úpravy jednotlivých částí mixu. 

 Ve SWOT analýze zachycuji stav klubu z mého hlediska a snaţil jsem se být 

objektivní. Výsledky analýzy slouţí jako výchozí body pro následné návrhy  

na vylepšení marketingového mixu. 

 Významnou částí mé práce je kontakt s fanoušky klubu, který jsem provedl 

prostřednictvím dotazníku. V něm dostal fanoušek prostor k vyjádření vlastních názorů 
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ke stávajícímu marketingovému mixu klubu. Výsledky významně pomohli k navrţení 

komplexních doporučení. 

 Fotbalový klub Dukla Praha se po čtyřech letech na profesionální úrovni 

vypracoval na špičku výkonnostní, ale i co se týče marketingu je na tom velice dobře. 

Klub má na dosah historický postup zpět do nejvyšší fotbalové ligy, a to by sebou 

mohlo přinést další moţnosti pro sponzory a větší mediální zájem. Navrţená doporučení  

by měla přispět ke zkvalitnění celého marketingového mixu, ale zejména fotbalového 

utkání jako celku. Změnu by měli pocítit zejména diváci, kteří dorazí na utkání,  

ale i široká veřejnost. 
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Příloha 1: Dotazník 

Dotazník FK Dukla Praha 

Tento dotazník je vytvořen proto, aby zjistil, jaké názory mají fanoušci FK Dukla Praha. 

Dotazník je anonymní a získané informace budou pouţity pouze pro účely bakalářské 

práce. Prosím vás o co největší upřímnost při jeho vyplňování - jedná se o vědecký 

výzkum, ve kterém mají pravdivé odpovědi cenu.  

Pokyny: Zakříţkujte vţdy jen jednu Vaši odpověď a na otevřené otázky odpovězte dle 

potřeby. 

DOTAZNÍK JE URČEN POUZE PRO FANOUŠKY FK DUKLA PRAHA  

 

1. Jakou filosofie by měl klub preferovat, aby dosáhl úspěchu v II. lize? 

□ výchova mladých hráčů 

□ nákup hráčů z tuzemska 

□ nákup hráčů ze zahraničí 

□ hostování hráčů 

 

2. Jak hodnotíte současný kádr „A“ mužstva FK Dukla Praha jako celek? 

□ velmi kvalitní          □ kvalitní           □ průměrný          □ slabý          □ velmi slabý 

 

 

3. Ohodnoťte jednotlivé řady „A“ mužstva: ( 1 nejlepší – 5 nejhorší ) 

 

    1 2 3 4 5 

brankář   □ □ □ □ □ 
 

obrana   □ □ □ □ □ 
 

záloha   □ □ □ □ □ 
 

útok   □ □ □ □ □ 
 

trenér   □ □ □ □ □ 
   

 

4. Je vstupné 50,- Kč na domácí utkání FK Dukla Praha adekvátní? 

 

□ Ano 

□ Ne , kolik je pro Vás adekvátní: ________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Jakým způsobem si pořizujete vstupenky? 

□ koupí přes terminál Sazka 

□ koupí na stadionu před utkáním 

□ vlastním permanentku 

□ dostávám volné vstupenky 

□ jiné  

6. Jak se dopravujete na zápas? 

□ městská hromadná doprava 

□ auto 

□ motocykl 

□ kolo 

□ pěšky 

 

7. Změnili by jste něco na stadionu Juliska? 

□ Ne 

□ Ano, co: ______________________________________________________ 

 
8. Pořídili jste si něco během utkání ve stánku se suvenýry? 

□ Ano, co konkrétně: _____________________________________________ 

□ Ne 

 
9. Zajímáte se o mimofotbalové projekty FK Dukla Praha, popřípadě které znáte? 

□ Ne 

□ Ano, které: ___________________________________________________ 

 

10. Jak často navštěvujete web FK Dukla Praha? 

□ kaţdý den          □ minimálně 3x týdně           □ alespoň 1x týdně           □ vůbec 

 

 

11. Pokud navštěvujete web FK Dukly Praha, je něco co by jste přidali či zlepšili? 

(Pokud ne, přejděte na otázku č. 13) 

  □ Ne 

        □ Ano, co: _____________________________________________ 

 

12. Využili jste na webu službu „Zeptejte se“ , kde můžete psát své dotazy a je 

Vám na ně odpovězeno? 
□ Ne 

□ Ano 
  

13. Jste: □ muţ □ ţena 

 

14. Kolik je Vám let: □ 15-30 □ 30-45 □ 45-60 □ nad 60 

 

15. Pocházíte z: □ Prahy 6 □ Prahy □ středočeského kraje □ zbytek ČR 



 

Příloha 2: Seznam sponzorů FK Dukla Praha 

 

Generální partner 
Bwin – internetové sázení 

 

Hlavní partneři 
Adidas – oblečení a sportovní vybavení  

EWAC – výroba vzduchotechniky  

Eurolines – autodoprava 

Albresa S.A. – marketingové poradenství 

Sport – internetový zpravodajský portál o sportu 

INKOSPOR – výţivové doplňky 

Skanska – stavební společnost 

Philipp – péče o trávníky 

Energie stavební a báňská – stavební společnost 

 

Mediální partneři 
Evropa 2 – rozhlas 

eFotbal – internetový zpravodajský portál o fotbalu 

Sport – internetový zpravodajský portál o sportu 

 

Další partneři klubu 
MPM Car 

Adidasobchod.cz 

Full moon 

Kovis 

New outdoor 

AG foods 

Gemi 

Fides 

Albertovec 

Da Emanuel 

PSS Bohemia 

Mövenpick 

Ivar cs 

TOI TOI 

Tubeko 

Czech gastro 

Jihoměstská majetková 

Equitana 

Hästens 

Autosklo K+M 

Baci & Abbracci 

Media Mansion 

PV Grafické studio 

Otherm 

Flock Produckt 

Pro Konzulta 

Mexx Clanroy 

Nutrend 

Shakk 

DT Expert 

Besana 

Alkom security 

TFC – top finance club 

Matrix media 

Cortelazzi food service 

Yashica 

Froněk dopravní stavby 

Carbosped 

Auto Pokorný Brno 

ČSAD Polkost 

Maxi Reisen 

Fin centrum 

Viva monde 

Carbounion bohemia 

Rychetský & Partners 

Poltrade 

Sporttrade

 

 



 

    Příloha 3: Fotografie reklamních ploch 

         

Obr. 1 – Suvenýry a Stan Bwin                       Obr. 2 – Pozadí na rozhovory 

         

Obr. 3 – Ukazatel Nisasport               Obr. 4 – Reklamní plachta Bwin 

         

Obr. 5 – Reklamní plochy za brankou              Obr. 6 – LED panely 

         

Obr. 7 – Poutač na utkání u silnice              Obr. 8 – Hrací plocha z tribuny 


