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Abstrakt
Název:

Cíle:

Výzkum popularity fotbalu v České republice

Cílem práce je zjistit vztah veřejnosti k fotbalu, a názory veřejnosti týkající se
fotbalových soutěţí. Vlastním přínosem budou doporučení Fotbalové
asociaci České republiky, klubům a médiím, která by mohla napomoci
zvýšení zájmu o fotbal.

Metody: Pro dotazování české veřejnosti byla v této práci pouţita metodika německé
marketingové agentury UFA Sports Hamburg, která byla upravena pro
české podmínky. K získávání dat od respondentů byla pouţita metoda
elektronického dotazování. Při vyhodnocení výsledků výzkumu byly
vyuţity metody analýzy a měření závislosti.

Výsledky: Výzkumem byl zjištěn vztah veřejnosti k českému i světovému fotbalu a její
názory týkající se fotbalových soutěţí. Na základě získaných informací byla
stanovena doporučení respektive problémové otázky, na které by se
Fotbalová asociace České republiky, kluby a média měla podrobně zaměřit
při snaze zvýšit popularitu fotbalu.

Klíčová slova: marketingový výzkum, popularita sportu, fotbal

Abstract
Title:

Research of football popularity in the Czech republic

Objectives: The aim is to determine the public attitude to football, and public opinion
on the football competitions. I own contribution will be recommendations
for the Football Asocciation of the Czech republic, clubs and media, that
could help increase interest in football.

Methods: For questioning the Czech public a method of the German marketing agency
UFA Sports Hamburg was used and adjusted for Czech conditions. A
method of electronic questioning was used in order to obtain the data from
respondents. By evaluating the research results the methods data analysis
and measuring of dependence were used.

Results:

Upon the research a relationship between the public and the Czech and
world football was discovered as well as the public opinions relativ to
football competitions. On the base of the obtained information, some
recommendation or problematic questions werw specifik, that the Football
associations of the Czech republic, clubs and media should have been
focused on in an effort to increase the popularity of football.

Keywords: marketing research, popularity of sport, football
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1. Úvod
Sport je fenoménem dnešní doby. Sdruţuje lidi, národy, výrazně promlouvá do
politiky a má i své ekonomické aspekty. S tím jak se sport vyvíjel, rostla i jeho
popularita mezi lidmi. Stále vznikají nové sporty a disciplíny, vymýšlejí se nové soutěţe
a roste počet přenosů v televizi. Masová média zprostředkovávají lidem velké mnoţství
informací z prostředí sportu, ať se jedná o výsledky utkání, zajímavosti ze zákulisí nebo
i ze ţivota sportovců. Lidé tyto věci chtějí a média jim je poskytují. Často obliba
některého sportovce přerůstá v tendenci podobat se mu za kaţdou cenu a kopírovat ho
ve všem moţném, zejména ve vzhledu a stylu oblékání. Na druhé straně se v posledních
letech projevují i jeho negativní stránky jako je například korupce, doping, přehnaná
komercionalizace, nebo porušování zásad fair-play.
V České republice, jak vyplývá z různých výzkumů, se největší oblibě těší fotbal
neboli kopaná. Ten u nás má dlouholetou tradici a lze konstatovat, ţe jsme v něm
dosáhli významných úspěchů ať uţ jako samostatný stát nebo jako Československo.
Fotbalu je u nás věnována všeobecně největší pozornost. O jeho popularitě svědčí i
velká hráčská základna. Vţdyť v České republice je registrováno 777 tisíc fotbalistů a
jejich počet ročně vzrůstá zhruba o 20 tisíc hráčů.
Utkání jsou velmi často k vidění v televizi ať uţ na veřejnoprávních nebo
komerčních kanálech. Sledovat lze ţivé přenosy i záznamy z české ligy, zahraniční
soutěţe, evropské poháry i mezistátní utkání. Vedle toho jsou na obrazovce vidět
pravidelné magazíny a debaty věnující se aktuálním tématům. Tištěná media se o fotbal
vzhledem k jeho sledovanosti rovněţ velmi zajímají. Noviny plní články nejen výsledky
a reportáţe ze zápasů, ale také poutavé pohledy do soukromí „hvězd“, které si veřejnost
ţádá. Hráči se stávají ikonami pro mládeţ i dospělé, kteří se svému oblíbenci chtějí co
nejvíce podobat.
Podíváme-li se na čísla ukazující návštěvnost utkání, konkuruje mu v našich
podmínkách jen hokej. Z různých výzkumů vyplývá, ţe fotbal patří mezi sporty
přitahující největší pozornost sponzorů, kteří se snaţí vyuţít masové oblíbenosti tohoto
sportu. Plyne do něj tedy touto formou spousta peněz. Fotbalisté patří mezi
nejsledovanější osobnosti z pohledu veřejnosti. Stávají se vzorem pro mládeţ a kaţdý
jejich prohřešek je veřejností negativně odsouzen. Uspěje-li národní fotbalový tým,
scházejí se davy fanoušků, kteří připraví hráčům velkolepá uvítání, důleţité zápasy se
promítají na náměstích a v restauracích. Ţádný jiný sportovní tým nebo sportovec něco
10

podobného jen těţko zaţije. Úspěchy na mezinárodní scéně pak probouzejí
v obyčejných lidech neuvěřitelně silnou národní hrdost, kdy lidé skandují a vyvěšují
vlajky.
Fotbal prošel od svého vzniku řadou změn. Nicméně stále patří dlouhodobě mezi
celosvětově nejoblíbenější sport, jehoţ akce sledují miliony lidí. Z tohoto důvodu jsem
si vybrala toto téma mapující současnou popularitu fotbalu u české veřejnosti. K tomuto
účelu pouţiji dotazník společnosti UFA Sports Hamburg (19), který přizpůsobím
současným českým podmínkám. Mým cílem je totiţ nalézt cesty, které by mohly
napomoci ještě zvýšit zájem lidí v České republice o tento kolektivní sport. A to na
základě formulace doporučení pro Fotbalovou asociaci České republiky, kluby a média.
Tyto návrhy vyvodím na základě odpovědí respondentů. Na základě vlastních znalostí a
teoretických znalostí vycházející ze studie společnosti Factum Invenio uskutečněného
v roce 2008 si stanovím hypotézy týkající se zajímavých údajů o fanoušcích fotbalu:
zájem o fotbal v populaci, zájem o fotbal mezi ţenami, zájem o kluby Gambrinus ligy a
2. fotbalové ligy, klub s největším počtem fanoušků a zájem o zahraniční kluby
(pracovní hypotézy viz kap. 2.3, s. 12). Tyto hypotézy realizací výzkumu buď potvrdím,
nebo vyvrátím.
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2. Cíle, úkoly práce a pracovní hypotézy
2.1 Cíle
Cílem diplomové práce je zjištění popularity fotbalu u české veřejnosti.
Základem práce je marketingový výzkum zaměřený na zjištění zájmu české veřejnosti o
fotbal, pouţitou metodou nepísemné dotazování. Autorka pouţila pro dotazování české
veřejnosti metodiku německé marketingové agentury UFA Sports Hamburg, kterou
upravila pro české podmínky. Hlavním záměrem je pak na základě zjištěných informací
zformulovat doporučení pro Fotbalovou asociaci České republiky, kluby a média, která
by mohla pomoci u české veřejnosti zvýšit zájem o fotbal.

2.2 Úkoly
Vymezený cíl jsem si rozdělila do následujících úkolů:
Zpracovat teoretická východiska
Realizovat marketingový výzkum
o Transkulturální překlad z anglické verze dotazníku do českého jazyka
o Úprava dotazníku vzhledem k současnému českému prostředí
o Sběr dat
o Analyzovat výsledky
Na základě zjištěných informací zformulovat doporučení Fotbalové asociaci
České republiky, klubům a médiím, která by mohla pomoci zvýšit zájem české
veřejnosti o fotbal

2.3 Pracovní hypotézy
Pro uvedený výzkum jsem si stanovila následující hypotézy:
Více neţ 40% dospělé populace v České republice se zajímá o fotbal.
Více neţ 15% dospělých ţen v České republice se zajímá o fotbal.
Více neţ 40% dospělé populace v České republice fandí některému klubu
hrajícímu Gambrinus ligu nebo 2. fotbalovou ligu.
Nejvíce fanoušků v České republice má klub AC Sparta Praha.
Více neţ 20% dospělé populace v České republice fandí alespoň jednomu
zahraničnímu klubu.
12

3. Teoretická východiska
Tato kapitola má za úkol seznámení se základními teoretickými znalostmi
z oblastí, které se vztahují k tématu práce. Je tedy zaměřena zejména na definici
popularity sportu, podstatné informace z fotbalového prostředí a teorii marketingového
výzkumu.

3.1 Sport
Evropská charta sportu definuje sport jako: „formy veškeré činnosti, které
prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou cíl harmonický rozvoj
tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů
v soutěžích všech výkonů.“ (34)

3.2 Popularita
Slovo popularita vychází z latinského populus = lid, veřejnost, národ. Označuje
krátkodobý, popřípadě dlouhodobý stav obliby určité věci, osoby, myšlenky nebo
instituce u veřejnosti. Můţe představovat i zvýšený zájem o ně, který můţe i nemusí mít
rysy módy. Popularita je výsledkem veřejného mínění a označuje oblíbenost osoby,
nebo nějakého produktu u veřejnosti.
Popularita je jednou z hlavních kategorií masové kultury. Její tvorba u určitých
produktů masové kultury (hitů, sportovců atd.) je předpokladem úspěšnosti masové
kultury v komerčním slova smyslu, ale zároveň je významným mechanismem jejího
působení ve společnosti. (9, s. 801 - 802)

3.2.2 Popularita sportu
Ve sportu lze popularitu interpretovat dvěma způsoby. Můţeme ji měřit podle
počtu osob, které se danému sportovnímu odvětví aktivně věnují, nebo podle počtu
osob, které se o dané sportovní odvětví zajímají pasivně, tzn. jako diváci.
Z toho plyne, ţe lze míru popularity určit podle aktivních sportovců daného
odvětví, podle počtů jeho fanoušků a počtu diváků, kteří toto odvětví sledují. (1, s. 15)
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V roce 2003 provedlo Oddělení sportovního managementu, UK FTVS výzkum,
jehoţ hlavním cílem byl průzkum popularity a sledovanosti jednotlivých sportovních
odvětví. Výsledky ukázaly na skutečnost, ţe sport veřejnost velmi zajímá a ţe nejvyšší
oblibě se v České republice těší lední hokej a fotbal. Těmto dvěma sportům je v médiích
také věnován největší prostor. (2, s. 71 - 85)
V roce 2007 Quinn vydal seznam deseti nejpopulárnějších sportů a to na základě
součtu aktivních sportovců a diváků
1. Fotbal 3,5 bilionů
2. Kriket 3 biliony
3. Lední hokej 2 biliony
Podle pořadí dále následují: tenis, volejbal, stolní tenis, basketbal, baseball, rugby a
golf. (20, s. 151)

3.2.2.1 Sportovní fanoušek
Ačkoli se to na první pohled tak nemusí zdát, existuje značný rozdíl mezi
sportovním divákem a sportovním fanouškem. Fanouškem se všeobecně rozumí kaţdý,
kdo se zajímá o konkrétní subjekt. V případě sportovního fanouška je středem tohoto
zájmu sport. Pojem fandovství se nejčastěji v teorii skloňuje v souvislosti s fotbalovými
fanoušky. Podle SEKOTA (2008) je fotbalový fanoušek: „ke svému sportu vázán
prostřednictvím oblíbeného mužstva či konkrétního hráče. Je silně orientován na výhru
svého klubu a díky identifikaci s mužstvem prožívá jeho úspěchy i neúspěchy.
(18, s. 147) Pod touto identifikací si můţeme představit různé klubové doplňky, jako
jsou např. dresy, šály, čepice apod.

3.2.2.2 Sportovní divák
Sportovní divák se oproti fanouškovi liší jistou nezaujatostí. Podle SEKOTA
(2008) je sportovní divák: „pasivním pozorovatelem hry, který je povznesen nad
týmovou rivalitu a ve sportovním klání se soustřeďuje na akci a výsledek podívané.“
(18, s. 147)
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3.3 Fotbal
Fotbal nebo také kopaná je nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě.
Slovo fotbal vzniklo jednoduchým spojením anglických slov foot= noha a ball = míč.
V současné době se hraje profesionální fotbal prakticky po celém světě, spousta
hráčů se mu pak věnuje také na amatérské popřípadě rekreační úrovni. Z výsledků
výzkumu, který v roce 2006 uspořádala FIFA, vyplynulo, ţe fotbal pravidelně hraje na
světě necelých 265 miliónů lidí. (26) Oproti šetření z roku 2000 došlo k nárůstu asi o 12
milionů hráčů, coţ svědčí o rostoucím zájmu o tento sport. Pro zajímavost fotbalu se
věnuje asi 26 milionů ţen. Jejich počet taktéţ výrazně narůstá. (32)
Mezi hlavní důvody popularity fotbalu z hlediska počtu lidí, kteří se mu aktivně
věnují, patří určitě jednoduchá pravidla a minimální náročnost nevybavení.

3.3.1 Historie fotbalu
Jeho kořeny lze datovat aţ do období starověku. Z té doby je doloţena existence
her, které byly fotbalu podobné. Lze zmínit například čínské kudţu hrané uţ ve 2.
století př. n. l. Ani Řecko a Řím nezůstalo pozadu, je známo, ţe v těchto oblastech se
hrálo několik míčových her nohama.
Ve středověku si hry podobné dnešnímu fotbalu našly oblibu po celé Evropě.
Samozřejmě se v různé době a na různých místech lišily v pravidlech.
Vznik fotbalu jako takového má své kořeny v Anglii. Zde v 16. století začaly
soukromé střední školy ponoukat své ţáky ke sportu. Nelze, ale hovořit o jednotném
modelu. Kaţdá škola měla svá pravidla, která se postupem doby měnila. Časem vznikly
dvě hlavní formy fotbalu: rugby a fotbal jaký známe dnes.
Důleţitým mezníkem ve vývoji fotbalu byl 26. říjen 1863. Toho dne byla
zaloţena sjednocující organizace The Football Association, první oficiální fotbalové
sdruţení na světě. Tato asociace stála za sjednocením pravidel. Zakázala například běh
s míčem v ruce a drţení a podráţení protivníka s míčem. Z důvodu zavedení těchto
pravidel byla v roce 1871 zaloţena samostatná asociace Rugby Football Union.
V Anglii časem vzniklo několik soutěţí, které přispěly k šíření jednotných
pravidel. Pro zajímavost první mezistátní utkání se uskutečnilo 30. listopadu 1872, kdy
oproti sobě postavily týmy Anglie a Skotska. Zápas tehdy skončil bez branek.
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21. května 1904 byla v Paříţi zaloţena Fédération Internationale de Football
Assocoation známá jako FIFA. U jejího zrodu stálo sedm národních asociací: Belgie,
Dánska, Nizozemska, Španělska, Švédska a Švýcarska. Jejím cílem bylo dohlíţet na
fotbal, který na počátku 20. století nabýval na stále větší popularitě. (42)

3.3.2 FIFA
FIFA aneb Fédération Internationale de Football Association je fotbalovou
organizací, která sdruţuje 208 fotbalových asociací. Jejím hlavním úkolem je neustálé
zlepšování fotbalu. (33) V současnosti v jejím čele stojí prezident Joseph S. Blatter.
FIFA je tvořena šesti fotbalovými konfederacemi, které zastřešují organizace národních
fotbalových asociací na kaţdém kontinentu:
Asian FootballConfederation - AFC (Asie)
Confédération Africane de football - CAF (Afrika)
Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football CONCACAF (Severní a Střední Amerika, Karibik)
Confederación Sudamericana de Fútbol - CONMEBOL (Jiţní Amerika)
Oceania Football Confederation - OFC (Oceánie)
Union des Associations Européennes de Football - UEFA (Evropa) (25)

3.3.3 UEFA
UEFA neboli Unie evropských fotbalových asociací (The Union des
Associations Européenes de Football of European Football Asociations) je řídící
organizací evropského fotbalu. Byla zaloţena 15. června 1954 v Basileji a sdruţuje 53
národních fotbalových svazů. V současnosti v jejím čele stojí předseda Michel Platini.
(40)

3.3.4 Fotbalové soutěže
Ve fotbale je organizováno velké mnoţství soutěţí. Ty se odehrávají na
národních a mezinárodních úrovních.
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Mezinárodní soutěže můţeme podrobněji rozdělit podle jejich účastníků na:
reprezentační
klubové
Soutěže reprezentačních družstev:
Největší událostí pro státní reprezentace je mistrovství světa pořádané
fotbalovou asociací FIFA. To se koná pravidelně kaţdé čtyři roky uţ od roku 1930.
Závěrečného turnaje mistrovství se účastní 32 týmů, které uspěly v kvalifikaci.
Velký význam mají i regionální mistrovství, která si pořádají jednotlivé
konfederace: Copa América, Africký pohár národů, Asijský pohár, Zlatý pohár
CONCACAF, Pohár národů OFC a mistrovství Evropy tzv. Euro. Euro se hraje kaţdé
čtyři roky uţ od roku 1960. Jedná se o hlavní fotbalovou soutěţ reprezentačních
druţstev v Evropě, kterou pořádá UEFA.
Další významnou událostí, kde mezi sebou mohou státní druţstva měřit své síly
je Olympijský turnaj. Toho se v současnosti účastní hráči do 23 let.
Klubové soutěže: Regionální konfederace pořádají rovněţ své klubové soutěţe.
Těch se účastní nejlepší týmy národních lig a pohárů. V Evropě se hrají takové
soutěţe dvě, Liga mistrů UEFA a UEFA Evropská liga. Vítěz Ligy mistrů se pak
účastní Mistrovství světa ve fotbale klubů. To je kaţdoročně pořádaná fotbalová
soutěţ, na které se sejdou vítězové kontinentálních klubových soutěţí všech šesti
konfederací.
Národní soutěže jsou záleţitostí kaţdé národní asociace. Ve větších státech se
často hrají dvě soutěţe, které mají odlišný formát. Jedná se o ligovou soutěţ a
národní pohár. (42)

3.3.5 Fotbalová asociace České republiky
Fotbalová asociace České republiky (FAČR) do 26. června 2011 známá pod
názvem Českomoravský fotbalový svaz je členem organizací FIFA a UEFA. Jeho
hlavním úkolem je organizace fotbalu v České republice. Do jeho kompetencí
spadá mimo jiné česká fotbalová reprezentace, Gambrinus liga, pohár FAČR aktuálně
nesoucí název Ondrášovka Cup, nebo Futsal.
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FAČR byl zaloţen v roce 1901. Členem FIFA se stal v roce 1907 a členem
UEFA je od roku 1954. V současné době sdruţuje 4 148 fotbalových klubů a 2 426
futsalových klubů. Celkem je pod FAČR evidováno 15 378 muţstev.
V roce 2011 je podle aktuálních údajů FAČR registrováno celkem 777 785
hráčů. Jedná se o součet všech profesionálů, dospělých, mládeţe, ţen, dívek a futsalistů
viz tab. 1. (21)
Tab. 1 Registrovaní hráči ve FAČR v roce 2011
Hráči
Profesionálové
Dospělí
Mládež
Ženy
Dívky
Futsal
Celkem

Počet
1 709
426 721
280 010
14 429
3 852
51 064
777 785

Zdroj: Fotbalová asociace České republiky (2011) (21)
Českou republiku reprezentuje na mezinárodních fotbalových soutěţích česká
fotbalová reprezentace, která navazuje na českou fotbalovou reprezentaci. Největších
úspěchu dosáhl samostatný český tým na mistrovstvích Evropy. V roce 1996 na EURU
v Anglii obsadila 2. místo a v roce 2004 na EURU v Portugalsku skončila naše
reprezentace na 3. místě.

3.3.5.1 Fotbalové soutěže v České republice
Nejsledovanější jsou v České republice muţské soutěţe. Ty jsou rozděleny do
několika úrovní. Na té nejvyšší jsou celostátně hrané profesionální ligy: 1. Gambrinus
liga a 2. fotbalová liga. Naopak nejniţší úroveň představují III. a IV. třídy organizované
regionálně. (42) FAČR rovněţ organizuje od sezóny 1993/1994 vlastní pohárovou
soutěţ, která se v současné době podle sponzora jmenuje Ondrášovka Cup. (44)
Největší zájem v médiích a mezi fanoušky je samozřejmě věnován naší nejvyšší
soutěţi 1. české fotbalové lize. Ta se hraje od sezóny 1993/1994 a název Gambrinus
liga nese podle svého sponzora od ročníku 1997/1998. Koná se kaţdý rok od léta do
jara a účastní se jí celkem 16 týmů. Ty hrají systém kaţdý s kaţdým, jednou na
domácím hřišti a jednou na hřišti soupeře. Celkem se tedy hraje 30 kol, ve kterých se
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dohromady uskuteční 240 zápasů. Mistrem ligy se stane tým s nejvyšším počtem
dosaţených bodů, naopak dvě muţstva s nejniţším počtem získaných bodů sestupují do
2. fotbalové ligy. Pro zajímavost první profesionální fotbalovou soutěţí u nás byla
Asociační liga, která se hrála uţ od roku 1925. (27)

3.3.5.2 Popularita Gambrinus ligy
Podle výzkumu provedeného v roce 2008 společností Factum Invenio,
provedeného na reprezentativním souboru 1 114 občanů ČR straších 15 let, lze
konstatovat, ţe zájem o naší nejvyšší fotbalovou soutěţ je poměrně veliký. Z výsledků
vyplynulo, ţe 46% dospělé populace fandí některému klubu Gambrinus ligy (viz graf
1). (24)

Graf 1 Zastoupení fanoušků Gambrinus ligy v ČR podle výzkumu Factum Invenio
4%
Fandí
50%

46%

Nefandí
Neodpověděl(a)

Zdroj: Marketingové noviny (říjen 2008) (24)

Podle stejného výzkumu je mezi fanoušky nejvíce muţů (73%). Zajímavé je, ţe
naprostá většina ze všech fanoušků (59,2%) vůbec nenavštěvuje utkání Gambrinus ligy,
pro zajímavost pravidelně zápasy navštěvuje pouze 4,4% všech fanoušků.
Výzkum se zaměřil i na oblibu jednotlivých klubů, podle šetření jsou
nejpopulárnější tyto: AC sparta Praha (770 tisíc fanoušků), FC Baník Ostrava (645 tisíc
fanoušků) a SK Slavia Praha 285 tisíc fanoušků). Pro zajímavost tyto tři kluby jsou
značnou částí populace vnímány negativně. (24)
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3.3.5.3 Popularita fotbalu v České republice podle počtu hráčů
Jak uţ bylo zmíněno popularitu sportu lze jednoduše posoudit na základě dvou
základních hledisek, a to počtu aktivních sportovců a počtu diváků daného sportovního
odvětví.
Prvním hlediskem je počet aktivních fotbalistů, z kterého vyplývá, ţe fotbal je u
nás ve velké oblibě. V České republice je v roce 2011 pod FAČR registrováno více neţ
777 tisíc hráčů, a to nemluvě o dalších, kteří fotbal hrají jen tak pro radost. (21)

3.3.5.4 Popularita fotbalu v České republice podle počtu sportovních
diváků
Druhé hledisko, podle kterého můţeme jednoduchým způsobem posoudit
popularitu fotbalu je počet diváků, kteří jej sledují. Tradičně jsou u nás nejvíce
navštěvovaná a sledovaná hokejová a fotbalová utkání. To znamená, kolik diváků
navštíví stadiony, případně utkání sleduje na televizní obrazovce.
Pro zajímavost uvádím návštěvnost a sledovanost nejvyšší fotbalové soutěţe u
nás, a to Gambrinus ligy. Podle čísel České televize čeští diváci u televizních obrazovek
si nejraději ze všech sportů pouštějí fotbalová utkání. Pro srovnání průměrná
sledovanost play-off hokejové extraligy činí 124 tisíc diváků. Oproti tomu průměr
Gambrinus ligy je 240 tisíc diváků, coţ je skoro dvojnásob oproti nejvyšší hokejové
soutěţi. (22)
Návštěvnost naší nejvyšší soutěţe činila v loňské sezóně 2009/2010 podle
oficiálního webu Gambrinus ligy celkem 1,188 milionu diváků. V průměru na zápas si
pak cestu na stadion našlo 4950 diváků. Pro zajímavost největší zájem fanoušků
zaznamenala praţská Sparta, na kterou chodilo průměrně 11 766 diváků. Druhou
nejvyšší návštěvnost zaznamenala Slavia Praha s průměrem 9 806 diváků na zápas.
Třetí se v tomto pomyslném ţebříčku umístil Baník Ostrava s průměrnou návštěvou
7 813 diváků. (28) Při srovnání s hokejovou návštěvností, ale fotbal prohrál. Podle
údajů tehdejší O2 extraligy v té samé sezóně 2009/2010 navštívilo hokejové stadiony
hrající českou nejvyšší soutěţ dohromady 1 907 449 diváků, coţ je v průměru 5 240
návštěvníků na zápas. (35)

20

Tab. 2 Průměrné návštěvy Gambrinus ligy v sezónách 2003/2004 až 2009/2010
Sezóna
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

Průměrná návštěva
4 830 diváků
3 838 diváků
4 088 diváků
4 889 diváků
5 147 diváků
4 670 diváků
4 950 diváků

Zdroj: Gambrinus liga.cz (červen 2010) (28)

3.4 Média
KOTLER (2007) nahlíţí na média jako na: „neosobní komunikační kanály
zahrnující tištěná média (noviny, časopisy, direkt mail), vysílaná média (rádio, televize)
a obrazová média (bilboardy, tabule, plakáty) a on-line elektronická média (on-line
služby, webové stránky, CD, DVD).“ (11, s. 830) Rozeznáváme média: horká a
chladná.
Horká média intenzivněji působí na emoce člověka rovněţ na jeho smysly.
Obsahují nejen mluvené slovo a obraz, ale také zvuky a hudbu. Řadíme sem
např. televizi, rozhlas atd.
Chladná média naopak přinášejí větší mnoţství informací, které jsou zpravidla
uchovatelné. Příjem informací si volí sám příjemce. Patří sem např. noviny,
časopisy, billboardy atd. (41)
Zvláštní význam mají prostředky masové komunikace tzv. masová média.
FTOREK (2009) říká, ţe masmédia jsou: „hromadné sdělovací prostředky: noviny,
časopisy, rozhlas, televize, film, internet. Představují konglomerát kapitálu, kulturní a
informační síly a moci). Rozlišujeme média tištěná (letáky, noviny, časopisy) a
elektronická (rozhlas, televize, internet).“ (5, s. 14) Mezi nejrozšířenější masová média
patří periodický tisk, rozhlas, televize a internet.
Provázanosti médií a popularitě sportu se věnuje SEKOT (2008), který tvrdí, ţe:
„zájem tisku o sport přispěl k širšímu porozumění pravidel a fungování sportu, založil
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rostoucí popularitu sportovních hrdinů a hvězd a stal se i nezastupitelnou součástí
komerční povahy mediálního sportu.“ (18, s. 172)

3.4.1 První sportovní přenos v Československu
První sportovní přenos u nás a potaţmo v Evropě si mohli v rozhlase naladit
posluchači 3. října1926. Toho dne se v československém rozhlase vysílal fotbalový
zápase SK Slavia Praha - Hungaria Budapešť. (23)

3.4.2 První sportovní TV přenos v Československu
Vůbec první sportovní přenos u nás se na televizních obrazovkách objevil uţ
v roce 1955. Tehdy 11. února si diváci v tehdejším Československu mohli vychutnat na
svých obrazovkách celý hokejový zápas mezi výběrem Prahy a klubem IF Leksand
vysílaný z praţské Štvanice. A to se původně měly vysílat jen dvě třetiny. Jenomţe
zájem u diváků byl veliký a za druhé obraz i zvuk překvapivě chytili i obyvatelé částí
republiky, kde se to absolutně nečekalo. Tento sportovní přenos byl u nás v podstatě
historickým okamţikem. Vzbudil nevídaný zájem o sport v televizi. (39)

3. 5 Sponzoring
Sponzorování v České republice upravuje zákon o regulaci reklamy. Podle
NOVOTNÉHO (2000) sponzoringem ve sportu chápeme „partnerský vztah mezi
hospodářstvím na jedné straně a sportem na straně druhé, kdy dochází k vzájemnému
respektování zájmů obou stran. Sponzorstvím se obecně dávají k dispozici peněžní
prostředky, věcné prostředky a služby osobám a organizacím ve sportovní kulturní a
sociální oblasti, a to k dosažení podniko-marketingových a komunikačních cílů. Jde o
specifickou formu partnerství mezi sponzorem a sponzorovaným, díky němuž každý
dosáhne cílů pomocí druhého.“ (15, s. 118)
O atraktivitě SPORTU svědčí i mnoţství financí, které do něj plynou
prostřednictvím sponzoringu. Podle výzkumu HRABĚTOVÉ (2009) firmy nejčastěji
sponzorují v České republice fotbal a lední hokej. (7, s. 46 - 47) Není překvapením, ţe
tento fakt podporuje i veřejnost. Podle studie společnosti STEM/MARK by lidé firmám
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doporučili, aby své sponzorské aktivity ve sportu, směřovaly právě do těchto dvou
odvětví. (38)

3. 6 Merchandising
Slovo merhandising pochází z angličtiny a v podstatě má dva významy.
Podstatné jméno „the merchandise“ lze přeloţit jako zboţí. Sloveso „to merchandise“ v
překladu znamená vystavovat zboţí. (3, s. 49)

3.6.1 Sportovní merchandising
Ve sportovním prostředí se merhandising nejčastěji spojuje s prodejem suvenýrů
a předmětů pro fanoušky, které jsou označeny nejčastěji logem klubu. DVOŘÁKOVÁ
(2005) říká, ţe: „ve vztahu k tělesné výchově a sportu je třeba v souvislosti
s merchandisingem podporovat snahu o identifikaci například s logy sportovních
klubů.“ (3, s. 50)
V českém sportovním prostředí není ještě merchandising (prodej značky a loga
klubu např. na produktech pro fanoušky) na takové úrovni jako v zahraničí. Zatímco
v zahraničí plyne více neţ polovina klubových příjmů z prodeje vstupenek a
merchandisingu, v českých klubech tyto činnosti tvoří pouze 3-5% všech příjmů.
Pro zajímavost podle výzkumu SPORT + MARKT z roku 2010 vydělala
Španělská La Liga prostřednictvím merchandisingu €190 milionů, coţ je nejvíce ze
všech evropských soutěţí. (29) ZASTROW (2008) výkonný ředitel SPORT + MARKT
tvrdí, ţe mezi významné faktory úspěšného merchandisingu patří: sportovní úspěch,
velikost domácího trhu, počet domácích a zahraničních fanoušků, a profesionální
struktura merchandisingu. (30)

3.7 Veřejné mínění
FTOREK (2009) nahlíţí na veřejné mínění jako na: „názory a postoje, které
mají odezvu ve společnosti. Podle existující odezvy můžeme rozlišovat aktivní a pasivní
veřejné mínění) podle toho, zda mají zjevnou odezvu, nebo zda ji zjišťujeme
průzkumem).“
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Aktivní veřejné mínění si lze představit jako různá shromáţdění např.
demonstrace, stávka apod. Ta mohou mít organizovanou i neorganizovanou podobu.
Naproti tomu stojí pasivní veřejné mínění. To se zjišťuje pomocí různých průzkumů
např. sociologických. Průzkum u reprezentativního vzorku společnosti případně cílové
skupiny zjišťovat nálady, názory a postoje k určité problematice.

3.8 Marketing
Většina lidí ve spojitosti s marketingem představí jen prodej a reklamní kampaň,
kdy cíl je jasně daný – prodat. Tato představa je, ale poněkud zkreslená, neboť v dnešní
době je nutné ho chápat v jiném významu – uspokojování potřeb zákazníka. KOTLER
(2007) říká, ţe marketing je: „společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím
uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů
a hodnot.“ (11, s. 40)
HORÁKOVÁ (1992) říká, ţe marketing je: „procesem plánování a naplňování
koncepce, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje
k uskutečnění vzájemné výměny, uspokojující potřeby jedinců a organizací.“ (6, s. 25)

3.9 Marketingový výzkum
Marketingový výzkum je vědní disciplína, která vychází z poznatků velkého
mnoţství vědních oborů např. matematiky, statistiky, sociologie, informatiky atd.
Zjednodušeně řečeno slouţí k poznávání zákazníků a trhu. Vyvinul se ze
sociologického výzkumu a výzkumu veřejného mínění. PŘIBOVÁ (1992) říká, ţe:
„marketingový výzkum představuje shromažďování, zpracování a analýzu veškerých
informací potřebných pro optimální fungování marketingu. Zahrnuje i výzkum trhu,
ovšem pro daný konkrétní výrobek, nebo službu.“ (16, s. 13)
KOTLER (2007) tvrdí, ţe marketingový výzkum je: „funkce, jež propojuje
spotřebitele, zákazníky a veřejnost s firmou pomocí informací, které jsou používány pro
identifikaci a definici marketingových příležitostí a problémů, vytváření, zlepšení a
hodnocení marketingových aktivit, monitoring marketingového výkonu a lepší
porozumění marketingovému procesu.“ (11, s. 406)
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Výzkum lze rozlišit na primární sekundární. Primární výzkum je v podstatě sběr
dat v terénu. Zahrnuje tedy celý proces výzkumu. Naproti tomu sekundární výzkum
znamená zpravidla dodatečné, další vyuţití, zejména v podobě statistického zpracování
dat, která uţ dříve někdo shromáţdil a zpracoval jako výzkum primární. (4, s. 14)
Primární marketingový výzkum lze dále členit na kvalitativní a kvantitativní.
Základní rozdíl v jejich pouţití je hlavně spojen s našimi předchozími znalostmi
zkoumaného problému. (16, s. 27) Pokud zkoumáme problém, o kterém nemáme příliš
informací a musíme tedy hledat základní souvislosti, pouţíváme kvalitativní metody.
V oblastech, které jsou známé, vyuţíváme kvantitativní metody.
Kvantitativní výzkum – zkoumá rozsáhlé soubory respondentů. Jejich cílem je
zachytit názory a chování lidí co nejvíce standardizovaně a s vyuţitím
statistických postupů. Obvykle přináší reprezentativní výsledky. Mezi techniky
kvantitativního výzkumu se podle FORETA (2003) řadí: osobní rozhovory,
pozorování, experiment a písemné dotazování, obsahová analýza textů a jiných
symbolických vyjádření. (4, s. 16)
Kvalitativní výzkum – vyuţívá se při něm pouze malý soubor respondentů, a
proto jeho výsledky nelze zobecnit na celou populaci. Pomáhá poznat motivy
chování lidí a vysvětlit jeho příčiny. Mezi techniky kvalitativního výzkumu
řadíme podle FORETA (2003): individuální hloubkové rozhovory a skupinové
rozhovory (focus group). (4, s. 16)
Podle FORETA (2003) se z hlediska obecné metodologie rozlišují tři druhy
výzkumů:
Deskriptivní (popisný) – výsledky, které jeho pomocí získáme, nám popisují
jevy, se kterými se v dané oblasti setkáváme.
Diagnostický (kauzální) – tento výzkum popisuje daný problém a zároveň se
snaţí o formulaci hypotéz. Pomáhá najít odpověď na otázku proč je daný jev,
případně proces takový jaký je.
Prognostický – tento výzkum má cíl postihnout vývojové trendy a
předpokládaný budoucí stav. Měl by nám tedy říct, kam vývoj našeho problému
směřuje. (4, s. 15 - 16)
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3.9.1 Proces marketingového výzkumu
Marketingový výzkum má bez ohledu na svůj rozsah a hloubku svá pravidla.
Jedná se o jednotlivé kroky, které po sobě logicky následují. Tyto kroky se zpravidla
označují jako proces marketingového výzkumu. Celý proces, respektive jednotlivé
etapy jsou chronologicky znázorněné na obrázku 1.
Obr. 1 Proces Marketingového výzkumu
Určení cíle výzkumu
Definování výzkumného problému
Přínos výzkumu

Zdroje dat

Metody a techniky sběru dat

Určení velikosti vzorku
Sběr dat
Zpracování a analýza dat
Zpracování a prezentace závěrečné zprávy
Zdroj: PŘIBOVÁ (1996) (16, s. 25)

3.9.1.1 Výzkumný problém
Prvním krokem celého procesu je přesné vymezení výzkumného problému a
cíle, kterého chceme dosáhnout. Jejich definice má být co moţná nejpřesnější a měla by
zahrnout celou šíři problému a věnovat se základním vztahům, které budou zkoumány.
K tomu, abychom mohli přesně formulovat výzkumný problém, a rozpracovat
ho do dílčích výzkumných cílů slouţí formulace hypotéz a předvýzkum. (16, s. 35)
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Máme-li uţ přesnou definici problému, je třeba vyslovit jednu nebo více
hypotéz řešení. Ty pak budou samotným výzkumem potvrzeny případně vyvráceny.
Hypotézu lze podle FORETA (2003) chápat jako: „výpověď (tvrzení) o dosud
neprokázaném (možném, nepřezkoušeném, předpokládaném, pravděpodobném atd.)
stavu dvou nebo více jevů (proměnných) ve zkoumané oblasti, kterou lze testovat.“
(4, s. 21)
V případě, ţe se hypotéza ani nepotvrdí, ani nevyvrátí, je nutné ve výzkumu dále
pokračovat. Přitom platí, ţe ověřovat lze pouze takové hypotézy, které jsou
formulovány v pojmech a pro něţ máme výzkumné, měřící nástroje (znaky, proměnné)
umoţňující kvantitativně vyjádřit jejich hodnoty stavu nebo je alespoň kvantitativně
popsat. Není-li toto vyjádření moţné, nelze hypotézu ve výzkumu ověřit. (4, s. 21)
Předvýzkum je vhodné udělat zvláště v případech, kdy se od začátku
marketingového výzkumu nepohybujeme ve známém prostředí.

3.9.1.2 Zdroje dat
Obvykle se v marketingovém výzkumu setkáme se dvěma zdroji dat, a to:
primárními a sekundárními. Hlavním rozdílem mezi nimi je účel, ke kterému byla
získána. Patří zadavateli výzkumu, jenţ si je sám pořídil nebo nechal pořídit.
Primární data se shromaţďují nově podle poţadavků řešeného projektu. Mohou
se vztahovat přímo ke zkoumané jednotce a vyjadřovat její situaci případně stav (např.
stav zásob, kupní chování atp.) nebo její postoje, názory, pocity atp. Oproti tomu
sekundární data byla získána jiţ v minulosti a to s jiným účelem neţ je současný řešený
projekt. Tato data jsou buď veřejně přístupná, nebo se získávají za úplatu. Sekundární
data se rozlišují na:
Interní: tato data si shromaţďuje sama firma, nejčastěji se týkají evidování
vlastní činnosti, jedná se např. o tyto údaje: finanční, prodejní, logistické atp.
Externí: tato data jsou shromaţďována institucemi k různým účelům. (16, s. 35)
(16, s. 43) Dělí se na: vládní (např. data českého statistického úřadu), tiskové
(informace ze specializovaných časopisů) a obchodní (např. informace od
Obchodní komory).
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3.9.1.3 Techniky sběru dat
Primární data můţeme od respondentů shromaţďovat několika způsoby. Ty
označujeme jako techniky sběru dat. Podle FORETA (2003) existují tři základní
techniky marketingového výzkumu: dotazování, pozorování a experiment. (4, s. 32)
PŘIBOVÁ (2000) tyto základní techniky podrobněji člení na:
Pozorování
Osobní dotazování
Telefonické dotazování
Písemné dotazování
Elektronické dotazování
Laboratorní experiment
Experiment v přirozených podmínkách (16, s. 45)

3.9.1.3.1 Dotazování
Dotazování je nečastěji vyuţívanou technikou při marketingovém výzkumu.
Provádí se pomocí nástrojů – dotazníků, záznamových archů a vhodně zvoleného
kontaktu s respondentem. Podle PŘIBOVÉ (1996) se podle kontaktu s respondentem
rozlišují tři druhy dotazování: osobní, telefonické, písemné. Nově k nim řadíme také
elektronické dotazování. Tento kontakt můţe být buď přímý, bezprostřední - písemné
dotazování, nebo zprostředkovaný tazatelem – osobní dotazování včetně telefonického.
Výhody a nevýhody základních technik dotazování jsou shrnuté v Tab. 3. V té chybí
technika elektronického dotazování, která je níţe popsána podrobněji.
Tab. 3 Srovnání technik dotazování
Hledisko
Písemné
nejniţší
Výše nákladů
nízká
Náročnost na
organizaci
nízká
Míra
návratnosti
odpovědí
ţádný
Kontakt
s respondentem
omezené
Využití
vRychlost
kvantitativních
střední
provedení
výzkumech
Zdroj: PŘIBOVÁ (1996) (16, s. 50)

Osobní
vysoká
vysoká
vysoká
úzký
vysoké
střední

Telefonické
střední
roste v závislosti na počtu rozhovorů
dosti vysoká
nepříliš úzký
dosti vysoké
vysoká
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Pro účely své práce jsem zvolila novější techniku, a to elektronického
dotazování. Tato metoda vyuţívá počítač, respektive elektronickou poštu. Toto
dotazování v sobě nese výhody písemného dotazování, kdy respondent rovnou před
sebou vidí dotazník. Tato technika je velmi rychlá, levná navíc usnadňuje a urychluje
zpracování dat, protoţe ta uţ jsou v elektronické podobě. (16, s. 50) Naproti tomu mají,
ale nízkou návratnost a mohou být respondentem odmítnuty jako spam. (13, s. 122)
Před samotným rozesíláním dotazníku je vhodné udělat tzv. pilotáţ, která testuje
srozumitelnost a jednoznačnost otázek na malém vzorku respondentů. V podstatě se
jedná o ověření dotazníku v praxi.

3.9.1.4 Výběr souboru
Při výběru souboru lze vyuţít pravděpodobnostní nebo nepravděpodobnostní
vzorek populace. Platí, ţe k získání reprezentativního souboru bychom měli vyuţít
pravděpodobnostní vzorek. Následující tabulka ukazuje typy pravděpodobnostních a
nepravděpodobnostních vzorků.
Tab. 4 Pravděpodobnostní a nepravděpodobnostní vzorky
A. Pravděpodobnostní vzorek
Jednoduchý náhodný vzorek
Stratifikovaný náhodný vzorek
Shlukový (prostorový) vzorek

Kaţdý člen populace má stejnou šanci být vybrán.
Populace je rozdělena do vzájemně se vylučujících
skupin (např. věkových skupin) a z kaţdé skupiny
se vybere náhodný vzorek.
Populace se rozdělí do vzájemně se vylučujících
skupin (např. podle domovních bloků) a výzkumník
z kaţdé skupiny vybere vzorek k rozhovorům.

B. Nepravděpodobnostní vzorek
Nejvhodnější vzorek
Záměrný vzorek
Vzorek podle stanovených kvót

Výzkumník vybírá z nejpřístupnějších členů
populace.
Výzkumník vybírá z členů populace, u nichţ
existuje dobrá vyhlídka na přesné informace.
Výzkumník najde předepsaný počet lidí v kaţdé
z několika kategorií a poloţí jim určené otázky.

Zdroj: KOTLER (2007) (10, s. 148)
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3.9.1.5 Realizační fáze
Realizační fáze se podle PŘIBOVÉ (1996) dále dělí na tři etapy: sběr dat,
kontrola dat a kódování. (16, s. 88)
Ve fázi sběru dat dochází k vlastnímu získávání potřebných údajů. Platí, ţe
nejdříve by se měli získávat data sekundární a následně data primární. Tato fáze patří
mezi nejnákladnější v celém výzkumném procesu a zároveň při ní můţe dojít k velkému
mnoţství chyb a problémů. Vzhledem k tomu je důleţité si sběr dat vhodně
zorganizovat, abychom získali správné údaje. (14, s. 85) V případě, ţe respondenti
budou vyplňovat dotazník samostatně, doporučuje PUNCH (2008) sestavit doprovodný
dopis, který bude obsahovat:
o čem je projekt
kdo ho provádí a proč
co se bude provádět se získanými daty
anonymitu a utajení
instrukce pro vyplnění a způsob vrácení dotazníku (12, s. 82)
Po získání dotazníků z terénu probíhá kontrola dat. Její podstatou je vyřadit ze
souboru vyplněných dotazníků, ty které buď neobstály při logické kontrole, případně
nebyly zcela vyplněny. Tato kontrola probíhá mechanicky a můţeme ji provádět dvěma
způsoby. Lze kontrolovat všechny získané dotazníky, nebo pouze náhodně vybrané.
Poslední etapou realizační fáze je kódování. To lze jednoduše definovat jako
převod odpovědí do podoby, kterou lze pouţít při zpracování údajů. V praxi se
setkáváme se dvěma druhy kódování, a to: otevřených a uzavřených otázek. U
uzavřených otázek je tento proces poměrně snazší, neboť respondent uţ obvykle
označuje odpověď v podobě kódu. Naproti tomu u otevřených otázek zpravidla kódující
pracovník projde otevřené otázky a zaznamenává si typy odpovědí, těm pak přiřazuje
číselné kódy. V dnešní době lze vyuţít i počítačové programy, které hledají společná
klíčová slova. (16, s. 91)

30

3.9.1.6 Analýza dat
Získaná data je nutné nějakým způsobem zpracovat a zpřístupnit. K tomu se v
praxi vyuţívají různé statistické metody analýzy dat. Při organizaci analýzy a vytváření
prezentace výsledků pomáhá vyuţití tabulek a grafů. Kvůli správnému přístupu k
analýzám rozlišujeme podle KOZLA (2006) následující údaje:
nominální údaje - nelze je seřadit a nemůţeme u nich tedy stanovit pořadí
odpovědí nebo průměr např. pohlaví, znalost značky
ordinální (pořadové) údaje - záleţí u nich na pořadí, ale neznáme vzdálenost
mezi jednotlivými poměnými např. vzdělání, důleţitost, spokojenost
kardinální (intervalové) údaje - záleţí u nich na pořadí a také u nich můţeme
určit vzdálenost mezi jednotlivými poměnými, jedná se např. o váhu, výšku,
plat, věk apod. (14, s. 95 - 96)
Při analýze údajů podle KOZLA (2006) postupně zjišťujeme:
Četnost (výskyt zjištěných odpovědí) - počet výskytu jednotlivých odpovědí
Úroveň (polohu), variabilitu (proměnlivost a rozloţení (průběh) zkoumaných
znaků - Úroveň představuje střed, kolem kterého kolísají varianty odpovědí,
nejčastěji se vyuţívá průměr, modus a medián
Závislost mezi proměnnými – jde o vzájemné porovnání a hledání závislostí mezi
jednotlivými proměnnými (14, s. 95 - 96)

3.9.1.7 Zpracování a prezentace závěrečné zprávy
Závěrečnou fází celého procesu je právě zpracování závěrečné zprávy a její
následná prezentace. Cílem této etapy je pomocí získaných výsledků dát odpověď na
marketingový problém, kvůli kterému se celý výzkum prováděl. A také seznámení
pracovníků vrcholového managementu a dalších odborníků s výsledky výzkumu, jeho
přínosy a efekty, které jeho realizace v procesu marketingového řízení přinese.
Smyslem prezentace výsledků je podle PŘIBOVÉ (1996): „přesvědčivým,
atraktivním, a názorným způsobem prezentovat výsledky výzkumu zástupcům zadavatele
výzkumu – nejčastěji vedení podniku a zástupcům dalších podnikových útvarů.“
(16, s. 138)
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3.9.2 Dotazník
Dotazník se vyuţívá při písemném kontaktu s respondentem a je třeba mít na
paměti, ţe špatně sestavený dotazník můţe zpochybnit získané výsledky. Podle
FORETA (2003) by měl dotazník vyhovovat dvěma hlavním poţadavkům:
účelově technickým – sestavení a formulace otázek tak, aby respondent mohl co
nejpřesněji odpovědět na to, co nás zajímá
psychologickým – jde o vytvoření podmínek, prostředí, okolností, které co
nejvíce napomůţou tomu, aby se respondentovi zdálo vyplnění dotazníku
snadné, příjemné, ţádoucí a chtěné. Cílem je, aby respondent odpovídal stručně
a pravdivě (4, s. 33) V dotazníku se vyuţívají následující tři typy otázek, které se
liší ve způsobu odpovědí na ně:
Otevřené otázky – označují se téţ jako volné, u těchto otázek nemá respondent
na výběr z předem daných moţností odpovědí. Můţe tedy odpovědět volně
svými slovy.
Uzavřené otázky – neboli také řízené, nabízejí respondentovi několik moţných
odpovědí, ze kterých si dotazovaný jednu případně více musí vybrat.
Polouzavřené otázky – ty jsou v podstatě kombinací obou předešlých.
Respondent má na výběr z předem daných moţností, včetně varianty „jiné“,
která je vlastně volnou otázkou a respondent do ní můţe uvést vlastně odpověď.
(4, s. 35 - 37)
Dotazník by měl splňovat základní poţadavky, které jsou na měření kladeny, jedná
se zejména o validitu a reliabilitu.

3.9.2.1 Validita
Validita znamená platnost. Její míra nám dává odpověď na otázku, zda skutečně
zkoumáme, co chceme.
U dotazníku validita spočívá v tom, zda dotazník opravdu zjišťuje, to co má,
tedy to, co je výzkumným záměrem. Její posouzení bývá často do jisté míry subjektivní
záleţitostí autora, z tohoto důvodu je vhodné nevycházet pouze z vlastních názorů a
nechat dotazník posoudit i dalšími odborníky. (8, s. 171)
32

3.9.2.2 Reliabilita
Reliabilita neboli spolehlivost vyjadřuje míru stálosti výzkumných nástrojů.
Jednoduše řečeno to znamená, ţe při opakování výzkumu získáme při dodrţení všech
podmínek původního výzkumu stejné či podobné výsledky. Vysoká reliabilita je
nutným předpokladem dobré validity dotazníku, ale sama o sobě validitu nezaručuje.
(8, s. 171)
Podle KREIDLA existují čtyři základní nástroje měření reliability:
Metoda v čase opakovaného měření – ta je zaloţena na předpokladu, ţe stav
zkoumaného objektu se v krátkém čase nezmění. Proto by opakované měření
mělo dosáhnout stejného výsledku
Mezi položková reliabilita – určuje se např. pomocí Cronbachovo alfa indexu
Pomocí alternativních forem jedné otázky – ta se liší například formulací
úvodního stimulu, případně mnoţstvím nebo řazením nabízených odpovědí
apod. Alternativní otázka se můţe pouţít v tom samém dotazníku, kde na ni
odpovídají ti samí respondenti, nebo můţe být kaţdá verze nabídnutá jen části
respondentů
Porovnání více pozorovatelů – tito pozorovatelé hodnotí stejnou situaci,
případně věc. Platí, ţe čím více se pozorovatelé shodnou, tím lepší je reliabilita
(31)
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4. Metodologická část
Tato kapitola má za úkol popsat zvolené metody, které byly pouţity při realizaci
marketingového výzkumu a analýze jeho výsledků.

4.1 Marketingový výzkum
Marketingový výzkum lze členit podle různých hledisek. Já se pro účely této
práce budu řídit teorií následujících tří výzkumů.
Podle základního členění provedu tzv. primární výzkum. To znamená, ţe
uskutečním celý proces výzkumu, včetně sběru dat v terénu. Primární výzkum se dále
člení na kvalitativní a kvantitativní. Vzhledem k zvolenému tématu budu pracovat
s metodou kvantitativního výzkumu. To znamená, ţe snahou bude získávat názory a
další potřebné informace od velkého souboru. Podle PUNCHE (2008) je konečným
cílem kvantitativního šetření nalézt: „jak jsou proměnné mezi sebou závislé a proč.“
(12, s. 24)
Z hlediska obecné metodologie, pak provedu výzkum diagnostický, respektive
kauzální (typy marketingového výzkumu viz kap. 3.9, s. 24 - 25).

4.2. Popis sledovaného výzkumného souboru
Vzorek respondentů byl vybrán na základě nejvhodnějšího vzorku. Ten nám
umoţňuje vybírat z nejpřístupnějších členů populace. Jedná se o nepravděpodobnostní
vzorek. To znamená, ţe vzorek byl určen subjektivně na základě vlastního úsudku.
Nejedná se sice o příliš spolehlivý přístup, ale pro účel této práce je zcela dostačující.
(výběr vzorku viz kap. 3.9.1.4, s. 29)
Celkem jsem elektronickým způsobem, tzn. s vyuţitím e-mailů, distribuovala
1. března 2011 3 050 dotazníků. Vzhledem k vyuţité metodě elektronického dotazování
se do výzkumu zapojilo 945 lidí. Návratnost dotazníků tedy byla pouze 31%
(elektronické dotazování viz kap. 3.9.1.3.1, s. 28 - 29).
Dotazníky byly rozeslány mezi respondenty starší 15 let ţijící v době šetření
v České republice. Snaţila jsem zasáhnout přibliţně stejný počet muţů i ţen ţijících
v různě velkých městech, vykonávající různá povolání a mající rozdílný příjem.
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Vzhledem k tématice prováděného výzkumu byla zaznamenána niţší návratnost
dotazníku od ţen a lidí starších 50 let, a proto ve výsledcích výrazně převládají
odpovědi od muţů a také lidí od 15 do 49 let, u nichţ byl o vyplnění dotazníku výrazně
větší zájem.

4.3 Použitá metoda výzkumu
Při výzkumu budu pracovat s dotazníkem německé marketingové agentury UFA
Sports Hamburg (19), viz příloha č. 1. pro získání poţadovaných dat při výzkumu
popularity fotbalu v České republice jsem zvolila metodu dotazování, konkrétně
techniku elektronického dotazování. Dotazníky byly rozeslány mezi respondenty
pomocí e-mailů. Email obsahoval doprovodný dopis a internetový odkaz na samotný
dotazník viz příloha č. 1. Ten byl vytvořen s pomocí internetové aplikace Google
documents, která umoţnila jednodušší a rychlejší vyplnění dotazníku respondenty.
Tento způsob je v podstatě modernější obdobou písemného dotazování, při
kterém respondent sám před sebou vidí dotazník. Tuto techniku jsem zvolila především
z důvodu prakticky nulových nákladů při oslovení velkého vzorku populace. Dalšími
výhodami tohoto dotazování je rychlost a způsob zpracování dat. Data jsou totiţ
přijímána v elektronické podobě, coţ usnadňuje práci s nimi. Mezi nevýhody můţeme
zařadit poměrně nízkou návratnost a chybějící kontakt s tazatelem.

4.4 Organizace výzkumu
Před zahájením samotného výzkumu bylo nutné provést transkulturální překlad
dotazníku německé marketingové společnosti UFA Sports Hamburg (19) do českého
jazyka. Dotazník byl poskytnut ve dvou verzích – anglické a německé. Já pro účely této
práce vycházela vzhledem k jazykovým schopnostem z anglicky psané verze
dotazníku. Rovněţ bylo nutné určité otázky upravit tak, aby vyhovovaly aktuálním
fotbalovým podmínkám v České republice. K tomu jsem vyuţila vlastních teoretických
znalostí.
Dotazník poté prošel pilotáţí na vzorku 90 respondentů, kteří mi poskytli
poţadovanou zpětnou vazbu. Na základě jejich připomínek byly provedeny drobné
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změny. Upravený dotazník byl předloţen třem expertům z fotbalového prostředí, kteří
ho posoudili z hlediska obsahové validity.
Jakmile dotazník prošel konečnými úpravami, byl jiţ připraven k rozeslání
samotným respondentům. Rozesílání proběhlo 1. března 2011 a příjem vyplněných
dotazníků byl ukončen 15. března 2011.
Sebrané dotazníky byly podrobeny logické kontrole a následně zpracovány a
vyhodnoceny.
Při realizaci marketingového výzkumu jsem postupovala podle jednotlivých fází
marketingového výzkumu (proces marketingového výzkumu viz kap. 3.9.1, s. 26).
Časový harmonogram marketingového výzkumu
Provedený výzkum lze jednoduše z hlediska časové posloupnosti rozčlenit do
hlavních pěti etap, které v návaznosti na sobě pomohly dosáhnout poţadovaných cílů.
1. listopadu – 31. prosince 2010:
vymezení výzkumného problému a cílů výzkumu
1. - 15. prosince 2010:
transkulturální překlad dotazníku německé marketingové agentury UFA Sports
Hamburg
1. - 31. ledna 2011:
pilotáţ na vzorku 90 respondentů
1. - 20. února 2011:
kontrola obsahové validity tří vybraných expertů z fotbalového prostředí
1. března – 15. dubna 2011:
sběr dat
1. května – 31. května 2011:
zpracování a analýza dat
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4.5 Sběr dat
Sběr dat probíhal pomocí e-mailů v termínu od 1. března do 15. dubna 2011.
Dotazníky, které byly doručeny v pozdější době, nebyly do konečných výsledků
zapracovány.
Vzhledem ke zvolené technice dotazování byli respondenti nuceni vyplnit
dotazníky samostatně bez pomoci tazatele. Z tohoto důvodu jsem sestavila doprovodný
dopis. Ten obsahoval nutné náleţitosti jako je: představení sebe sama, představení
samotného projektu, ujištění o anonymitě šetření a poskytnutí důleţitých informací
k vyplnění dotazníku a jeho vrácení viz příloha č. 1.
Všechny došlé dotazníky byly podrobeny logické kontrole a kontrole úplnosti a
četnosti. V případě nalezení závaţných chyb ve vyplnění dotazníku byly nesprávně
vyplněné otázky vypuštěny z dalšího vyhodnocení. Dotazníky rovněţ projdou logickou
kontrolou, při zjištění závaţných chyb bude dotazník z vyhodnocení zcela vypuštěn. Jeli dotazník neúplně vyplněn, tzn., vynechal-li respondent záměrně větší mnoţství otázek
(výjimku tvoří informace, které respondent nechce z osobních důvodů poskytnout např.
výše příjmu) nebude jeho dotazník zařazen do konečných výsledků. Toto rozhodnutí
provedu podle vlastního úsudku, tzn. podle závaţnosti případně mnoţství chybějících
odpovědí.

4.6 Analýza dat
Data budou zpracována v počítačovém programu Microsoft Excel. Pro větší
přehlednost budou výsledky jednotlivých otázek interpretovány pomocí přehledných
tabulek a grafů.
Analýzu výsledků začnu tím, ţe rozeberu výsledky kaţdé otázky neboli
proměnné. Poté na základě zjištěných výsledků budou provedeny hlubší analýzy, které
budou zkoumat odpovědi určitých skupin respondentů, případně několika otázek
dohromady. Při analýze výsledků budu pracovat s následujícími statistickými postupy:

1) Četnost (ni) neboli výskyt jednotlivých moţností odpovědí.
Vztah mezi absolutní a relativní četností

pi = ni/n
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pi …. relativní četnost ve skupině
ni …. absolutní četnost ve skupině
n …. rozsah souboru (4, s. 64)
2) Aritmetický průměr získáme, kdyţ součet daných čísel vydělíme jejich počtem, viz
obr 1. (17, s. 19)
Obr. 2 Vzorec aritmetického průměru
xi….i-tý prvek ze souboru
n….počet prvků v souboru
Zdroj: Podniková ekonomika.cz (36)
3) Modus Mod (X) lze vyuţít jak pro číselná, tak i pro nečíselná data. Určuje hodnotu
(variantu), která se v daném statistickém souboru vyskytuje nejčastěji, tzn. je to hodnota
(varianta) s největší relativní četností. Představuje jakousi typickou hodnotu (variantu)
sledovaného souboru. (43)
4) Medián Med (X) je prostřední hodnota řady hodnot uspořádaných podle velikosti. Je
to tedy ta hodnota, která rozděluje soubor na dvě stejné části, tzn. počet hodnot větších
nebo stejných jako je medián je stejný jako počet hodnot menších nebo stejných jako je
medián. V případě, ţe by počet hodnot, u kterých máme medián určit, byl sudý, určíme
medián jako průměr ze dvou středních hodnot. (8, s. 48)

4.6.1 Měření závislosti
Při hledání závislosti bude pouţita kříţ-tabulková analýza známá pod názvem
kontingenční tabulka. Jedná se o jeden z analytických nástrojů, který je vyuţíván ve
více neţ 90% všech analýz. (37)
Kontingenční tabulky zachycující odpovědi jednotlivých skupin respondentů. U
třídění druhého stupně dochází k analýze odpovědí v závislosti nerozdělení do skupin
např. na základě demografických znaků (pohlaví, věk atd.). (14, s. 101)
Kontingenční tabulka se nejčastěji pouţívá při analýze nominálních údajů. Jedná
se o dvou či vícerozměrnou tabulku, která zaznamenává počet respondentů, které mají
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specifické vlastnosti popsané v buňkách tabulky. Tato tabulka nám tak poskytuje velké
mnoţství informací o vztahu mezi proměnnými. Typická kontingenční tabulka
porovnává zpravidla dvě proměnné. (37)
Tab. 5 Příklad kontingenční tabulky
spokojenost
nespokojenost
celkem

mladší 20 let
20
70
90

20-50 let
40
40
80

starší 50 let
60
20
80

celkem
120
130
250

Zdroj: KOZEL (2006) (14, s. 101)
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5 Analytická část
Tato kapitola se zabývá podstatnými informacemi ohledně realizovaného
výzkumu, který podrobněji představuje a analyzuje.

5.1 Definování problému a určení cíle výzkumu
Problém: nedostatečné informace týkající se zájmu české veřejnosti o fotbal.
Příležitost: nalézt vhodná opatření z hlediska FAČR, klubů a médií vedoucí k většímu
zájmu fanoušků o fotbal.
Cíle: zjistit zájem české veřejnosti o fotbal, zjistit spokojenost fotbalových fanoušků
s pokrytím fotbalu v televizi, zjistit nejpopulárnější fotbalové kluby v České republice a
v zahraničí, zjistit vhodná opatření vedoucí k vyššímu zájmu české veřejnosti o fotbal.

5.2 Pracovní hypotézy
Podle PŘIBOVÉ (1996) je k přípravě kvalitního výzkumu potřebné “vyslovení
hypotéz, předpokladů zjišťovaných vztahů.“ Hypotéz, které by měl výzkum potvrdit nebo
vyvrátit.“ (16, s. 33) Pro účely této práce jsem si stanovila pět deskriptivních hypotéz,
které se pomocí provedeného výzkumu budu snaţit potvrdit, případně zamítnout
(pracovní hypotézy viz kap. 2.3, s. 12).
Hlavními zdroji informací pro formulaci hypotéz byly vlastní zkušenosti a
teoretické znalosti vycházející ze studie společnosti Factum Invenio uskutečněného
v roce 2008. Tento výzkum se zaměřil na zájem o fotbalovou Gambrinus ligu, její
návštěvnost a oblibu jejích účastníků, respektive fotbalových klubů.

5.3 Rozsah platnosti
Omezení: veškerá data jsou získána od respondentů, které jsem zvolila na základě
nejpřístupnějších členů populace, coţ je nejméně přesný a spolehlivý způsob. Zároveň
se do výzkumu zapojilo podstatně více muţů neţ ţen. Z těchto důvodů nelze výsledky
zcela zobecnit na celou populaci.
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Vymezení: dotazník prošel transulturálním překladem z anglického jazyka a z tohoto
důvodu můţe být ovlivněna jeho validita.

5.4 Dotazník
Pro účely tohoto výzkumu jsem převzala anglickou verzi dotazník německé
marketingové agentury UFA Sports Hamburg (19). Jednotlivé otázky byly přeloţeny do
českého jazyka a následně podle potřeby upraveny tak, aby odpovídaly současným
českým podmínkám.
Z důvodu transkulturálního překladu jsem nechala odborníky z fotbalového
prostředí posoudit dotazník z hlediska obsahové validity (validita viz kap. 5.7, s. 45).
Při překladu muselo dojít i k několika úpravám tak, aby šlo dotazník pouţít
v aktuálních českých podmínkách. Z tohoto důvodu proběhly výraznější změny
v následujících devíti otázkách:
1) QS2 u této otázky nebyly původně dány moţnosti, ale pro jednodušší
zpracování byla zvolena jednotlivá věková rozpětí podle toho, jak s nimi bylo
pracováno ve výsledcích německého výzkumu.
2) QS3 u této otázky nebyly původně předloţeny moţnosti odpovědí. Pro
zjednodušení proto byly doplněny úrovně vzdělání, které lze v České republice
dosáhnout.
3) QS4 zde proběhla podobná úprava jako u otázky QS3. Při pilotáţi bylo zjištěno,
ţe naprostá většina respondentů nepochopila záměr této otázky, tzn. nevěděla co
má odpovědět. Z tohoto důvodu byly přidány moţnosti odpovědí odpovídající
obvyklým variantám pracovního zařazení v České republice.
4) Q3 u této otázky na základě připomínek respondentů účastnících se pilotáţe
doplněny moţnosti florbal. A to z důvodu, ţe je tento sport v posledních letech
poměrně oblíbený a zájem o něj stále roste. Dále byl doplněn tenis, který v
České republice tradičně patří mezi nejoblíbenější sporty.
5) Q9a, Q9b u těchto otázek proběhla v seznamu soutěţí aktualizace vzhledem
k českému prostředí i současným mezinárodním soutěţím. Jednotlivé názvy
soutěţí tedy byly dle potřeby změněny pro snazší orientaci respondentů.
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Konkrétně se jedná o změny v názvu dvou českých nejvyšších fotbalových
soutěţí: Gambrinus liga a 2. fotbalová liga, dále bylo nutné konkretizovat název
pohárové soutěţe, který v sezóně 2010/2011 nese název Ondrášovka Cup.
6) Q13 u této otázky byla vynechána moţnost informace po telefonu, jelikoţ se
v České republice nejedná o standardní sluţbu a moţnost: informační servis po
telefonu, zahrnující zasílání SMS na mobilní telefony, jsem nahradila běţnějším
způsobem SMS/MMS zpravodajství. Dále původní moţnosti: národní noviny a
denní lokální noviny byly sloučeny do jedné odpovědi: denní tisk. Lze totiţ
očekávat, ţe respondenti by mezi jednotlivými odpověďmi nedělali rozdíly a
měli by problém rozlišit rozdíl mezi jednotlivými druhy novin. Ze stejného
důvodu byly sloučeny moţnosti televize a placené televizní kanály do jedné
moţnosti: televize. Odpověď: z videa poupravena na z videa/DVD, tak aby
odpovídala moderním způsobům přehrávání video záznamů.
7) Q20a u této otázky byly v zadání nahrazeny moţnosti: 1. a 2. Národní liga za
aktuální názvy českých soutěţí, tzn. Gambrinus liga a 2. fotbalová liga, tak aby
se respondenti lépe orientovali při uvádění svých odpovědí.
8) Q20c u této otázky došlo ke zjednodušení záznamu odpovědí. Respondent
původně měl opětovně vypsat všechny kluby uvedené v otázce Q20b a označit
ty, se kterými sympatizuje a ty, které velmi dobře zná. Došlo tedy k úpravě, kdy
respondent pouze vypíše kluby, se kterými sympatizuje, a to z toho důvodu ţe
úroveň znalosti jednotlivých klubů uvedl jiţ v otázce Q20b.
9) Q21 u této otázky došlo stejně jako u otázek Q20a v zadání ke konkretizaci
fotbalových soutěţí, tedy k nahrazení moţností 1. a 2. Národní liga za aktuální
názvy českých soutěţí, tzn. Gambrinus liga a 2. fotbalová liga, tak aby se
respondenti lépe orientovali při uvádění svých odpovědí.
10) Q24 u této otázky byly provedeny úpravy v aktuálních názvech soutěţí
uvedených v moţnostech odpovědí, tzn. Národní liga byla změněna za moţnost
Gambrinus liga a Národní pohár byl zaměněn za moţnost Ondrášovka cup. Dále
došlo k záměně moţnosti Vítězové lig za moţnosti Liga mistrů a Evropská liga.
11) Q26c u této otázky došlo ke zjednodušení záznamu odpovědí. Respondent
původně měl opětovně vypsat všechny kluby uvedené v otázce Q26b a označit
ty, se kterými sympatizuje a ty, které velmi dobře zná. Došlo tedy k úpravě, kdy
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respondent pouze vypíše kluby, se kterými sympatizuje, a to z toho důvodu ţe
úroveň znalosti jednotlivých klubů uvedl jiţ v otázce Q26b.
12) Q37 u této otázky došlo k vytvoření seznamu sponzorů, kteří se v sezóně
2010/2011 pohybují ve fotbale. Jedná se konkrétně o sponzory FAČR, UEFA, a
FIFA. To znamená, ţe jsou v seznamu uvedeni zejména sponzoři České
fotbalové reprezentace Gambrinus ligy, Ondrášovka Cupu, Mistrovství Evropy
(EURA) 2012, Mistrovství světa ve fotbale 2014 a dalších turnajů, zejména
mládeţnických.
Konečná podoba pouţitého dotazníku je k nahlédnutí v příloze č. 1.

5.5 Seznam informací, které má dotazování přinést
Dotazník německé marketingové agentury UFA Sports Hamburg (19) je
koncipován tak, ţe první část je určena všem respondentům, druhá část je pak určena
jen těm respondentům, kteří projevují zájem o fotbal. Díky poloţeným otázkám by měl
pomoci zjistit následující informace:
1) Informace od všech respondentů:
Socio-demografické údaje (pohlaví, věk, vzdělání, pracovní zařazení, příjem,
počet lidí ţijící v jedné domácnosti)
Zájem o sport a jednotlivá sportovní odvětví
Nákupní preference – o které produkty a sluţby je zájem
Zájem případně nezájem o fotbal
Poznámka: V případě, že respondent se o fotbal nezajímá, není předmětem dalšího
zkoumání, tzn., nevyplňuje již zbylou část dotazníku
2) Informace od respondentů, kteří se zajímají o fotbal:
Míru zájmu o fotbal (aktivní hra, sledovanost v televizi, zájem o jednotlivé
fotbalové soutěţe/zápasy)
Jméno nejlepšího fotbalisty a název nejlepšího fotbalového klubu v České
republice
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Sledovanost fotbalu na placeném televizním kanálu
Nejpouţívanější způsob získávání informací o fotbale
Názory na vysílání fotbalu v televizi, spokojenost s pokrytím fotbalu v televizi
Preference při sledování fotbalu/sportu v televizi (preferovaný den a televizní
kanál, oblíbený sportovní pořad)
Znalost jednotlivých klubů Gambrinus ligy a 2. fotbalové ligy a zájem o ně
Nákup merchandisingu
Četnost návštěv jednotlivých fotbalových soutěţí/zápasů
Znalost zahraničních klubů a zájem o ně
Nejlepší zahraniční klub a země, ve které se hraje nejlepší fotbal
Zájem o nákup akcií fotbalového klubu
Názory na systém Ligy mistrů a její vysílání v televizi
Názory na sponzoring ve fotbale
Povědomí o sponzorech fotbalu a zájem o jejich výrobky/sluţby, popularita
jednotlivých sponzorů

5.6 Pilotáž
Pouţitý dotazník prošel pilotáţí, která se uskutečnila 1. – 20. února 2011 na
vzorku 90 lidí. Ti poskytli zpětnou vazbu, zda jsou všechny otázky snadno
pochopitelné.
Na základě připomínek proběhly změny pouze v doplňujících informacích, které
dávají pokyny k vyplnění. Někteří respondenti nepochopili plně dané pokyny, a proto
bylo provedeno jejich zjednodušení. Jedná se o otázky Q5 a Q17. U otázky Q3 podle
respondentů chyběl v nabídce florbal a tenis, takţe došlo k jejich doplnění.
U otázky QS3 bylo na základě pilotáţe nutné nabídnout moţnosti odpovědí.
Respondenti totiţ ve velké míře nevěděli, co mají na tuto otázku odpovědět. Z tohoto
důvodu jim byly nabídnuty obvyklé moţnosti pracovního zařazení v České republice.
Objevené nesrovnalosti byly opraveny ještě před samotnou distribucí dotazníku mezi
respondenty.
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5.7 Validita
Pro zvýšení validity neboli platnosti byla kromě pilotáţe provedená také
kontrola obsahu třemi experty z fotbalového prostředí. Po konzultaci s nimi bylo
provedeno několik změn tak, aby bylo moţné dotazník pouţít v současných českých
podmínkách (změny v dotazníku, viz kap. 5.4, s. 41 – 43). Posouzení obsahové validity
dotazníku provedli tito tři odborníci:
Pan Mgr. Bureš Jaroslav, delegát Praţského fotbalového svazu
Pan MgA. Dušek David, Generální ředitel a předseda představenstva STES a.s.
Paní Bc. Faflíková Andrea, ředitelka společnosti Junior Football s.r.o.
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6. Syntetická část
Tato kapitola je zaměřena na interpretaci výsledků marketingového výzkumu a
jejich následnou implementaci do praxe. Zároveň je zaměřena na potvrzení případně
vyvrácení předem stanovených hypotéz (pracovní hypotézy viz kap. 2.3, s. 12).

6.1 Výsledky marketingového výzkumu a jejich interpretace
Do vyhodnocení marketingového výzkumu na základě logické kontroly a
kontroly úplnosti a četnosti postoupilo 638 dotazníků z 945 došlých.
Pozn.: údaje vyjádřené v procentech jsou zaokrouhlena na celá čísla, v případě ţe by
toto zaokrouhlení výsledek výrazně ovlivnilo, byla čísla zaokrouhlena na 0,5% případně
na jedno desetinné místo.
Od otázky Q6 je dotazník určen pouze těm respondentům, kteří se velmi nebo
docela zajímají o fotbal. Této části výzkumu se zúčastnilo 338 respondentů.

6.1.1 Profil respondentů
S1 Pohlaví
Soubor 638 občanů České republiky starší 15 let reprezentuje 377 respektive
59% muţů a 261 respektive 41% ţen viz graf 2. Větší poměr zastoupení muţského
pohlaví lze přisoudit vyššímu zájmu o tématiku fotbalu.
Graf 2 Rozdělení respondentů podle pohlaví (% z populace N=638)
41%

59%

Muţ
Ţena

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
S2 Věk
Jak ukazuje následující graf, není věkové zastoupení respondentů příliš
rovnoměrné. Výrazně největší zastoupení v souboru mají osoby ve věku 20 – 29 let a 30
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– 39 let. Naopak se do výzkumu zapojilo malé mnoţství osob starších 50 let. Ve věkové
kategorii 70+ je pouze jeden respondent.
Graf 3 Rozdělení respondentů podle věku (% z populace N=638)
60%

49%
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Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
S3 Nejvyšší dosažené vzdělání
Graf 4 znázorňuje zastoupení respondentů z hlediska nejvyššího dosaţeného
vzdělání. Výzkumný soubor reprezentují především lidé se středoškolským vzděláním
zakončeným maturitou. Těch je v souboru 42%. Naopak nejméně zastoupenou skupinou
jsou lidé se středoškolským vzděláním bez maturity.
Pozn.: Jedná se o nejvyšší dosaţené vzdělání, z tohoto důvodu je počet lidí se
základním vzděláním zkreslený, neboť mohou stále ještě studovat.
Graf 4 Rozdělení respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání (%
z populace N=638)
Základní
Vyučen bez maturity
Vyučen s maturitou
Středoškolské bez maturity
Středoškolské s maturitou
Vyšší odborné
Vysokoškolské

9%
11%
4%
2%
42%
4%
28%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
S4 Nejvyšší dosažené vzdělání
Soubor reprezentuje 56% zaměstnaných občanů, tzn. všech, kteří jsou
v zaměstnaneckém poměru, případně podnikají. Výraznější zastoupení a to 34,5% mají
studenti, coţ odpovídá věkovému rozloţení respondentů, viz graf 5.
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Graf 5 Rozdělení respondentů podle pracovního statutu (% z populace N=638)
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56%
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Nezaměstnaný(á)
V důchodu
Student(ka)
Neodpověděl(a)

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
S5, S6 Počet lidí žijících v domácnosti + počet lidí v domácnosti starší 15 let
Následující tabulka dává přehled o velikosti domácností, ve které ţijí
respondenti. Výzkumný soubor reprezentuje nejvíce Čechů ţijících v domácnosti
čítající čtyři osoby, nejčastěji domácnost obývají dvě dospělé osoby starší 15 let.
Domácnosti respondentů v průměru zahrnují 3,19 osob z 2,76 dospělých osob
starších 15 let.
Tab. 6 Počet osob žijících v jedné domácnosti + počet osob v domácnosti 15+ (%
z populace N=638)
Počet osob žijících
v jedné domácnosti
1
2
3
4
5
6
7
Neodpověděl(a)

Počet

%

47
141
165
208
47
7
7
16

7%
22%
26%
33%
7%
1%
1%
3%

Počet osob žijících
v jedné domácnosti 15 +
1
2
3
4
5
6
7
Neodpověděl(a)

Počet

%

54
228
171
137
18
8
1
21

8%
36%
27%
22%
3%
1%
0%
3%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
S7 Příjem respondentů
V souboru jsou zahrnuti občané z různých příjmových skupin, coţ znázorňuje
následující graf, mohou být zkresleny, neboť 250 respondentů na tuto otázku odmítlo
odpovědět.
Průměrný čistý měsíční příjem činí u respondentů, kteří částku uvedli, 37 664
Kč. Modus, tedy nejčastěji se vyskytující hodnota byla 30 000 Kč. Medián neboli
střední hodnota je 35 000 Kč tzn., ţe počet lidí s příjmem pod 30 000 Kč je stejný jako
těch s příjmem nad 30 000 Kč.
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Graf 6 Měsíční příjem respondentů (% z populace N=638)
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Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)

6.1.2 Výsledky výzkumu
V této kapitole jsou uvedeny výsledky všech otázek dotazníku, vyjma sociodemografických, které jsou vyhodnoceny v kapitole 6.1 Profil respondentů.
Jednotlivé otázky mohou být při vyhodnocení pro větší přehlednost textu
zjednodušeny, tzn., nemusí být uvedeny v celém svém znění. Celý dotazník v původní
formě naleznete v příloze č. 1.
Q1 Jaký jevíte zájem o sport?
Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe 82% dospělé české populace se zajímá o sport,
přičemţ 53% velmi viz graf 7. Výrazně více se o sport zajímají muţi (93%, 69% muţů
dokonce velmi) neţ ţeny (67% všech ţen, 31% ţen dokonce velmi) viz tab. 7.
Největší zájem o sport mají muţi ve věku 60 – 69 let (100% muţů v tomto věku,
85% dokonce velmi). U ţen je nevětší zájem rovněţ ve věkové kategorii 30 – 39 let
(81% ţen v tomto věku, přičemţ 46% velmi). Velkou zálibu ve sportu mají i ţeny ve
věku 60 – 69 let (83% ţen v tomto věku, všech 83% se zajímá docela), viz tab. 8.
Mezi mládeţí je sport více oblíbený mezi mladými muţi 15 – 19 let (96% muţů
v daném věku, přičemţ 78% velmi) neţ mezi stejně starými ţenami (68% ţen v daném
věku, 31% dokonce velmi) viz tab. 8.
Graf 7 Zájem o sport v populaci (% z populace N=638)
13%5%
29%

Velmi se zajímá
53%

Docela se zajímá
Příliš se nezajímá
Sport je vůbec nezajímá

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
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Tab. 7 Zájem o sport mezi muži a ženami v populaci (% z mužů v populaci N=377,
% z žen v populaci N=261)
Pohlaví

Míra zájmu
Velmi se zajímá
Docela se zajímá
Příliš se nezajímá
Vůbec se nezajímá

Muž
69%
24%
4%
3%

Žena
31%
36%
25%
8%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)

Míra zájmu

Tab. 8 Zájem o sport podle pohlaví a věku v populaci (% z populace N=638)
15 - 19
20 - 29
Věk
Pohlaví Muž Žena Muž Žena
Velmi se
78% 27% 66% 31%
zajímá
Docela se
18% 33% 23% 37%
zajímá
Příliš se
0% 30% 6% 24%
nezajímá
Vůbec se
4% 10% 4% 8%
nezajímá
Neodpově
0% 0% 1% 0%
-děl(a)
Počet
respon27
30
144 166
dentů

30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 – 69
70+
Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž
69% 45% 75% 27% 54,5% 23% 85%

0%

0%
0%

27% 36% 21% 20%

32%

31% 15% 83%

2%

13%

4%

40%

9%

46%

0%

0%

100%

2%

6%

0%

13%

4,5%

0%

0%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

103

31

67

15

22

13

13

6

1

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q2 Jaké sporty přednostně sledujete v televizi?
Zajímavé je, ţe přestoţe se o sport zajímá v České republice 82% dospělé
populace, tak plných 93 dospělých sleduje sport v televizi, viz graf 8.
Graf 8 Sledovanost sportu v televizi v populaci (% z populace N=638)
7%

Sleduje sport v TV
93%

Nesleduje sport v TV

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
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93% respondentů uvedlo jeden aţ tři sporty, které sledují v televizi. Zde jsou
uvedeny čtyři sporty, které jsou mezi televizními diváky nejoblíbenější:
1. Lední hokej
2. Fotbal
3. Tenis
4. Atletika
Nejvíce lidí v České republice sleduje lední hokej (71% všech, kteří sledují sport
v TV) a fotbal (60% všech, kteří sledují sport v TV). Podle preferencí by ale v případě,
kdy budou oba sporty vysálány zároveň v jeden čas, dají přednost fotbalu, viz tab. 9.
Tab. 9 Nejsledovanější sporty v televizi podle preferencí diváků (% z lidí
sledujících sport v televizi N=593)
Volba
Sport
fotbal
hokej
atletika
tenis

1. volba
Počet
274
136
22
16

%
43%
21%
3,5%
2,5%

2. volba
Počet
59
228
40
33

3. volba

%
9%
36%
6%
5%

Počet
25
56
50
100

%
4%
9%
8%
16%

Celkem
respondentů
Počet
358
420
112
149

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Seznam všech sportů, které diváci nejraději sledují v televizi, naleznete v příloze č. 4.
Q3 Jak moc se zajímáte o jednotlivé sporty?
Z výzkumu vyplynulo, ţe v České republice jsou jednoznačně nejoblíbenějšími
sporty lední hokej a fotbal. Lední hokej zajímá 74% dospělé populace, 46% dokonce
velmi. O fotbal jeví zájem 53% celé dospělé populace. Do desítky sportů, o které se
česká veřejnost nejvíce zajímá, se vešly i sporty jako je atletika, běţecké a sjezdové
lyţování, motoristické sporty, tenis, cyklistika, florbal a volejbal, viz tab. 10.
Tab. 10 Deset nejpopulárnějších sportů v populaci
1. lední hokej
2. fotbal
3. atletika
4. běţecké lyţování
5. sjezdové lyţování

6. motoristické sporty
7. tenis
8. cyklistika
9. florbal
10. volejbal

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Seznam všech sportů včetně údajů o jejich oblíbenosti naleznete v příloze č. 5.
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Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe muţi vesměs preferují jiné sporty neţ ţeny.
Výjimku tvoří lední hokej, který je sportem číslo jedna pro obě pohlaví, viz tab. 11.
Lední hokej zajímá 86% všech muţů a 59% všech ţen. Druhým nejpopulárnějším
sportem u muţů je fotbal, který zajímá 73% muţů. Pro zajímavost fotbal zajímá jen
24% všech ţen. V následující tabulce je vypsáno pět nejpopulárnějších sportů muţů a
ţen.
Tab. 11 Srovnání nejpopulárnějších sportů mužů a žen v populaci (% z mužů
v populaci N=377, % z žen v populaci N=261)
Nejpopulárnější sporty muži
1. lední hokej (86%)
2. fotbal (73%)
3. basketbal (65%)
4. běžecké lyžování (63%)
5. atletika (62%)

Nejpopulárnější sporty ženy
1. lední hokej (59%)
2. atletika (54%)
3. tanec (50%)
4. plavání (48%)
5. sjezdové lyžování (44%)

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Pozn.: V závorce za kaţdým sportem je uvedené % muţů respektive ţen, které daný
sport zajímá.
Q4 O, které produkty/služby/distributory se velmi zajímáte nebo docela se
zajímáte?
Následující tabulka 12 dává přehled o nejoblíbenějších produktech a sluţbách u
české dospělé populace. Jedná se o produkty/sluţby, o které se zajímá alespoň 50%
dospělé veřejnosti. Ta je nejvíce zainteresována v produktech pro sport a volný čas
(75% celé dospělé populace) a nealkoholických nápojích (73% celé dospělé populace).
Naopak se příliš nezajímá o sluţby dodavatelů energie a o finanční sluţby.
Zájmy o produkty/sluţby mezi fotbalovými fanoušky nejsou výrazně odlišné od
zájmů celé dospělé populace, viz tab. 13. I fotbalové příznivce nejvíce zajímají
produkty pro sport a volný čas (89% všech dospělých fotbalových fanoušků) a
nealkoholické nápoje (78% všech dospělých fotbalových fanoušků). Pro zajímavost je
příliš nezajímají sluţby dodavatelů energie a dietní/ netučné výrobky.
Mezi top produkty/sluţby je asi největší rozdíl v oblibě piva, které je
povaţováno za nápoj fotbalových fanoušků. Zatímco mezi veřejností ho má v oblibě
57% dospělých, mezi fotbalovými fanoušky je to 70%.
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Tab. 12 Nejoblíbenější produkty/služby/distributoři v populaci (% z populace
N=638)
Produkt/služba/distributor
sport/předměty pro volný čas
nealkoholické nápoje
káva/čaj
cestování/dovolená
mléčné výrobky
počítače/doplňky
móda/oblečení
Pivo
alkoholické nápoje/lihoviny

Velmi/docela zajímá
Počet
%
480
75%
467
73%
421
66%
393
62%
385
60%
382
60%
373
58%
366
57%
337
53%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Seznam všech produktů/sluţeb seřazených podle oblíbenosti české dospělé veřejnosti,
naleznete v příloze č. 6.
Tab. 13 Nejoblíbenější produkty/služby/distributoři fotbalových příznivců (%
z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
Produkt/služba/distributor
sport/předměty pro volný čas
nealkoholické nápoje
Pivo
počítače/doplňky
cestování/dovolená
káva/čaj
mléčné výrobky
móda/oblečení
produkty pro domácí zábavu
(např. hry, DVD apod.)
alkoholické nápoje/lihoviny

Velmi/docela se zajímá
Počet
%
302
89%
264
78%
238
70%
229
68%
225
67%
222
66%
222
66%
194
57%
193

57%

189

56%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Seznam všech produktů/sluţeb seřazených podle oblíbenosti příznivců fotbalu,
naleznete v příloze č. 7.
Q5 Jak moc se zajímáte o fotbal?
Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe 53% dospělé české populace se zajímá o
fotbal, 43% dokonce velmi. Naopak fotbal vůbec nezajímá 26% dospělých, viz graf 9.
Fotbal zajímá podstatně více muţů (73% všech muţů) neţ ţen (24% všech ţen) viz tab.
14.
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Lze říci, ţe zájem o fotbal je v kaţdém věku různý. Nejvíce příznivců tohoto
sportu je ve věkové kategorii 40 – 49 let. Naopak nejméně fotbal zajímá osoby ve věku
20 – 29 let, viz tab. 15.
Nejvíce fotbalových příznivců je mezi muţi ve věku 40 – 49 let. Mezi ţenami se
nejvíce o fotbal zajímají ve věku 30 – 39 let. Pro zajímavost fotbal nejvíce nezajímá
ţeny ve věku 20 – 29 let a 40 – 49 let, viz tab. 17 nebo graf 10.
Lze konstatovat, ţe fotbal zajímá nejvíce lidí se středoškolským vzděláním bez
maturity, naopak nejméně fotbal zajímá lidi s vysokoškolským vzděláním, viz tab. 16.
Graf 9 Zájem o fotbal v populaci (% z populace N=638)
26%

Velmi se zajímá

43%

Docela se zajímá

21%

Příliš se nezajímá

10%

Vůbec se nezajímá

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Tab. 14 Zájem o fotbal mezi muži a ženami v populaci (% z mužů v populaci
N=377, % z žen v populaci N=261)
Pohlaví

Míra zájmu
Velmi se zajímá
Docela se zajímá
Příliš se nezajímá
Vůbec se nezajímá

Muž
62%
11%
16%
11%

Žena
15%
9%
28%
48%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Tab. 15 Zájem o fotbal v populaci podle věku (% z populace N=638)
Míra zájmu
Velmi se zajímá
Docela se zajímá
Příliš se nezajímá
Vůbec se nezajímá
Počet respondentů

Věk
15 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70+
38%
33%
54%
62%
51,5%
47%
0%
9%
9%
12%
9%
14%
16%
0%
23%
24%
18%
13%
11,5%
26% 100%
%
30%
34%
16%
16%
23%
11%
0%
57
310
134
82
35
19
1

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
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Tab. 16 Zájem o fotbal v populaci podle vzdělání (% z populace N=638)
Nejvyšší dosažené vzdělání
Základní

Vyučen bez
maturity

Vyučen
s maturitou

Středoškolské bez
maturity

Středoškolské s
maturitou

Vyšší
odborné

Vysokoškolské

Míra zájmu
Velmi se zajímá
Docela se zajímá
Příliš se nezajímá
Vůbec se nezajímá
Počet respondentů

45%
9%
21%
25%
53

62%
12%
13%
13%
69

62%
19%
4%
15%
26

36%
7%
36%
21%
14

46%
8%
17%
29
264

45%
11%
22%
22%
27

29%
11%
29%
31%
175

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Graf 10 Zájem o fotbal v populaci podle věku a pohlaví (počet z populace N=638)
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Tab. 17 Zájem o fotbal podle věku a pohlaví v populaci (% z populace N=638)
Věk

Míra zájmu

Pohlaví
Velmi se
zajímá
Docela se
zajímá
Příliš se
nezajímá
Vůbec se
nezajímá
Počet
respondentů

15 - 19
Muž Žena

20 - 29

60 – 69

70 +
více
Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž
30 - 39

40 - 49

50 - 59

63% 16,6% 57%

12% 62% 29% 73% 13% 68% 23% 62% 16,5%

0

11% 6,6%

8%

0

10

12% 13%

9%

7%

14% 15,5% 15% 16,5%

15% 30% 16,5% 31% 18% 16% 10% 27%

9% 15,5% 23% 33,5% 100%

11% 46,6% 16,5% 49%
27

30

144

166

8%

42%

8%

53%

9%

46%

0

33,5%

0

103

31

67

15

22

13

13

6

1

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
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Do další části výzkumu se zapojili uţ jen ti, které fotbal zajímá velmi nebo
docela (celkem 338 respondentů, z toho 275 muţů a 63 ţen).
Pozn.: V následujícím textu mohou být pro zjednodušení textu respondenti, které zajímá
fotbal velmi nebo docela nazýváni také fanoušci, příznivci apod.
Mezi fotbalovými příznivci je podstatně více muţů (81% všech příznivců) neţ
ţen (19% všech příznivců) viz graf 11.
Graf 11 Fotbaloví příznivci podle pohlaví (% z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
19%
81%

Muţi
Ţeny

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q6 Hrajete ve vašem volném čase fotbal?
Ze všech příznivců fotbalu ho aktivně hraje 81% dospělých, 36% z nich závodně
v klubu. Ostatní ho hrají jen pro radost, viz graf 12. Pro zajímavost mezi ţenami se
fotbalu aktivně nějakým způsobem věnuje 47% příznivkyň fotbalu, přitom 6% ţen hraje
za nějaký klub.
V celé populaci hraje fotbal 43% dospělých, 19% dokonce v klubu, viz graf 13.
Pro zajímavost v celé populaci se někdy aktivně věnuje fotbalu 16% ţen, přičemţ 1%
jich hraje za nějaký klub.
Fotbal aktivně hrají podstatně více muţi (87,5% ze všech aktivních hráčů), neţ
ţeny (13,5% ze všech aktivních hráčů).
Graf 12 Hráči fotbalu mezi fotbalovými příznivci (% z lidí zajímajících se o fotbal
N=338)
19%
28%

36%

17%

Hraje v klubu
Hraje pravidelně pro zábavu
Hraje příleţitostně pro zábavu
Nehraje

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
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Graf 13 Hráči fotbalu v populaci (% z populace N=638)
Hraje v klubu
Hraje pravidelně pro zábavu
Hraje příleţitostně pro zábavu
Nehraje
Nezajímá se o fotbal

19%
47%
10%

9%
15%

Q7 Jak často sledujete fotbal v televizi?
Všichni fotbaloví příznivci, alespoň někdy sledují fotbalová utkání v televizi.
40% z nich dokonce téměř kaţdý den, viz graf 14. Vztáhneme-li tyto výsledky na celou
populaci, tak lze konstatovat, ţe 53% všech dospělých sleduje televizi fotbal alespoň
občas. Téměř kaţdý den se na něj dívá 21% lidí.
Mezi příznivci fotbalu jsou častějšími diváky fotbalových přenosů muţi. Většina
z nich (43% muţů fanoušků) sleduje fotbalové přenosy téměř kaţdý den, zatímco
většina ţen (39% ţen fanynek) se na fotbal v televizi dívá 1 aţ 2 krát týdně, viz tab. 18.
Graf 14 Jak často sledují fotbaloví příznivci fotbal v televizi (% z lidí zajímajících
se o fotbal N=338)
Denně
Téměř denně
1 aţ 2 krát za týden
1 aţ 2 krát za měsíc
Zřídka
Nikdy
Neodpověděl(a)

23%
40%
29%
6%
2%
0%
0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Tab. 18 Sledovanost fotbalu v televizi mezi muži a ženami (% z mužů v populaci
N=377, % z žen v populaci N=261)
Pohlaví

Sledovanost
Denně
Téměř denně
1 - 2 krát za týden
1 - 2 krát za měsíc
Zřídka

Muž
24%
43%
27%
5%

Žena
19%
29%
39%
8%

1%

5%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
57

Q8 Jak jste spokojen(a) s pokrytím fotbalu v televizi?
Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe fotbaloví příznivci jsou celkem spokojeni
s mnoţstvím vysílaných fotbalových přenosů. 15% z nich je spokojeno velmi a 53%
docela. Nespokojeno je z nějakého důvodu 21% fotbalových diváků, viz graf 15.
Graf 15 Spokojenost fotbalových příznivců s pokrytím fotbalu v televizi (% z lidí
zajímajících se o fotbal N=338)
2%
13% 19%
66%

Velmi spokojeno
Docela spokojeno
Nepříliš spokojeno
Nespokojeno

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q9a Prozraďte u každé ligy/soutěže zda jí znáte i kdyby jen podle jména.
Q9b Prozraďte, jak moc se zajímáte o ligy/soutěže, které znáte.
Drtivá většina fotbalových příznivců zná všechny hlavní fotbalové soutěţe.
Nejznámější je samozřejmě česká nejvyšší soutěţ Gambrinus liga, tu zná rovných 100%
dospělých fanoušků. 99% z nich samozřejmé zná Mistrovství Evropy (EURO),
Mistrovství světa a nejslavnější evropskou klubovou soutěţ Ligu Mistrů. Nejméně
známý je mezi fanoušky ţenský fotbal, který ale i tak zná 79% z nich, viz graf 16.
Tyto soutěţe, které jsou mezi fanoušky nejznámější, jsou zároveň i
nejoblíbenější. 100% všech dospělých příznivců zajímá Mistrovství světa, z toho 93%
velmi. Druhým nejoblíbenějším turnajem je Euro, které zajímá 99% všech fotbalových
fanoušků. Mezi fotbalovými příznivci je nejoblíbenější klubovou soutěţí Liga Mistrů, o
tu se zajímá 99% muţů a ţen, 87% dokonce velmi. Velký zájem je i o nejvyšší českou
soutěţ Gambrinus ligu, ta vzbuzuje zájem u 95,5% všech fanoušků, viz tab. 19.
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Graf 16 Znalost jednotlivých fotbalových soutěží mezi fotbalovými příznivci (počet
z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
Gambrinus liga
2. fotbalová liga
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Liga mistrů
Mistrovství Evropy (EURO)
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Ondrášovka Cup
mezistátní přátelské zápasy
zápasy reprezentace do 21 let
FIFA – Mistrovství světa klubů
ţenský fotbal
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Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Tab. 19 Zájem o fotbalové soutěže (% z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
Míra zájmu
Liga/soutěž
Mistrovství světa
Mistrovství
Evropy
Liga Mistrů
Gambrinus liga
Evropská liga
reprezentace
U21
Olympijský
fotbalový turnaj
mezistátní
přátelská utkání
FIFA Mistrovství světa klubů
Ondrášovka Cup
2. fotbalová liga
ţenský fotbal

Velmi se
zajímá
Počet
%
316
93%

Docela se
zajímá
Počet
%
19
6%

Příliš se
nezajímá
Počet
%
1
0%

Vůbec se
nezajímá
Počet
%
0
0%

Neodpověděl(a)
%
1%

312

93%

22

7%

0

0%

0

0%

1%

292
252
187

86%
75%
55%

42
69
120

13%
20,5%
36%

3
13
22

1%
4%
6,5%

0
2
4

0%
0,5%
1%

0
0,5%
1,5%

144

43%

137

40,5%

37

11%

8

2%

3,5%

129

38%

131

39%

52

15%

10

3%

5%

114

33,5%

158

47%

44

13%

9

3%

3,5%

86

25,5%

138

41%

75

22%

21

6%

5,5%

80
58
15

24%
17%
4,5%

149
156
76

44%
46%
22,5%

79
79
135

23%
23,5
%
40%

16
23
88

5%
7%
26%

4%
6,5%
7%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q10 Kdo je podle Vás nejlepší současný český fotbalista, nejlepší současný
fotbalový klub a nejlepší fotbalista všech dob.
Podle drtivé většiny fotbalových příznivců je nejlepším současným českým
fotbalistou Petr Čech, toho uvedlo 54% respondentů. Druhý Tomáš Rosický obdrţel jen
13% hlasů, viz tab. 20. Alespoň jeden hlas získalo celkem 27 českých hráčů.
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Tab. 20 Nejlepší čeští fotbalisté současnosti (% z lidí zajímajících se o fotbal
N=338)
Pořadí
1.
2.
3.
4.

Hráč
Petr Čech
Tomáš Rosický
Pavel Horváth
Jaroslav Plašil
Ostatní
Neodpověděl(a)

Počet
183
44
18
15
60
18

%
54%
13%
5,5%
4,5%
18%
5%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Fotbaloví fanoušci povaţují za současný nejlepší český klub FC Viktorii Plzeň,
té dalo svůj hlas 49% fanoušků. Druhou AC Spartu Praha zvolilo 32% hlasů., viz tab.
21. Alespoň jeden hlas obdrţelo 15 českých klubů.
Tab. 21 Nejlepší české kluby současnosti (% z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
Pořadí
1.
2.
3.
4.

Klub
FC Viktoria Plzeň
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
FK Baumit Jablonec
SK Slavia Praha
Ostatní
Neodpověděl(a)

Počet
165
107
19
15
22
10

%
49%
32%
6%
4%
6%
3%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Za nejlepšího fotbalistu všech dob povaţuje drtivá většina fotbalových příznivců
(35% z nich) hráče jménem Edson Arantes do Nascimento známého jako Pelé. Mezi
nejlepších šest se vešli i čeští zástupci: Josef Bican, Pavel Nedvěd a Josef Masopust, viz
tab. 22.
Tab. 22 Nejlepší fotbalisté všech dob (% z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
Pořadí
1.
2.
3. - 6.
3. - 6.
3. - 6.
3 – 6.

Hráč
Pelé
Lionel Messi
Josef Bican
Diego Maradonna
Josef Masopust
Pavel Nedvěd
Ostatní
Neodpověděl(a)

Počet
119
71
22
22
22
22
52
8

%
35%
21%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
15,5%
2,5%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
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Q11 Máte ve své domácnosti připojené placené televizní kanály?

Podle výsledků výzkumu vyuţívá předplacených televizních kanálů 48% všech
fotbalových příznivců, viz graf 17. Pro zajímavost prakticky všichni (99,5%), kteří si
předplácejí sami televizní kanály, na nich uţ někdy sledovali fotbalový zápas.
Graf 17 Předplácí si placené televizní kanály (% z lidí zajímajících se o fotbal
N=378)
1%
Předplácí
51%

48%

Nepředplácí
Neodpověděl(a)

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q12 Už jste někdy sledoval(a) fotbalový zápas na placeném televizním kanálu,
např. kde?
81% fanoušků uţ někdy sledovalo fotbalový zápas na placené televizi. 33% lidí
se dívalo na placenou televizi mimo svůj domov. Konkrétně 27% lidí u kamarádů nebo
známých, zbylých 6% ve sport baru nebo jiném restauračním zařízení, viz graf 18.
Graf 18 Sledovanost fotbalových přenosů na placené televizi (% z lidí zajímajících
se o fotbal N=378)
4%

6%
15%
27%

45%

3%

Na placené za kanál
Na placené za sledování
U kamaráda/ky nebo známé/ho
Nesleduje placené TV kanály
Jinde
Neodpověděl(a)

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q13 Odkud především získáváte informace o fotbale?
U této otázky mohli respondenti uvést i více odpovědí. Z výsledků výzkumu
vyplývá, ţe všichni příznivci fotbalu prostřednictvím alespoň jednoho kanálu získávají
informace o tomto sportu.
Vůbec nejvyuţívanějšími zdroji jsou podle očekávání televize (95% všech
fotbalových příznivců) a internet (91% všech fotbalových příznivců). Denní tisk za
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tímto účelem čte 76% fanoušků. Nejmenší zájem je pak o zasílání informací
prostřednictvím SMS a MMS zpravodajství, to vyuţívá jen 5% příznivců fotbalu, viz
graf 19.
Respondenti měli moţnost napsat i jiný neţ uvedený zdroj. Té vyuţilo jen deset
dotazovaných, kteří uvedli následující informační kanály např: teletext, fancluby, knihy,
fotbalisté. Ţádná z odpovědí, ale nevyčnívala, proto jim nelze přisoudit ţádný význam.
Graf 19 Používané informační kanály (počet z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
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Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q14 Jaký máte názor na množství fotbalu v televizi?
Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe převáţná většina fotbalových příznivců je
spokojena s mnoţstvím fotbalových přenosů vysílaných v televizi. 33% fanoušků by si,
ale přálo, aby byl tento sport vysílán více a oni by tak měli větší výběr. Naopak jen 4%
příznivců si myslí, ţe je fotbal v televizi přenášen zbytečně často, viz graf 20.
Graf 20 Názor na množství fotbalu v televizi (% z lidí zajímajících se o fotbal
N=338)
1%

4%

Je vysílán aţ příliš často
Je vysílán tak akorát

33%
62%

Měl by být vysílán více
Neodpověděl(a)

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
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Q15 Kolik živých fotbalových přenosů byste týdně v televizi chtěl(a) vidět?
Prakticky všichni fotbaloví příznivci sledují fotbalový zápas v televizi kaţdý týden.
Většina z nich (48,5%) by chtěla vidět na televizní obrazovce tři aţ pět zápasů týdně.
22% fanoušků by mohlo vidět dokonce více neţ pět zápasů týdně. Jen 3,5% příznivců
nemá zájem, aby byl tento sport vysílán kaţdý týden, viz graf 21.
Graf 21 Kolik chce vidět zápasů týdně v televizi (počet z lidí zajímajících se o
fotbal N=338)
neodpověděl(a)
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Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q16 Co by podle vás mělo být v televizi vysíláno. Přemýšlejte o všech fotbalových
zápasech Gambrinus ligy.
Více neţ polovina fotbalových příznivců (56,5%) povaţuje za nejlepší variantu
tuto kombinaci přenosů Gambrinus ligy: 20 zápasů na licencované TV + přehled
hlavních okamţiků, 3 zápasy na placené TV, viz graf 22. Podobný model s jiným
rozloţením počtu zápasů je momentálně v České republice uplatňován, kdy
veřejnoprávní televize ČT vysílá dvě utkání kaţdého hracího kola + přehled
nejdůleţitějších okamţiků v pořadu Studio fotbal a jeden zápas kaţdého hracího kola
vysílají placené kanály Nova Sport a Sport1. Z toho vyplývá, ţe s rozloţením vysílání
zápasů v televizi jsou fanoušci spokojeni.
Graf 22 Nejlepší model vysílání zápasů Gambrinus ligy v televizi podle fotbalových
příznivců (% z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
4,5%
18%
21%
56,5%

Všechny na placené TV + přehled nejdůleţitějších
okamţiků na licencované TV
4 aţ 5 vybraných za sezónu na licencované TV + přehled
hlavních okamţiků, 3 kaţdého hracího dne na placené TV
20 na licencované TV + přehled hlavních okamţiků, 3 na
placené TV
Neodpověděl(a)

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
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Q17 Ve který den dáváte přednost sledování fotbalu v televizi?
U této otázky mohli respondenti vybrat aţ tři dny, které preferují při sledování
fotbalu, tuto skutečnost v následující tabulce prezentují moţnosti preferovaný den,
druhá volba a třetí volba.
Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe největší mnoţství fanoušků bez ohledu na
preferenční pořadí sleduje nejraději fotbalová utkání v televizi v neděli, v sobotu a
v pátek, coţ lze vysvětlit tím, ţe tyto dny se hrají zápasy Gambrinus ligy. Naopak
nejméně oblíbeným dnem pro sledování přenosů je čtvrtek.
Na základě preferencí jednotlivých dnů je vůbec nejupřednostňovanějším dnem
sobota. Tu jako svou první volbu uvedlo 36% příznivců fotbalu, viz tab. 23.
Tab. 23 Nejlepší dny pro vysílání fotbalu v televizi podle fotbalových příznivců (%
z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
Volba
Den

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Preferovaný den
Počet
%
45
13%
32
9,5%
47
14%
8
2%
37
11%
123
36%
75
22%,

Druhá volba
Počet
%
34
10%
23
7%
45
13%
11
3%
55
16%
59
17%
93
28%

Třetí volba
Počet
%
59
17%
16
5%
45
13%
26
8%
66
20%
33
10%
68
20%

Celkem
Počet odpovědí
138
71
137
45
158
215
236

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Pozn.: Ne všichni respondenti vyuţili moţnost tří voleb.
Q18 Který televizní kanál upřednostňujete při sledování fotbalu?
Jednoznačně nejoblíbenějším televizním kanálem pro sledování fotbalu je
veřejnoprávní ČT4 Sport, který uvedlo 65% příznivců, viz tab. 24. Tento výsledek lze
přisoudit tomu, ţe se jedná o stanici, která je celoplošně dostupná bez dodatečných
poplatků a také vysílá převáţnou část Gambrinus ligy, Ligu Mistrů, pohár UEFA a
většinu reprezentačních zápasů. Druhým nejoblíbenějším kanálem je Nova Sport, tu
preferuje 6% diváků. Pro zajímavost 1,5% diváků uvedlo, ţe nemá oblíbenou televizní
stanici, na které by přednostně sledovalo fotbalové zápasy.
4% respondentů neuvedlo přesný název preferované televizní stanice, z toho
důvodu nemohly být jejich odpovědi zařazeny do konečného vyhodnocení.
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Tab. 24 Pět nejoblíbenějších televizních kanálů pro sledování fotbalu (% z lidí
zajímajících se o fotbal N=338)
Pořadí

1.
2.
3.
4.
5.

TV kanál

Počet

%

219
21
15
11
10

65%
6%
4,5%
3%
3%

ČT 4 Sport
Nova sport
Digi sport
ČT 2
Sport 1

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Seznam všech televizních kanálů, které fanoušci preferují při sledování fotbalu,
naleznete v příloze č. 8.
Q19 Jaký je váš oblíbený sportovní pořad v televizi?
Mezi pět nejoblíbenějších televizních pořadů se sportovní tematikou se dostaly
dva s vyloţeně fotbalovou tematikou a dva s hokejovou. Vůbec nejoblíbenějším
sportovním pořadem mezi fotbalovými příznivci je jednoznačně Studio fotbal. Ten
uvedlo 24% respondentů. Druhým pořadem s největším počtem diváků mezi fanoušky
je Studio Ligy Mistrů, viz tab. 25. Do první pětky se dostaly i Branky body, vteřiny ty
jsou pořadem číslo 1 pro 5% dotazovaných. Jen 3% fotbalových příznivců nemá
oblíbený sportovní pořad.
Lze konstatovat, ţe muţi i ţeny preferují stejné sportovní pořady, viz tab. 26 a
tab. 27. Ţádné výrazné rozdíly nebyly zaznamenány, snad jen ţe mezi nejoblíbenějšími
pořady u ţen chybí Magazín Ligy mistrů a muţů Sportovní noviny. V procentuálním
vyjádření nejsou, ale mezi muţskými a ţenskými preferencemi zásadní rozdíly.
Tab. 25 Pět nejoblíbenějších sportovních pořadů fotbalových fanoušků (% z lidí
zajímajících se o fotbal N=338)
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Sportovní pořad
Studio fotbal včetně přenosů
Studio Ligy Mistrů včetně přenosů
Dohráno
Buly hokej živě
Branky, body, vteřiny

Počet
82
46
42
27
17

%
24%
14%
12%
5%
8%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
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Tab. 26 Nejoblíbenější sportovní pořady mezi muži (% z mužů zajímajících se o
fotbal N=275)
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5. – 6.
5. – 6.

Sportovní pořad
Studio fotbal včetně přenosů
Studio Ligy Mistrů včetně přenosů
Dohráno
Buly hokej živě
Branky, body, vteřiny
Magazín Ligy Mistrů

Počet
68
41
42
23
12
12

%
25%
15%
15%
8%
4%
4%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)

Tab. 27 Nejoblíbenější sportovní pořady mezi ženami (% z žen zajímajících se o
fotbal N=63)
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Sportovní pořad
Studio fotbal včetně přenosů
Studio Ligy Mistrů včetně přenosů
Branky, body, vteřiny
Buly hokej živě
Sportovní noviny

Počet
14
5
5
4
3

%
22%
8%
8%
6%
5%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Seznam všech pořadů, které respondenti uvedli (rozdělené podle pohlaví), naleznete
v příloze č. 9.
Q20a Vyjmenujte kluby Gambrinus ligy a 2. fotbalové ligy, které znáte, i kdyby
jen jménem.
Z výsledků výzkumu lze konstatovat, ţe kluby hrající dvě nejvyšší české
fotbalové soutěţe jsou mezi veřejností poměrně známé. 94% respondentů uvedlo
alespoň jeden klub z Gambrinus ligy případně 2. fotbalové ligy, zbylých 6% na otázku
neodpovědělo. Nelze usoudit, zda ti, kteří nenapsali jméno ani jednoho klubu, ţádný
neznali, nebo jen otázku jednoduše vynechali.
Do první desítky nejznámějších českých klubů se dostaly jen ty z Gambrinus
ligy. Nejvíce v povědomí veřejnosti jsou velkokluby: AC Sparta Praha, SK Slavia Praha
a FC Baník Ostrava. Vůbec nejčastěji se respondentům vybavila AC Sparta Praha, na tu
si vzpomnělo 87% respondentů. Druhou SK Slavii Praha uvedlo hned 84% všech
fotbalových příznivců a třetí FC Baník 80% fanoušků, viz tab. 28. Z 2. fotbalové ligy
byla nejčastěji uváděna FK Viktoria Ţiţkov, na niţ si vzpomnělo 55% respondentů.
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Tab. 28 Deset nejznámějších českých klubů podle jména (počet z lidí zajímajících
se o fotbal N=338)
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klub
AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
FC Baník Ostrava
FC Zbrojovka Brno
FC Viktoria Plzeň
FC Slovan Liberec
FK Baumit Jablonec
Bohemians 1905
SK Sigma Olomouc
FK Teplice

Počet
293
znal
283
270
259
257
245
241
238
232
222

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Seznam všech klubů Gambrinus ligy a 2. fotbalové ligy seřazené podle počtu příznivců,
kteří daný klub znají alespoň podle jména, naleznete v příloze č. 10.
Q20b Jak znáte kluby, které jste vyjmenoval(a) v otázce 20Qa. Jinými slovy, zda
máte: A výbornou představu, B dobrou představu, C žádnou představu
Tato otázka navazovala na předchozí, proto se do ní zapojilo jen 94%
respondentů. Někteří neohodnotili úroveň svých znalostí u všech klubů, které se objevili
na jejich seznamu.
Následující tabulka 29 ukazuje pět top klubů, o kterých má fotbalová veřejnost
nejvíce informací – nejlépe je zná. Podle subjektivního mínění se fanoušci povaţují za
největší znalce klubu AC Sparta Praha, o tom má údajně velké mnoţství informací 55%
všech fotbalových příznivců. Pro zajímavost se za velké znalce tohoto klubu povaţuje
64% lidí, kteří tento klub znají alespoň podle jména. Naopak nejméně známým klubem
Gambrinus ligy je FK Ústí nad Labem. O tom má hodně informací jen 3% respondentů.
Druhým klubem, který velmi dobře zná fotbalová veřejnost je SK Slavia Praha (41%
všech fotbalových příznivců). Pro zajímavost o SK Slavii Praha má výbornou představu
49% lidí, kteří ji znají alespoň podle jména.
Z klubů 2. fotbalové ligy je nejznámější FK Dukla Praha, tu velmi dobře zná
8%všech fotbalových příznivců. Pro zajímavost z těch, kteří ji znají alespoň jménem, ji
velmi dobře zná 14% lidí.
Pozn.: Jedná se o kluby, které hrály dvě české nejvyšší soutěţe v sezóně 2010/2011.
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Tab. 29 Jak znají české kluby (počet z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
Znalost/povědomí o klubu
A
B
C
187
95
10
138
91
16
95
107
21
82
108
38
48
118
41

Klub
AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
FC Viktoria Plzeň
FC Baník Ostrava
FC Slovan Liberec
Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)

Seznam všech klubů včetně odpovědí respondentů naleznete v příloze č. 11.
Q20c Vyjmenujte kluby, se kterými sympatizujete?
Na tuto otázku opět odpovědělo v návaznosti na ty předešlé jen 94%
respondentů. Vůbec nejsympatičtějším klubem z Gambrinus ligy a 2. Fotbalové ligy je
AC Sparta Praha. S tou sympatizuje 41% fotbalových příznivců. Druhá je SK Slavia
Praha, ta má sympatie 26% fotbalové veřejnosti.
Nejsympatičtějším klubem 2. fotbalové ligy je Dukla Praha, té dalo hlas 10%
respondentů, viz graf 23.
Graf 23 Nejsympatičtější kluby Gambrinus ligy a 2. fotbalové ligy (počet z lidí
zajímajících se o fotbal N=338)
AC Sparta Praha
SK Slavia Praha
FC Viktoria Plzeň
FC Baník Ostrava
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FC Zbrojovka Brno
SK Sigma Olomouc
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Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Pozn.: Jedná se o kluby, které hrály Gambrinus ligu nebo 2. fotbalovou ligu v sezóně
2010/2011.
Seznam všech klubů včetně počtu respondentů, kteří s nimi sympatizují, naleznete
příloze č. 12.
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Q21 Jste fanouškem některého klubu/klubů Gambrinus ligy či 2. fotbalové ligy?
Drtivá většina (84,5%) všech fotbalových příznivců fandí některému klubu
Gambrinus ligy nebo 2. fotbalové ligy, viz graf 24.
Pro zajímavost mezi ţenami, které se zajímají o fotbal, fandí některému klubu
71% ţen. Mezi muţi je 88% fanoušků. Z fotbalových příznivců fandí některému klubu
nejvíce osob ve věkové skupině 15 - 19 (92,5%), viz tab. 30.
Mezi všemi, které fotbal zajímá je fanouškem Gambrinus ligy nejvíce lidí
vyučených bez maturity (93%), se základním vzděláním (93%) a vyšším odborným
vzděláním (93%). Naopak nejméně z lidí zajímajících se o fotbal a zároveň fandících
některému klubu je vyučených s maturitou (75%) anebo s vysokoškolským vzděláním,
viz tab. 31.
Podle daných výsledků lze konstatovat, ţe 45% dospělé české populace fandí
některému fotbalovému klubu hrajícímu Gambrinus ligu nebo 2. fotbalovou ligu, viz
graf 25. Výrazně více fanoušků je mezi muţi (64% všech muţů) neţ ţeny (17% všech
ţen).
V celé dospělé populaci je nejvíce fanoušků (58,5% všech dospělých) ve věku
50 – 59 let. Nejméně pak mezi lidmi ve věkové skupině 20 – 29 let, v té fandí
některému z klubů 35% lidí. Kategorie 70+ byla z hodnocení vynechána z důvodu
nedostatečného počtu respondentů.
Podíváme-li se na fanoušky v celé dospělé populaci, tak lze říci, ţe nejvíce jich
je mezi lidmi vyučenými bez maturity (69%) a naopak nejméně jich je mezi lidmi
s vysokoškolským vzděláním (24%).
Graf 24 Fanoušci klubů Gambrinus ligy nebo 2. fotbalové ligy (% z lidí
zajímajících se o fotbal N=338)
2%
Fandí

13,5%
84,5%

Nefandí
Neodpověděl(a)

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
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Graf 25 Fanoušci klubů Gambrinus ligy nebo 2. fotbalové ligy v populaci (%
z populace N=638)

45%

47%
7%

1%

Fandí
Nefandí
Neodpověděl(a)
Nezajímá se o fotbal

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Následující tabulka ukazuje procenta fanoušků Gambrinus ligy nebo2. fotbalové
ligy ze všech fotbalových příznivců v jednotlivých věkových skupinách.
Pozn.: Jedná se o kluby, které hrály dvě české nejvyšší soutěţe v sezóně 2010/2011.

Tab. 30 Fanoušci Gambrinus ligy nebo 2. fotbalové ligy podle věku (% z lidí
zajímajících se o fotbal N=338)
Věk
15 - 19
20 - 29
30 – 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69

Fandí
92,5%
86%
84%
84%
91%
91%

Nefandí
7,5%
14%
16%
16%
9%
9%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Tab. 31 Fanoušci Gambrinus ligy nebo 2. fotbalové ligy podle vzdělání (% z lidí
zajímajících se o fotbal N=338)
Vzdělání
základní
vyučen bez maturity
vyučen s maturitou
středoškolské bez maturity
středoškolské s maturitou
vyšší odborné
vysokoškolské

Fandí
93%
94%
75%
83%
87%
93%
76%

Nefandí
7%
6%
25%
17%
13%
7%
24%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
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Q22 Kterému fotbalovému klubu/kterým klubům fandíte?
Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe nejširší fanouškovskou základnu mají kluby
AC Sparta Praha, SK Slavia Praha a FC Baník Ostrava, viz graf 26.
Jednoznačně nejvíce fanoušků má tým AS Sparta Praha, té fandí 29% všech lidí
zajímajících se o fotbal. V celé dospělé populaci pak je příznivcem tohoto týmu 15%
lidí. Druhým nejpopulárnějším klubem je SK Slavia Praha. Té fandí 14,5% všech
příznivců fotbalu. V celé dospělé populaci fandí Slavii 8% lidí.
Nejvíce fanoušků z týmů 2. fotbalové ligy má FK Dukla Praha. Té fandí 5% lidí
mající zájem o fotbal, v celé dospělé populaci pak má 3% fanoušků.

Graf 26 České kluby podle počtu fanoušků (počet z lidí zajímajících se o fotbal
N=338)
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Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Pozn.: Jedná se o kluby, které hrály Gambrinus ligu nebo 2. fotbalovou ligu v sezóně
2010/2011.
Seznam všech klubů seřazených podle počtu fanoušků naleznete v příloze č 13.
Q23 Existují různé produkty pro fanoušky například šály, trička… Vlastníte
nějaký takový produkt?
Převáţná většina dospělých, kteří se zajímají o fotbal vlastní alespoň jeden
předmět určený fanouškům např. šálu, tričko, vlaječku apod. viz graf 27.
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O produkty merchandisingu mají stejný zájem obě pohlaví. Alespoň jeden z nich
vlastní 85% ţen a 87% muţů zajímajících se o fotbal.
Pro zajímavost mezi skupinou fotbalových příznivců, kteří ţádný předmět pro
fanouška nevlastní je největší zájem o produkty v tomto pořadí: nealkoholické nápoje,
produkty pro sport a volný čas, počítače/doplňky, alkoholické nápoje, pivo,
móda/oblečení.
Graf 27 Kolik fotbalových příznivců vlastní produkt pro fanouška (% z lidí
zajímajících se o fotbal N=338)
1,5%
13%
85,5%

Vlastní
Nevlastní
Neodpověděl/a

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q24 Kolikrát za posledních 12 měsíců jste se byl(a) podívat na jednotlivých
soutěžích přímo na stadionu? Uvažujte především o domácích zápasech.
Zajímavým zjištěním je fakt, ţe třetina lidí, kteří fandí některému týmu
Gambrinus ligy nebo 2. fotbalové ligy, nenavštěvuje fotbalová utkání příliš často. Pro
zajímavost na Gambrinus ligu nechodí vůbec nebo chodí výjimečně (v průměru jednou
za rok) 29% fanoušků některého týmu hrajícího jednu z dvou českých nejvyšších
soutěţí.
Přesto je Gambrinus liga nejnavštěvovanější fotbalovou soutěţí. Alespoň jednou
bylo na zápase Gambrinus ligy za poslední rok 80% všech, kteří se zajímají o fotbal.
Více neţ pětkrát za rok ji navštíví 35% všech lidí, které zajímá fotbal. Ani jeden zápas
na stadionu nevidělo 17% fotbalových příznivců, viz graf 28. Vztáhneme-li tyto
výsledky na celou dospělou populaci, lze konstatovat (za předpokladu, ţe lidé
nezajímající se o fotbal nenavštívili ani jedno utkání), navštívilo alespoň jedno utkání
Gambrinus ligy v posledním roce 42% dospělých, jen 18% lidí vidělo na stadionu více
neţ pět zápasů.
Druhou nejnavštěvovanější soutěţí je 2. fotbalová liga. Tu za poslední rok
navštívilo celkem 20% všech fotbalových příznivců, polovina z nich více neţ pětkrát.
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Ostatní soutěţe nebyly příliš navštěvované, coţ lze přisoudit malému počtu
utkání hrajících se v loňském roce v České republice, viz tab. 32. To platí i Ondrášovka
Cupu, který cestuje různě po republice a nahrnuje tolik utkání jako Gambrinus Liga a 2.
fotbalová liga.
Pozn. Uvedené výsledky se týkají přednostně zápasů domácích týmů, tzn. týmů, kterým
respondent fandí.
Graf 28 Návštěvnost Gambrinus ligy za poslední rok (% z lidí zajímajících se o
fotbal N=338)
3%

Více neţ 5 krát
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17%
35%
15%
30%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Tab. 32 Návštěvnost „domácích zápasů“ jednotlivých soutěží za poslední rok (%
z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
Návštěvnost
Soutěž
Gambrinus liga
2. fotbalová liga
Evropská liga
Liga mistrů
Ondrášovka Cup
přátelská utkání
obecně:
zahraniční
utkání

Více než 5
krát

2 až 5 krát

Počet
117
33
5
2
11
16

%
35%
10%
1,5%
0,5%
3%
5%

Počet
102
18
44
5
55
70

7

2%

55

Jednou

%
Počet
30%
51
5%
18
13%
54
1,5%
40
16%
61
20,5
70
%
16%
59

%
15%
%%
5%
%
16%
12%
18%
20,5
%
18%

Počet
59
260
211
258
188
156

%
17%
77%
62,5
%
76%
56%
46%

Neodpověděl(a)
%
3%
3%
7%
10%
7%
8%

189

56%

8%

Vůbec

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q25 Zajímáte se o zahraniční ligy či kluby?
Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe prakticky kaţdý (94%) příznivec fotbalu se
zajímá o zahraniční kluby a soutěţe, viz graf 29.
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Graf 29 Zájem o zahraniční kluby (% z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
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1%

94%

Zajímá
Nezajímá
Neodpověděl(a)

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q26a Které zahraniční kluby znáte, i kdyby jen podle jména?
Do top 10 klubů, jejichţ název zná nejvíce lidí, se dostaly 4 z Anglické Premier
League, 2 ze španělské LA Liga, 3 z italské Serie A a jeden z německé Bundesligy.
Mezi fotbalovou veřejností jsou alespoň podle jména nejznámější velkokluby FC
Barcelona a Real Madrid CF, Chlsea FC, viz tab. 33.
Vůbec nejčastěji respondenti zajímající se o fotbal (66,5% z nich) uvedli
Barcelonský klub, na druhý Real Madrid si vzpomnělo 59% z nich a na třetí Chelsea
59% fotbalových příznivců. Pro zajímavost 5% respondentů zajímajících se o fotbal
neuvedlo ani jeden klub, coţ odpovídá tomu, ţe 5% fotbalových příznivců se o
zahraniční ligy a týmy nezajímá, viz graf 29.
Tab. 33 Deset nejznámějších zahraničních klubů podle jména (počet z lidí
zajímajících se o fotbal N=338)
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klub
FC Barcelona
Real Madrid CF
Chelsea FC
Liverpool FC
Manchester United FC
Arsenal FC
FC Bayern Mnichov
Juventus Turín FC
AC Milán
FC Inter Milán

Počet znalců
225
199
190
154
152
150
127
108
107
90

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Seznam 27 klubů, které zná nejvíce lidí zajímajících se o fotbal, naleznete v příloze č.
14.
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Q26b Jak znáte zahraniční kluby, které jste uvedl(a) v otázce Q26a. Jinými slovy,
zda máte: A výbornou představu, B dobrou představu, C žádnou představu
Tato otázka navazovala na předchozí, z toho důvodu na ni odpovědělo jen 95%
lidí zajímajících se o fotbal. Někteří ale neohodnotili úroveň svých znalostí u všech
klubů, které se objevily na jejich seznamu.
Následující tabulka ukazuje TOP pět klubů, které fotbalová veřejnost zná nejlépe
– má o nich nejvíce informací. Podle subjektivního hodnocení se nejvíce příznivců
povaţuje za největší znalce španělského klubu FC Barcelona, viz tab. 34. Pro
zajímavost mezi lidmi, kteří ji znají alespoň podle jména má o tomto katalánském klubu
velké mnoţství informaci 38,5% osob. O té má údajně velké mnoţství informací 26%
všech příznivců fotbalu. Druhou Chelsea FC z Anglie velmi dobře zná podle svého
mínění 17% lidí zajímajících se o tento sport.
Tab. 34 Jak znají zahraniční kluby (počet z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
Znalost/povědomí o klubu
A
B
C
88
28
12
68
31
6
61
14
0
54
25
5
46
32
7

Klub
FC Barcelona
Chelsea FC
Real Madrid CF
Arsenal FC
Liverpool FC
Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)

Seznam všech klubů včetně odpovědí respondentů naleznete v příloze č. 15.
Q26c Vyjmenujte zahraniční kluby, se kterými sympatizujete.
V České republice mají ze všech zahraničních klubů největší sympatie: FC
Barcelona, Chelsea FC a Arsenal FC, viz graf 35. Vůbec nejoblíbenějším klubem je FC
Barcelona, s tou sympatizuje 49% všech lidí zajímajících se o fotbal, viz graf 30.
Graf 30 Nejsympatičtější zahraniční kluby (počet z lidí zajímajících se o fotbal
N=338)
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Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
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Seznam 15 nejsympatičtějších klubů včetně počtu lidí, kteří s nimi sympatizují,
naleznete v příloze č. 16.
Q27 Jste fanouškem některého zahraničního klubu?
Z výzkumu vyplývá, ţe podstatná část lidí zajímajících se o fotbal (85,5%
z nich) je fanouškem některého zahraničního klubu, viz graf 31. Pro zajímavost
příznivcem některého zahraničního klubu je 85% muţů zajímajících se o fotbal a 90%
ţen zajímajících se o fotbal.
Vztáhneme-li výsledky na celou dospělou populaci, tak lze konstatovat, ţe
49,5% lidí fandí některému zahraničnímu klubu, viz graf 32.
Graf 31 Fanoušci zahraničního klubu (% z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
1,5%
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Nefandí
Neodpověděl(a)

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Graf 32 Fanoušci zahraničního klubu v populaci (% z populace N=638)
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Nefandí
Neodpověděl(a)

0,5%

Nezajímá se o fotbal
3%

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q28 Kterému zahraničnímu klubu/kterým zahraničním klubům fandíte?
Z výsledků výzkumů vyplývá, ţe nejširší základnu fanoušků mají v České
republice zahraniční kluby FC Barcelona a Chelsea FC, viz graf 33.
Nejvíce příznivců má Barcelona, té fandí 25% ze všech lidí zajímajících se o
fotbal. V celé populaci to je pak 13% dospělých.
Druhé Chelsea FC fandí 20% lidí zajímajících se o fotbal, v celé populaci to je
pak 10% dospělých.
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Graf 33 Zahraniční kluby podle počtu fanoušků (počet z lidí zajímajících se o
fotbal N=338)
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Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Seznam všech zahraničních klubů seřazených podle počtu fanoušků naleznete v příloze
č 17.
Q29 Který klub je podle vašeho názoru v současnosti nejlepší na světě?
Na tuto otázku odpovědělo 99% všech dotazovaných. Ti se jednomyslně shodli,
ţe současným nejlepším týmem na světě je FC Barcelona, tu uvedlo hned 79% všech
lidí zajímajících se o fotbal, viz graf 34.
Graf 34 Který klub je v současnosti nejlepší na světě (počet z lidí zajímajících se o
fotbal N=338)
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Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q30 Ve které zemi se podle Vás v současnosti hraje nejlepší fotbal?
Podle názorů fotbalových příznivců se momentálně nejlepší fotbal jednoznačně
hraje v Anglii a ve Španělsku, viz graf 35. Španělsko označilo 41% a Anglii dokonce
52% respondentů. Pro zajímavost alespoň jeden hlas v této otázce získalo osm zemí,
jeden obdrţela i Česká republika.
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Graf 35 Ve které zemi se hraje nejlepší fotbal (počet z lidí zajímajících se o fotbal
N=338)
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Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q31 Kdybyste si mohl(a) koupit akcie či podíly fotbalového klubu, měl(a) byste
zájem?
Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe 75% fotbalových příznivců jeví určitý zájem o
akcie klubů. 0,5% lidí zajímajících se o fotbal uţ dokonce nějaké vlastní. Většina
respondentů 41,5% by o jejich nákupu uvaţovala pouze v souvislosti s nějakým
konkrétním klubem, viz graf 36.
Graf 36 Chtěli by vlastnit podíl/akcie fotbalového klubu (% z lidí zajímajících se o
fotbal N=338)
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Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q32 Oproti minulosti v současnosti hraje Ligu Mistrů více klubů. Myslíte si, že
toto nové uspořádání zvýšilo či snížilo úroveň hry?
Od sezóny 1999/2000 hraje v základních skupinách Ligy Mistrů 32 týmů, do té
doby je hrálo pouze 24. Podle výsledků výzkumu si nadpoloviční většina (55%)
fotbalových příznivců myslí, ţe úroveň hry v Lize Mistrů po této změně zůstala více
méně stejná. Naopak 37% lidí je toho názoru, ţe úroveň hry se s rostoucím počtem
účastníků sníţila, viz graf 37.
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Graf 37 Názor na nový model Ligy Mistrů (% z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
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Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q33 Existují různé kombinace přenosů zápasů Ligy Mistrů v televizi. Které řešení
by podle Vás bylo nejlepší?
Podle výsledků výzkumu by nadpoloviční většina (59%) lidí zajímajících se o
fotbal chtěla, aby byly všechny zápasy hracího dne Ligy Mistrů vysílány ţivě na
různých kanálech tak, aby mezi nimi mohli přepínat, viz graf 38.
37,5% fotbalových fanoušků se spokojí s jedním ţivým přenosem a následným
sestřihem hlavních okamţiků z ostatních utkání. Tento model v podstatě aplikuje ČT4
Sport, která kaţdý hrací den vysílá jeden ţivý přenos a poté sestřih podstatných
momentů ze zbylých utkání. Navíc Nova Sport vysílá také jedno utkání základní
skupiny a osmifinále kaţdý hrací den.
Graf 38 Nejlepší model vysílání zápasů Ligy Mistrů v televizi (% z lidí zajímajících
se o fotbal N=338)
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Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q34 Kterému typu soutěže byste vy osobně dal(a) přednost (současné Lize Mistrů
nebo „Nové Evropské lize“)?
80% fotbalových příznivců je spokojeno se současným systémem hry v Lize
Mistrů a netouţí po novém modelu evropské klubové soutěţe. Pouhých 18,5%
příznivců je pro změnu systému, ve kterém by skupina klubů hrála bodovým systémem,
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tak jak to známe z národních lig (konečné pořadí by záleţelo na umístění v tabulce), viz
graf 39.
Pozn.: V tomto případě se nesmí zaměňovat pojem nová Evropská liga a Evropská liga
(ta jiţ existuje a je nástupcem poháru UEFA).
Graf 39 Které soutěži dávají přednost (% z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
1,5%
Současné Lize Mistrů

18%
80%
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Neodpověděl(a)

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q35 Prozraďte, zda souhlasíte, nebo nesouhlasíte s uvedenými výroky týkajícími
se sponzoringu.
Na základě souhlasu respektive nesouhlasu s jednotlivými tvrzeními týkajícími
se sponzoringu lze konstatovat, ţe sponzoring je podle fotbalových příznivců věc
pozitivní a přináší spoustu výhod nejen pro sport, ale i pro samotné sponzory. Reklama
se sponzoringem spojená fanouškům ani příliš nevadí, naopak některé z nich můţe
stimulovat k nákupu produktů sponzora či k vyuţití sluţeb, které nabízí.
Podle výsledků výzkumu lze konstatovat, ţe fotbaloví fanoušci mají velmi dobré
povědomí o fungování sponzoringu. Prakticky kaţdý z nich (93,5%) zná základní smysl
sponzoringu a 69,5% lidí si nemyslí, ţe reklamní spot sponzora sniţuje úroveň akce.
Zároveň velká část fanoušků ví, ţe sponzoring není jen mecenášstvím, ale jedná se o
„partnerský vztah“, kdy jeden subjekt dosahuje svých cílů prostřednictvím toho druhého
a naopak. To vyplývá ze zjištění, ţe 92% lidí souhlasí s tvrzením, ţe ze sponzoringu
mají prospěch firmy, sportovci a kluby. A také jsou si vědomi, ţe peníze, které firmy do
sportu dávají, umoţňují pořádat velké mnoţství akcí, které by se jinak nemohli konat.
Podle výsledků vnímají fanoušci aktivní sponzory pozitivně, 70% uvedlo, ţe má
dokonce tyto značky rádo. Navíc více neţ polovina lidí upřednostňuje nákup těchto
značek před konkurenčními, které nejsou ve sportu zaangaţovány.
Zajímavým zjištěním je, ţe poněkud méně vlídně nahlíţí fotbaloví fanoušci na
samotnou reklamu. Shodují se v tom, ţe kdyţ uţ nějaký reklamní spot na akci má
zaznít, mělo by to být hned na začátku dané akce nikoliv v jejím průběhu. Diváci
sledující sportovní událost v televizi v podstatě neřeší, zda vidí stejné reklamy, které
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jsou umístěné přímo na stadionu, nebo zda televize tyto reklamní panely překryje
vlastní reklamou. Naopak 48% lidí nijak neobtěţují reklamy jiných značek, neţ těch,
které jsou přímo na stadionu.
Podíváme-li se na moţnost umístění reklam na dresy rozhodčích, tak s tímto
krokem velká většina fanoušků nesouhlasí. Pro je jen 36% lidí viz tab. 35.
Tab. 35 Souhlas/nesouhlas s tvrzeními o sponzoringu (% z lidí zajímajících se o
fotbal N=338)
Souhlas/Nesouhlas
Tvrzení
Existuje pozitivní efekt na image firmy,
v případě že má reklamu umístěnou na
sportovní akci.
Firmy podporují sporty prostřednictvím
sponzoringu.
Ze sponzoringu mají prospěch firmy,
sportovci i kluby.
Reklamní sdělení je méně rušivé na začátku
sportovní akce, než reklamní vstupy
v průběhu utkání.
Díky finančním prostředkům od sponzorů
lze uspořádat velké množství sportovních
akcí.
Reklamní sdělení sponzora nemá vliv na
kvalitu sportovní akce.
Sponzor musí podporovat sponzorovaného,
jak v dobách kdy se klubu daří, tak i
v dobách kdy se mu nedaří.
Při televizním přenosu mi nevadí sledovat
reklamu, která není vidět na stadionu (např.
kolem hřiště).
Nezáleží mi na tom, zda jsou reklamní
panely umístěné na stadionu vidět během
televizního vysílání, nebo zda jsou překryté
jinou značkou (reklamou).
Reklama na dresech rozhodčích by měla být
povolena.
Sponzor uvedený na dresech hráčů by měl
být velmi úzce propojen s klubem.
Mám rád(a) značky, které jsou aktivními
sponzory.
Upřednostňuji nákup značek, které jsou
aktivními sponzory, před podobnými
(konkurenčními) značkami.

Počet

%

Počet

%

Neodpověděl(a)
%

294

87%

34

10%

3%

316

93,5%

15

4,5%

2%

311

92%

20

6%

2%

311

92%

21

6%

2%

291

86%

38

11%

3%

235

69,5%

97

28,5%

2%

293

87%

36

10,5%

2,5%

163

48%

167

49,5%

2,5%

270

80%

58

17%

3%

121

36%

210

62%

2%

245

72,5%

86

25,5%

2%

235

70%

92

27%

3%

182

54%

145

43%

3%

Souhlasí

Nesouhlasí

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
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Q36 Které tři firmy sponzorující fotbal se Vám vybaví jako první?
Mezi fotbalovými příznivci jsou nejznámějšími sponzory Gambrinus, Adidas a
Fortuna. Jména těchto značek si vybavilo nejvíce lidí, viz tab. 36.
Vůbec největší povědomí o sponzorské aktivitě mají lidé (38,5% z nich) u
značky Gambrinus, která sponzoruje 1. fotbalovou ligu a českou fotbalovou
reprezentaci. Druhým nejznámějším sponzorem v oblasti je Adidas, ten uvedlo 28%
lidí. Na třetí fortunu známou jako sponzora několika českých prvoligových týmů si
vzpomnělo 24% všech fotbalových příznivců. Na základě těchto výsledků lze
konstatovat, ţe fotbaloví fanoušci si nejčastěji vybavují sponzory, kteří jsou aktivní
v České republice tzn. podporují české soutěţe a kluby.
Pouze 4% ze všech lidí zajímajících se o fotbal neuvedlo ani jednu značku.
Vzhledem k tomu, ţe 96% respondentů uvedlo alespoň jednu značku, lze vyvodit závěr,
ţe fanoušci vnímají reklamy sponzorů ať uţ v televizi, na stadionech, na dresech hráčů
atp.
Tab. 36 Pět nejznámějších sponzorů fotbalu (počet z lidí zajímajících se o fotbal
N=338)
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Sponzor
Gambrinus
Adidas
Fortuna
Nike
Puma

Počet
130
94
81
67
51

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Seznam 20 nejznámějších fotbalových sponzorů mezi fotbalovými příznivci naleznete
v příloze č. 18.
Q37a Znáte tuto značku? Pozn.: Jedná se o značky, které jsou aktivními sponzory
ve fotbale.
Ze značek, které jsou v sezóně 2010/2011 aktivními sponzory následujících
organizací: Fotbalové asociace České republiky, UEFA a FIFA, jsou nejznámější mezi
fotbalovými příznivci Adidas, Gambrinus a Coca Cola, viz tab. 37.
Značku Adidas zná více neţ devět lidí z deseti (95,5%) zajímajících se o fotbal.
O existenci značky Gambrinus ví 93% a o značce Coca Cola 92% všech fotbalových
příznivců. Pro zajímavost nejméně známé značky jsou: OI, Seara a Itau.
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Tab. 37 Deset sponzorů fotbalu, jejichž značku zná nejvíce fotbalových fanoušků
(počet z lidí zajímajících se o fotbal N=338)
Zná
Značka
Adidas
Gambrinus
Coca Cola
Česká spořitelna
Puma
SONY
VISA
McDonald's
T-mobile
MasterCard

Ano
323
314
311
303
302
302
298
294
293
290

Ne
9
14
15
22
21
22
26
27
31
33

Neodpověděl(a)
6
10
12
13
15
14
14
17
14
15

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Q37b Máte rád(a) tuto značku? Pozn.: Vyplňte jen v případě, že značku znáte.
U této otázky mohli respondenti přiřadit svou odpověď jen ke značkám, které
znají. Z výzkumu vyplývá, ţe značka Adidas je nejen nejznámější, ale také
nejpopulárnějším. Má ji rádo hned 91% fotbalových příznivců. Druhou nejoblíbenější
značkou je SONY (82% všech příznivců) a třetí Coca Cola (81% všech příznivců), viz
tab. 38. Naopak nejméně oblíbenými sponzory jsou: Seat, Kia a Kia Hyundai Motors.
Pro zajímavost sponzoři českého fotbalu Gambrinus a Puma jsou na pomyslném
ţebříčku oblíbenosti na čtvrtém respektive pátém místě. Obě tyto značky má rádo
80,5% všech fotbalových fanoušků.
Tab. 38 Deset nejpopulárnějších značek sponzorujících fotbal (počet z lidí
zajímajících se o fotbal N=338)
Značka
Adidas
SONY
Coca Cola
Gambrinus
Puma
VISA
Heineken
MasterCard
McDonald's
PlayStation

Ráda(a) Nerad(a) Neodpověděl(a)
309
13
16
276
26
36
273
38
27
272
42
24
271
31
36
234
64
40
229
44
65
228
62
48
219
75
44
207
69
62

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
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Q37c Vlastníte nebo využíváte tuto značku, či jste jejím zákazníkem?
U této otázky mohli respondenti z logiky věci přiřadit svou odpověď jen ke
značkám, které znají.
Nejvíce lidí v absolutním vyjádření vlastní alespoň jeden výrobek značky
Adidas 278 lidí (82% ze všech lidí zajímajících se o fotbal). To znamená, ţe 9 z deseti
lidí, kteří tuto značku mají rádi vlastní nějaký její produkt. Druhá nejnakupovanější
značka je Coca Cola, její produkty si kupuje 250 lidí (74% ze všech lidí zajímajících se
o fotbal), viz tab. 39.
Pro zajímavost třetí pivo Gambrinus pije 72,5% fotbalových příznivců a zboţí
značky Puma vlastní 66% fanoušků.
Fotbaloví příznivci vlastní v absolutním vyjádření nejmenší počet produktů
značek OI, Seara a Itau, coţ souvisí s tím, ţe tyto značky lidé příliš neznají.
Pro zajímavost podíváme-li se na poměr kolik lidí produkt dané značky vlastní,
případně vyuţívá její sluţby, tak nejhorších výsledků dosahují: Hyundai Kia Motors,
Kia a Hyundai. Z tohoto výsledku nelze nic usuzovat, a to z důvodu, ţe se jedná o
značky automobilů, které jsou vysokou a hlavně dlouhodobou investicí. Navíc ne kaţdý
auto vlastní.
Tab. 39 Deset sponzorů s největším počtem zákazníků/uživatelů (počet z lidí
zajímajících se o fotbal N=338)
Seznam
Adidas
Coca Cola
Gambrinus
Puma
SONY
McDonald's
VISA
-mobile
Česká spořitelna
MasterCard

Vlastní/Využívá
Ano
Ne
278
45
250
61
245
69
222
80
210
92
199
95
199
99
173
120
169
134
162
128

Neodpověděl(a)
15
27
314
36
36
44
45
45
35
48

Zdroj: HRABĚTOVÁ (2011)
Seznam všech sponzorů s odpověďmi na otázky A, B, i C naleznete v příloze č. 19.
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6.2 Ověření platnosti hypotéz
V této kapitole bude ověřena platnost hypotéz, které byly stanoveny v prvních
fázích výzkumu (pracovní hypotézy viz kap. 2.3, s. 12).
Hypotéza1: Více než 40% dospělé populace v České republice se zajímá o fotbal.
Dotazováním bylo zjištěno, ţe se o fotbal velmi/docela zajímá 53% dospělých
v populaci, viz graf 9, s. 54, hypotéza je potvrzena.
Hypotéza2: Více než 15% dospělých žen v České republice se zajímá o fotbal.
Dotazováním bylo zjištěno, ţe se o fotbal docela/velmi zajímá 24% dospělých ţen
v populaci, viz tab. 14, s. 54, hypotéza je potvrzena.
Hypotéza3: Více než 40% dospělé populace v České republice fandí některému
klubu hrajícímu Gambrinus ligu nebo 2. fotbalovou ligu.
Dotazováním bylo zjištěno, ţe 45% dospělých fandí některému klubu hrajícímu
Gambrinus ligu nebo 2. fotbalovou ligu, viz graf 25, s. 70, hypotéza je potvrzena.
Hypotéza4: Nejvíce fanoušků v České republice má klub AC Sparta Praha.
Dotazováním bylo zjištěno, ţe nejvíce fanoušků v České republice má klub AC Sparta
Praha, fandí mu 29% lidí zajímajících se o fotbal, viz graf 26, s. 71, hypotéza je
potvrzena.
Hypotéza5: Více než 20% dospělé populace v České republice fandí alespoň
jednomu zahraničnímu klubu.
Dotazováním bylo zjištěno, ţe 49,5% dospělých fandí alespoň jednomu zahraničnímu
klubu, viz graf 32, s. 76, hypotéza je potvrzena.
Na základě výsledků získaných prostřednictvím výzkumného šetření byly stanovené
hypotézy potvrzeny (pracovní hypotézy viz kap. 2.3, s. 12).
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7. Uplatnění výsledků marketingového výzkumu v praxi
Na základě výsledků výzkumu lze vyvodit doporučení Fotbalové asociaci České
republiky, fotbalovým klubům a médiím, která by měla pomoci zvýšit popularitu
fotbalu v České republice.
Jak potvrzují údaje získané provedeným marketingovým výzkumem (výsledky
výzkumu viz kap. 6.1 a 6.1.1, s. 46 - 85) k zvýšení popularity fotbalu v České republice
je potřeba společná aktivita ze strany Fotbalové asociace České republiky, klubů i
médií. Všechny tři sloţky musí vzájemně spolupracovat jinak nelze očekávat výrazné
změny.
Stanovení konkrétních strategií je poněkud problematické, neboť pouţitý
dotazník společnosti UFA Sports Hamburg zjišťuje fakta týkající se popularity fotbalu,
ale není schopen zjistit jejich příčiny. Z tohoto důvodu mnou navrţená doporučení spíše
naznačují, kterou problematikou je nutné se zaobírat. Nicméně chtějí-li mít subjekty
působící ve fotbalovém prostředí úspěšný marketing, měly by s těmito doporučeními
pracovat. Přínosy, které z nich vytěţí, záleţí samozřejmě především na jejich odborné
erudici, jak s výsledky tohoto výzkumu naloţí.

7.1 Doporučení pro Fotbalovou asociaci České republiky, fotbalové
kluby a média
Hlavním cílem všech tří sloţek by mělo být zaměření se na specifické skupiny
dospělých, které se o fotbal podle svých slov příliš nezajímají. Ti totiţ vzhledem
k tomu, ţe se k němu nestaví zcela negativně, mají určitý potenciál stát se fotbalovými
fanoušky. Mezi tyto skupiny patří: ţeny, mladí lidé ve věkové kategorii 15-30 a
vysokoškolsky vzdělaní lidé.
První z kritických skupin jsou ţeny, z nichţ se 28% se o fotbal příliš nezajímá.
Je potřeba tedy oslovit tuto skupinu dam. Cílem by tedy mělo být přivést více ţen na
stadiony a zároveň je přitáhnout k televizním obrazovkám. Druhou skupinou, na kterou
je třeba se zaměřit, jsou mladí lidé ve věku 15 – 30 let. U mladých do 20 let je moţné
probudit zájem u 23% lidí a u lidí ve věku 21 – 30 je to moţné u 24% lidí. Třetí
speciální skupinou jsou vysokoškoláci, mezi nimiţ je nejméně fanoušků. 29%
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vysokoškolsky vzdělaných lidí se o fotbal příliš nezajímá a tuto část z nich je opět
potřeba oslovit.
Snahou klubů a Fotbalové asociace by mělo být přilákat více lidí na fotbalové
stadiony. Podle výsledků výzkumu fanoušci některého klubu Gambrinus ligy nebo 2.
fotbalové ligy, kteří na zápasy chodí jen výjimečně nebo vůbec (29% fanoušků
některého klubu Gambrinus ligy nebo 2. Fotbalové ligy) tvoří výrazný potenciál růstu
návštěvnosti obou soutěţí. Klubům, kterým se tyto fanoušky podaří přilákat speciálními
akcemi, se můţe návštěvnost výrazně zvýšit.
Bylo zjištěno, ţe není velký zájem o zápasy 2. fotbalové ligy, kdy 82%
fotbalových fanoušků navštívilo během posledního roku pouze jeden zápas nebo
dokonce ţádný. Mělo by být tedy cílem tuto soutěţ více zatraktivnit. S tím by měla i
pomoci média, která by měla druhé nejvyšší české lize věnovat ve sdělovacích
prostředcích více prostoru.
Problém se zájmem fanoušků je také u poháru Ondrášovka Cup., který není
příliš populární. Měla by být snaha o zatraktivnění této soutěţe, tzn. věnovat ji
v médiích více prostoru a zvýšit počet přenosů v televizi. Dále dodat této soutěţí větší
prestiţ po vzoru zahraničních pohárů.
Fotbalová asociace, kluby i média by měly věnovat pozornost reklamám.
Důleţité je, ţe lidem obecně nevadí, naopak preferují nákup značek, které jsou
aktivními sponzory před konkurenčními. Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby se
sponzory fotbalu stávaly společnosti podnikající v oblastech, které fanoušky nejvíce
zajímají. Jedná se konkrétně o firmy vyrábějící nebo prodávající: sportovní vybavení a
předměty pro volný čas, nealkoholické nápoje, pivo, počítače, cestování, káva a čaj,
mléčné výrobky, produkty pro domácí zábavu (např. hry, DVD apod.) nebo alkoholické
nápoje. Tato vzájemná spolupráce bude prospěšná pro sponzorské firmy, kluby a
fanoušky.
Alfou a omegou zájmu o fotbal jsou jeho ţivé přenosy v televizi. Cílem
Fotbalové asociace a médií by tedy mělo být umoţnit sledovat fotbal v televizi, co
největšímu počtu fanoušků. Podle výsledků výzkumu 51% fotbalových příznivců nemá
doma připojenou placenou televizi. Z tohoto důvodu jasně vyplývá, ţe fotbalové
přenosy by měly být přednostně vysílány na veřejnoprávně televizi nejlépe na oblíbené
ČT4 Sport nikoliv na placených televizních kanálech, na které se prakticky polovina
fanoušků nemůţe dívat, i kdyby mělo zájem. Televizní stanice by se měli snaţit
minimálně udrţet současný trend v počtu vysílaní fotbalových přenosů za týden, v
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lepším případě ho ještě navýšit. Přenosy by měly přednostně zařazovat v pátek, sobotu a
neděli. Naopak by neměly vysílat ve čtvrtek, protoţe tento den mají fanoušci o fotbal
v televizi nejmenší zájem. Pro srovnání v sezóně 2010/2011 byly ţivé přenosy z české
ligy vysílány v sobotu a v pondělí.
Společným úkolem Fotbalové asociace, klubů i médií je zprostředkování
informací ze světa fotbalu směrem k veřejnosti prostřednictvím nejvhodnějších
komunikačních kanálů. Jelikoţ mezi fotbalovými příznivci jsou nejoblíbenějšími
informačními kanály jednoznačně televize a internet, tak by měly být veškeré informace
uveřejňovány hlavně prostřednictvím těchto kanálů, tzn. fotbalových pořadů,
internetových zpravodajských serverů. V současné době je asi jedním z médií, které by
kluby a asociace neměly vynechat při komunikaci s fanoušky, jsou sociální sítě např.
Facebook nebo twiter.
Fotbalová asociace ve vztahu k české reprezentaci a fotbalové kluby by se měly
po vzoru vyspělých fotbalových zemí zaměřit více na merchandising s cílem
identifikovat fanoušky s národním týmem případně klubem, jehoţ jsou příznivcem.
Přestoţe o tyto produkty je mezi fanoušky poměrně velký zájem (87% z nich alespoň
jeden vlastní) mělo by být cílem tohoto faktu vyuţít a rozšířit nabídku sortimentu, tak
aby byl mezi lidmi větší zájem o jejich nákup.
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8. Diskuze
V této kapitole zpětně zauvaţuji o výzkumu, který jsem pro účely této práce
realizovala. Sběr dat probíhal v období od 1. března 2011 do 1. dubna 2011. Celkem
jsem oslovila 3 050 lidí, z nichţ se aktivně zapojilo 945. Návratnost dotazníků byla tedy
31%, coţ povaţuji za velmi dobré číslo vzhledem ke zvolené metodě elektronického
dotazování a k rozsahu dotazníku. Do vyhodnocení výsledků, ale po logické kontrole a
kontrole četnosti a úplnosti postoupilo 638 dotazníků.
Jelikoţ jsem vzorek určila na základě nepříliš spolehlivého způsobu
nejpřístupnějších členů populace a do výzkumu se vzhledem k tematice zapojilo více
muţů neţ ţen a rovněţ více mladých lidí, nejsou výsledky zcela spolehlivé při
zobecnění na celou českou populaci. Nerovnoměrné rozloţení respondentů můţe být i
z hlediska lokalit. Vzhledem k absenci otázky na místo bydliště nelze, ale zhodnotit
jakým způsobem došlo k ovlivnění výzkumu. Nicméně podle mého názoru toto
výsledky nakonec výrazně nezkreslilo.
Pouţitý dotazník (dotazník viz příloha č. 1) musel projít transulturálním
překladem z anglického jazyka a aktualizací vzhledem k českým podmínkám (změny
v dotazníku viz kap. 5.4, s. 41 - 43) a z tohoto důvodu mohla být sníţena jeho validita.
Proto jsem poţádala tři experty z fotbalového prostředí o kontrolu obsahové validity
(validita viz kap. 5.7, s. 45). Tu jsem se snaţila spolu s reliabilitou zvýšit také realizací
pilotáţe, která proběhla 1. aţ 20. února 2011 na vzorku 90 lidí. Na základě jejich
připomínek došlo v dotazníku k drobným změnám (změny na základě pilotáţe viz kap.
5.6, s. 44).
Vzhledem k absenci takto rozsáhlých volně dostupných studií jsou výsledky
tohoto výzkumu velmi přínosné k vytvoření obrázku o zájmu české veřejnosti o fotbal a
názorech na něj. Existují sice volně přístupné výzkumy, ale ty se spíše zaměřují
konkrétně např. na téma Gambrinus ligy, sponzoringu apod. Komplexní znalost názorů
a přání lidí můţe pomoci realizovat určité kroky vedoucí ke zvýšení popularity fotbalu v
České republice, případně zabránit sníţení zájmu lidí o tento sport. Na základě výsledků
výzkumu jsem zformulovala doporučení pro Fotbalovou asociaci České republiky,
kluby i média, která by mohla pomoci tohoto cíle dosáhnout (doporučení viz kap. 7.1, s.
86 - 88). Z nich jednoznačně plyne, ţe cestou ke zvýšení popularity fotbalu je společná
spolupráce všech tří zmíněných subjektů. Jedná se o určité nastínění, které problematice
by měla být věnována aktuálně největší pozornost. Vzhledem k absenci hlubších
89

informací nelze stanovit konkrétní marketingové strategie. Ty by bylo moţné vytvořit
na základě dalšího zkoumání jednotlivých výsledků tohoto výzkumu. Např. z tohoto
šetření mimo jiné vyplynulo, ţe fotbal není tak populární mezi ţenami jako mezi muţi,
ale uţ není moţné vyčíst proč tomu tak je. Proto by bylo vhodné na tuto tématiku
provést samostatný výzkum, jehoţ výsledky by pomohly objasnit důvod niţšího zájmu
ţen, na základě čehoţ by bylo moţné učinit opatření, která by tuto situaci mohla změnit.
Jak jsem jiţ naznačila tento výzkum, který jsem po vzoru německé
marketingové agentury UFA Sports Hamburg realizovala, udává pouhá fakta nikoliv
příčiny, coţ vzhledem k praktickému vyuţití povaţuji osobně za nedostatečné. Z tohoto
důvodu by bylo dle mého názoru vhodné je jednotlivě dále rozebrat v dílčích
výzkumech a zjistit důvody, které vedou k dané situaci. Nicméně získané výsledky
povaţuji za velmi přínosné a to proto, ţe naznačují, kterými otázkami by se měly
Fotbalová asociace České republiky, kluby i média podrobněji zaobírat při naplňování
cíle – udrţení případně zvýšení zájmu veřejnosti o fotbal.
Jsem si plně vědoma skutečnosti, ţe při zpracování výsledků by bylo vhodné
některé údaje podrobněji analyzovat, coţ ale nebylo moţné vzhledem k stanovenému
rozsahu Diplomové práce.
Výsledky výzkumu potvrdily všeobecně známý fakt, ţe nejoblíbenější sporty
v České republice jsou fotbal a lední hokej. Je to nejspíše dáno tím, ţe tyto sporty jsou u
nás nejvíce propagovány a v médiích je jim věnován největší prostor. To potvrzuje i
výzkum, který v roce 2007 realizovalo Oddělení sportovního managementu UK FTVS.
Značnou oblibu fotbalu z hlediska počtu aktivních, kterých je v České republice mezi
dospělými minimálně 43%, lze odůvodnit jednoduchostí pravidel fotbalu a také
minimální náročnost na vybavení.
Jednoznačně nejsledovanější soutěţí je u nás Gambrinus liga. Kaţdý ji zná a
drtivá většina fanoušků 95,5% z nich se o ni zajímá. Je to samozřejmě dáno tím, ţe se
jedná o českou nejvyšší soutěţ a hrají ji nejlepší české týmy. Je moţné, ţe i z důvodu
relativně malého počtu lidí ţijících v České republice není jiným fotbalovým soutěţím
věnován v médiích takový časový prostor. Gambrinus liga je v televizi vysílána
nejčastěji a to zejména na veřejnoprávní televizi ČT4 Sport.
Prakticky všichni fanoušci fotbalu ho sledují na televizní obrazovce alespoň
jednou týdně (výjimku tvoří zimní a letní přestávka). Zajímavé je, ţe 56,5% příznivců
povaţuje za nejlepší model vysílání zápasů Gambrinus ligy a 2. fotbalové ligy tuto
kombinaci přenosů: 20 zápasů na licencované TV + přehled hlavních okamţiků, 3
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zápasy na placené TV (viz graf 22, s. 63). Podobný model je prakticky v České
republice uplatňován, tudíţ lze konstatovat, ţe fotbaloví diváci jsou vesměs spokojení.
V sezóně 2010/2011 totiţ veřejnoprávní televize ČT vysílá dvě utkání kaţdého hracího
kola + přehled nejdůleţitějších okamţiků v pořadu Studio fotbal a jeden zápas kaţdého
hracího kola vysílají placené kanály Nova Sport a Sport1. Není tedy aktuálně potřeba
tento systém měnit, naopak by se měla četnost vysílaných zápasů minimálně zachovat.
Srovnáme-li získané výsledky podílu fanoušků Gambrinus ligy a 2. fotbalové
ligy, kteří podle toho šetření tvoří minimálně 52% dospělé populace s výsledky
výzkumu společnost Factum Invenio (výsledky výzkumu společnosti Factum Invenio
viz kap. 3.3.5.2, s. 19) lze konstatovat, ţe výsledky jsou velmi podobné. Samozřejmě
lze diskutovat o tom, ţe společnost Factum Invenio se při svém dotazování zaměřila
pouze na Gambrinus ligu. Pro srovnání podle Factum Invenio v České republice fandí
některému klubu Gambrinus ligy 46% dospělé populace, podle mnou provedeného
šetření fandí některému klubu našich dvou nejvyšších soutěţí 52%dospělých. Rozdíl
tvoří nejspíše právě fanoušci 2. fotbalové ligy, kterých je podle oblíbených klubů
výrazně méně. Oba dva výzkumy, ale potvrzují zajímavý fakt, ţe velká většina
fotbalových fanoušků některého týmu nenavštěvuje utkání přímo na stadionu. Z
výsledků, které jsem prostřednictvím dotazování získala, vyplývá, ţe fotbaloví fanoušci
preferují sledování fotbalu v televizi před návštěvou stadionů. Z dostupných informací,
ale není moţné vyvodit závěr, proč tomu tak je. Z tohoto důvodu bych doporučila opět
provést tematicky zaměřený výzkum, který by objasnil motivy fanouškům, kvůli kterým
příliš často nenavštěvují fotbalové zápasy. Oba dva výzkumy rovněţ potvrzují i obecně
známý fakt, ţe největší základnu fanoušků má v České republice klub AC Sparta Praha.
Tato skutečnost byla i jednou z pracovních hypotéz, kterou se podařilo na základě
šetření potvrdit. Rozkol, ale dochází na druhém a třetím místě mezi kluby s největším
počtem příznivců. Ve výzkumu společnosti Factum Invenio je druhým klubem s nejvíce
fanoušky FC Baník Ostrava a třetí je SK Slavia Praha. Podle výsledků mého zkoumání
je pořadí obrácené, tedy druhá je SK Slavia Praha a třetí FC Baník Ostrava. K tomuto
rozdílu nejspíše došlo na základě výběru vzorku, kdy zcela nebudou poměrově
zastoupené jednotlivé lokality republiky. Velké mnoţství fanoušků těchto tří klubů lze
přisoudit jejich tradici a tomu, ţe pochází z velkých měst Prahy, respektive Ostravy.
Z odpovědí fotbalových příznivců lze dojít k závěru, ţe je v České republice
zájem o různé suvenýry apod. Vţdyť 85,5% lidí zajímajících se o fotbal alespoň jeden
takový vlastní. Nabízí se tedy otázka, proč není u nás merchandising na takové úrovni
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jako v zahraničí a ve srovnání s ním jsou příjmy z této činnosti v podstatě zanedbatelné.
Vţdyť španělská La Liga vydělala podle údajů zveřejněných společností SPORT +
MARKT z roku 2010 prostřednictvím této činnosti €190 milionů.
Rozdíly lze samozřejmě hledat v nedostatečně velkém českém trhu, absenci
velkých sportovních úspěchů českých klubů na mezinárodní scéně a nízké prestiţi
našich nejvyšších fotbalových soutěţí, zejména Gambrinus ligy oproti světově
sledovaným soutěţím např. španělská La Liga, anglická Premier League apod. To vede
k malému počtu fanoušků ze zahraničí, kteří by byli potenciálními kupci produktů
s klubovou tématikou. Výše uvedené aspekty nemají rychlé a stoprocentně účinné
řešení, proto by snahou klubů respektive managerů mohlo alespoň být, vynecháme li
finanční stránku věci (tzn. pořizovací cenu produktů), vytvořit profesionálnější strukturu
merchandisingu, zejména z hlediska šíře nabídky. To by opět bylo vhodné téma
k hlubšímu prozkoumání, tzn. snaha přizpůsobit nabídku produktů poptávce
fotbalových fanoušků. Druhou cestou by měla být podpora identifikace fanoušků se
spřízněným klubem.
Jak uţ bylo řečeno nelze na základě výzkumu, jeţ je předmětem této práce činit
konkrétní opatření k zvýšení zájmu o fotbal u nás. Lze je ale povaţovat za potřebné
podklady k hlubším analýzám, které napoví jakým směrem jít a na jaké problémy se
zaměřit.
Provedený výzkum povaţuji za velmi úspěšný i vzhledem k tomu, ţe bylo
dosaţeno v určitých bodech podobných výsledků, které v této tématice dosáhly
profesionální agentury. A také proto, ţe právě na základě jiţ známých údajů jsem si na
začátku své práce stanovila pracovní hypotézy (pracovní hypotézy viz kap. 2.3, s. 12),
které se díky získaným informacím všechny zcela potvrdily (ověření platnosti hypotéz
viz kap 6.2, s. 85).
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9. Závěr
Na závěr shrnu výsledky realizovaného výzkumu a zároveň také přínos této
diplomové práce pro praxi. Chtěla bych zejména podotknout, ţe jsem se při psaní této
práce řídila cíly a úkoly, které jsem si předem stanovila (cíle a úkoly viz kap. 2.1 a 2.2,
s. 12). Ty se mi zároveň podle mého mínění podařilo zcela naplnit.
Jelikoţ hlavním předmětem této diplomové práce byla realizace marketingového
výzkumu, vyuţila jsem s ohledem na velikost výzkumného souboru techniku
elektronického dotazování. Potřebná data od respondentů byla získána prostřednictvím
dotazníku německé marketingové agentury UFA Sports, která obdobné výzkumy
realizovala jiţ v minulosti ve vybraných evropských zemích (pouţitý dotazník viz
příloha č. 1). Dotazník samozřejmě prošel transkulturálním překladem z anglické verze
do českého jazyka a na základě pilotáţe a odborných rad tří expertů byl následně
upraven tak, aby mohl být pouţit v aktuálních českých podmínkách.
Provedený výzkum dává dokonalý přehled o aktuálním postoji a vztahu české
veřejnosti k fotbalu z nejrůznějších hledisek. Ze získaných výsledků lze usoudit, ţe
fotbal je v České republice velmi populárním sportem, kterému fandí prakticky kaţdý
druhý dospělý. Větší oblibě se u nás těší uţ jen lední hokej. Kopaná podle očekávání
zajímá podstatně více muţů (73% všech muţů) neţ ţen (24% všech ţen). Pro
zajímavost nejvíce fanoušků má tento sport mezi lidmi se středoškolským vzděláním
bez maturity a naopak nejméně mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním. Za velmi
pozitivní zprávu povaţuji to, ţe Češi nejsou jen pasivními diváky fotbalu, ale v drtivé
většině se mu věnují i aktivně. Vţdyť 81% jeho příznivců si ho alespoň občas zahraje.
Pro subjekty působící ve fotbalovém prostředí je jistě dobrou zprávou, ţe
fotbaloví příznivci mají vesměs zájem o produkty merchandisingu. Vţdyť 85,5%
fanoušků alespoň jeden takový předmět vlastní. Pro zajímavost fotbaloví fanoušci se
všeobecně nejvíce zajímají o tyto tři výrobky/sluţby: sport a předměty pro volný čas,
nealkoholické nápoje a pivo. Na tomto základě by se mělo stavět při sestavování
nabídky předmětů pro fanoušky, tak aby byla nejvíce uspokojena jejich poptávka a
mohlo dojít ke zvýšení příjmů z této činnosti.
V televizní sledovanosti opět prohrál fotbal s ledním hokejem, ale na druhou
stranu podle výsledků vyplývajících z výzkumu by v případě časové kolize obou sportů
v jeden vysílací čas dala česká veřejnost přednost kopané. Tu v televizi sledují alespoň
někdy všichni její fanoušci, přičemţ 40% z nich dokonce denně. S mnoţstvím
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vysílaných přenosů je převáţná většina fotbalových diváků (62% z nich) spokojená. To
koresponduje i se skutečností, ţe 48,5% všech příznivců si přeje vidět tři aţ pět zápasů
týdně, coţ během sezóny vesměs odpovídá počtům vysílaných utkání veřejnoprávní
televize ČT4 Sport. Na základě získaných výsledků lze konstatovat, ţe model
uplatňovaný při vysílání naší nejvyšší soutěţe Gambrinus ligy (počet přenosů a
rozloţení na veřejnoprávních a placených televizních kanálech + zařazení sestřihů
nejdůleţitějších okamţiků ze všech zápasů kaţdého hracího kola) fotbalovým divákům
vesměs vyhovuje.
Za důleţité povaţuji zjištění, ţe jen necelá polovina příznivců fotbalu vyuţívá
sluţeb placených televizních kanálů. Z tohoto důvodu by měla být utkání přednostně
zařazována do vysílání televizních stanic, které mají pozemní vysílání a jsou tak běţně
dostupné prakticky všem. Podíváme-li se na dny, které patří mezi ty nejpreferovanější
pro sledování fotbalu, jsou jimi: pátek, sobota a neděle, naopak nejméně populárním
dnem je čtvrtek. Pro zajímavost nejraději fanoušci sledují kopanou na stanici ČT4
Sport, která zároveň vysílá jejich nejoblíbenější sportovní pořad Studio fotbal.
Nejoblíbenějším respektive nejvyuţívanějším zdrojem k získávání informací
s fotbalovou tématikou jsou televize (95%všech fanoušků) a internet (91% z všech
fanoušků).
Není asi ţádným překvapením, ţe dospělí zajímající se o fotbal znají prakticky
všechny významné fotbalové soutěţe. Nejvíce v povědomí mají podle očekávání
Gambrinus ligu (zná ji 100% příznivců fotbalu), mistrovství světa, mistrovství Evropy a
Ligu Mistrů, tyto soutěţe jsou zároveň i nejsledovanější. Co se týká popularity dvou
nejvyšších českých soutěţí, tzn. Gambrinus ligy a 2. fotbalové ligy, tak je potěšujícím
faktem, ţe 84,5% všech příznivců fotbalu (coţ představuje 45% dospělé české
populace) fandí některému klubu hrajícímu jednu z těchto dvou soutěţí. Zaráţející ale
je, ţe i přesto třetina z nich nenavštěvuje utkání příliš často, případně na ně chodí jen
výjimečně, tzn. jednou za rok nebo dokonce vůbec. Tato skupina fanoušků představuje
významný potenciál růstu návštěvnosti a klubům, kterým se podaří je přimět
k pravidelným návštěvám, můţe výrazně narůst návštěvnost na zápasech.
Z výsledků výzkumu dále vyplynulo, ţe největší základnu fanoušků má klub AC
Sparta Praha, který má zároveň také nejvíce sympatizantů. Co do počtu příznivců je na
tom velmi dobře také SK Slavia Praha a FC Baník Ostrava. Všechny tyto tři kluby jsou
díky tomu pochopitelně i nejznámější. Jejich vysokou popularitu lze přisoudit jejich
„velikosti“, dlouhodobé tradici a bohaté historii.
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Čeští fanoušci se pochopitelně zajímají i o různé zahraniční kluby. Z tohoto
hlediska má v České republice největší počet příznivců španělská FC Barcelona, která je
zároveň i podle názorů respondentů momentálně nejlepším klubem na světě. Druhým
nejoblíbenějším klubem je anglická Chelsea FC.
Shrneme-li si různá „fotbalová nej“ z pohledu českých fanoušků, tak lze říci, ţe
nejkvalitnější fotbal se hraje jednoznačně v Anglii a ve Španělku. Za nejlepší český
klub je v současnosti povaţována FC Viktoria Plzeň a druhá je AC Sparta Praha. Tento
výsledek koresponduje s jejich umístěním v Gmabrinus lize v sezóně 2010/2011.
Nejkvalitnějším hráčem je momentálně podle názoru fotbalových příznivců brankář Petr
Čech, za ním se umístil kapitán české reprezentace Tomáš Rosický. Podle jmen hráčů,
které respondenti nejčastěji uváděli, lze usoudit, ţe obecně jsou fanoušky za nejlepší
fotbalisty povaţování ti, kteří působí v zahraničních soutěţích. Podíváme-li se na to,
které hráče nejvíce fanoušci oceňují v celé historii tohoto sportu, tak nejlepším
fotbalistou byl zvolen Pelé a druhým Lionel Messi, který je stále aktivním sportovcem.
Potěšující je umístění na dalších příčkách, neboť do první šestice nejlepších hráčů všech
dob se dostali i Josef Bican, Josef Masopust a Pavel Nedvěd. Tato skutečnost svědčí o
tom, ţe fanoušci dokáţou ocenit kvality a úspěchy českých fotbalistů.
Za překvapivé zjištění lze povaţovat, ţe 75% fotbalových příznivců by lákalo
zakoupit si akcie respektive podíly fotbalového klubu. Většina z nich by ale o tomto
nákupu uvaţovala jen v souvislosti s konkrétním klubem.
Podíváme-li se na názory fanoušků týkajících se nejprestiţnější evropské
klubové soutěţe Ligy Mistrů, tak lze říci, ţe fanoušci jsou s jejím systémem naprosto
spokojeni a nechtějí ţádné změny. Současný model, podle kterého se hraje od sezóny
1999/2000 dle názorů 37% příznivců přispěl ke zvýšení úrovně předváděné hry.
Pro fotbalové subjekty mají jistě velký význam informace z oblasti reklamy a
sponzoringu. Pozitivním zjištěním je, ţe fanoušci kopané vnímají aktivní sponzory
vesměs pozitivně a navíc více jak polovina z nich dokonce upřednostňuje nákup jejich
výrobků respektive sluţeb před konkurenčními značkami, které se ve sportu neangaţují.
Tento fakt povaţuji za velmi překvapivý vzhledem k mnoţství reklam, které je
v českých podmínkách ve sportu prezentováno. Pro zajímavost nejznámější a zároveň
nejpopulárnější značkou pohybující se ve fotbale je Adidas. Z výsledků výzkumu, ale
jasně vyplývá, ţe nejznámějším sponzorem v tomto sportu je společnost Gambrinus a
na třetím místě se umístila Fortuna. Obě dvě tyto značky podporují českou nejvyšší
fotbalovou soutěţ nebo kluby, které ji hrají. Tento fakt je velikou výhodou pro
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marketing fotbalových subjektů při případném prodlouţení spolupráce s těmito partnery
případně při hledání nových sponzorů.
Na základě zjištěných výsledků se mi podařilo zcela potvrdit všech pět hypotéz,
které jsem si pře realizací samotného výzkumu předem stanovila (ověření platnosti
hypotéz viz kap. 6.2, s. 85). Při jejich konstrukci jsem se řídila vlastními zkušenostmi a
zároveň teoretickými znalostmi uvedenými ve studii společnosti Factum Invenio z roku
2008 (pracovní hypotézy viz kap. 5.2, s. 40). Budeme-li vycházet z přesných údajů,
které tyto hypotézy potvrdily, můţeme si shrnout nejzákladnější fakta prezentující
popularitu fotbalu v České republice. Lze tedy konstatovat, ţe prakticky kaţdý druhý
dospělý se nějakou měrou zajímá o fotbal. Mezi fanynky se řadí podle svých slov kaţdá
čtvrtá dospělá ţena v populaci. Téměř všichni dospělí zajímající se o fotbal fandí
alespoň jednomu klubu hrajícímu Gambrinus ligu nebo 2. fotbalovou ligu, přičemţ
nejvíce z nich je fanouškem klubu AC Sparta Praha. Zajímavé je, ţe kaţdý druhý
dospělý je příznivcem některého zahraničního klubu.
Hlavním záměrem této diplomové práce bylo především na základě získaných
výsledků zformulovat doporučení pro Fotbalovou asociaci České republiky, kluby i
média, která by měla napomoci ke zvýšení popularity fotbalu v České republice
(doporučení viz kap. 7.1, s. 86 – 88). Tato doporučení nastiňují především hlavní
oblasti, na které je nutné se při naplňování tohoto cíle zaměřit a dále je zkoumat.
Přínosy, které z nich budou vytěţeny, jsou samozřejmě závislé na tom, jak s danými
výsledky tyto subjekty odborně naloţí.
Protoţe v českém prostředí neexistuje aktuální volně přístupná studie podobného
zaměření, povaţuji výsledky tohoto výzkumu za velmi přínosné. Nejen, ţe podávají
přesný obrázek o vztahu české veřejnosti k fotbalu, ale zároveň také pomáhají vytvářet
podklady potřebné k dalšímu zkoumání této problematiky (doporučení viz kap. 7.1, s.
86 – 88).
Osobně věřím, ţe veškeré informace a doporučení uvedené v této diplomové
práci budou aplikovatelné v praxi a napomohou tak ke zvýšení popularity fotbalu
v České republice.
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