
 

 

Příloha č. 1: Dotazník 

Dobrý den, 

dostal se Vám do ruky dotazník k diplomové práci s názvem Sociální média v 

Gambrinus lize. Jmenuji se Daniel Matějka a jsem studentem posledního ročníku oboru 

Management sportu na UK FTVS. Diplomová práce by měla ukázat, jak vnímají 

samotní fanoušci komunikaci vedenou kluby Gambrinus ligy prostřednictvím sociálních 

médií. Za sociální média budeme pro potřeby tohoto dotazníku a veškerých specifik 

České republiky považovat tato konkrétní: Facebook, Twitter, Google+, YouTube. 

Základním předpokladem pro vyplnění je sledování (odebírání obsahu) alespoň jednoho 

klubu Gambrinus ligy na alespoň jednom ze čtyř uvedených sociálních médií. 

  

Děkuji předem za vyplnění, které by nemělo zabrat více jak 5 minut Vašeho času. 

Daniel Matějka 

 

1. Jaký je Váš oblíbený fotbalový klub v Gambrinus lize? (Jestliže jich existuje 

více, zvolte prosím ten nejoblíbenější.) 

FC Viktoria Plzeň 

AC Sparta Praha 

FC Baník Ostrava 

SK Slavia Praha 

SK Sigma Olomouc 

1. FC Slovácko 

FC Zbrojovka Brno 

FC Slovan Liberec 

FC Hradec Králové 

FK Teplice 

FC Vysočina Jihlava 

FK Mladá Boleslav 

1. FK Příbram 

FK Baumit Jablonec 



 

 

SK Dynamo České Budějovice 

FK Dukla Praha 

 

2. Jste fanouškem či odběratelem obsahu oficiálních profilů „svého“ oblíbeného 

klubu na sociálních médiích? (1-4 možnosti odpovědi) 

Ano – Facebook 

Ano – Twitter 

Ano – Google+ 

Ano – YouTube 

Ne 

 

3. Jak byste charakterizoval/a svou aktivitu (komentáře, sdílení, „like“ apod.) na 

sociálních médiích ve spojení s profily klubů Gambrinus ligy? (právě 1 odpověď) 

Jsem aktivní často (komentuji, sdílím, dávám „like“ apod. téměř u každého příspěvku) 

Jsem aktivní občas 

Jsem aktivní zřídka 

Jejsem aktivní (vůbec nekomentuji, nesdílím, ani nedávám „like“ u příspěvků) 

 

4. Z jakého důvodu sledujete svůj klub na sociálních médiích? (1-3 odpovědi) 

Ze zvědavosti 

Jsem pravý fanoušek a vše spojené s klubem mě zajímá 

Dozvím se informace, které jinde nenajdu 

Dozvím se aktuální dění v klubu 

Je to cesta, jak se přiblížit klubu, být jeho součástí 

Chci, aby ostatní uživatelé věděli, že jsem fanouškem klubu 

Obsah mě skoro nezajímá, jsem pouze pasivním příjemcem 

Vlastní odpověď: 

 

5. Jaký obsah na soc. médiích upřednostňujete? (1-3 odpovědi) 

Fotografie 

Původní videa (videa vytvořená přímo klubem) 



 

 

Výsledky (konečné i průběžné ze zápasu) 

Odkazy na články na webových stránkách klubu 

Zprávy o přestupech 

Zajímavosti ze zákulisí 

Klasické informativní statusy 

Vlastní odpověď: 

 

6. Existuje něco, co Vám chybí v obsahu, který je Vám prostřednictvím klubových 

profilů na soc. médiích servírován? (1-3 odpovědi) 

Více pohledů „do zákulisí“ (fotografie, videa a zajímavosti ze zákulisí klubu) 

Obecně více multimediálního obsahu (původní fotografie, videa apod.) 

Informace a výsledky ostatních týmů klubu (mládež, ženy, B-tým apod.) 

Více obsahu, do kterého by byli zapojeni hráči či zaměstnanci klubu (rozhovory, 
pozvánky apod.) 

Nějaké výhody pro fanoušky na soc. médiích (slevy, akce apod.) 

Nic, jsem zcela spokojen 

Vlastní odpověď: 

 

7. Existuje nějaký obsah, který Vás na klubových profilech na soc. médiích 

„otravuje“? (1-3 odpovědi) 

Sdílené odkazy na oficiální webové stránky klubu 

Přílišná aktivita správce profilu (mnoho příspěvků na mě poté působí spíše jako spam) 

Malá aktivita správce profilu (málo příspěvků a informací) 

Podrobné informace během zápasu ve formě statusů (střídání, karty apod.) 

Neosobní přístup, nevím, kdo je tvůrcem obsahu 

Nic, jsem zcela spokojen 

Vlastní odpověď: 

 

8. Kdybyste měl/a ohodnotit komunikaci "svého" oblíbeného klubu na sociálních 

médiích, jakou známku by klub dostal? (Hodnoťte jako ve škole. 1-výborné; 3 - 

průměrné; 5 - zcela nevyhovující) 

1 



 

 

2 

3 

4 

5 

 

9. Jste fanouškem či odběratelem obsahu neoficiálních profilů „svého“ oblíbeného 

klubu na sociálních médiích (fanouškovské komunity apod.)? (1-4 odpovědi) 

Ano – Facebook 

Ano – Twitter 

Ano – Google+ 

Ano – YouTube 

Ne 

 

10. Navštěvujete i oficiální webové stránky „svého“ oblíbeného klubu? (právě 1 

odpověď) 

Vůbec 

Zřídka 

Občas 

Často 

 

11. Sledujete aktivitu (odebíráte obsah) oficiálního profilu Gambrinus ligy na 

sociálních médiích? (1-4 odpovědi) 

Ano – Facebook 

Ano – Twitter 

Ano – Google+ 

Ano – YouTube 

Ne 

 

12. Sledujete aktivitu (odebíráte obsah) i jiných klubů Gambrinus ligy na nějakém 

soc. médiu, než jen toho „svého“? (právě 1 odpověď) 

Ano – sleduji 1 další klub 

Ano – sleduji 2-5 dalších klubů 



 

 

Ano – sleduji 6 a více dalších klubů 

Ne – nesleduji jiný klub 

 

13. Napadá Vás něco, čím by se dala komunikace klubů Gambrinus ligy přes soc. 

média vylepšit? (Otázka není povinná, ale každá odpověď na ni bude velmi vítaná. 

Můžete být zcela konkrétní ve své odpovědi.) 

Vlastní odpověď: 

 

14. Navštívil/a jste domácí zápasy A-mužstva „svého“ klubu v ročníku 2012/2013 

(liga, pohár, evropský pohár)? (právě 1 odpověď) 

Ano – 1-3 utkání 

Ano – 4-6 utkání 

Ano – 7-9 utkání 

Ano – 10 a více utkání 

Ne – žádné utkání 

 

15. Jaký je Váš věk? 

Méně, než 15 let 

15 - 26 let 

27 - 35 let 

36 - 50 let 

51 - 60 let 

Více, než 60 let 

 

16. Jste: 

Muž 

Žena 

 

17. V jakém kraji bydlíte? 

Hlavní město Praha 



 

 

Středočeský kraj 

Jihočeský kraj 

Plzeňský kraj 

Karlovarský kraj 

Ústecký kraj 

Liberecký kraj 

Královéhradecký kraj 

Pardubický kraj 

Kraj Vysočina 

Jihomoravský kraj 

Olomoucký kraj 

Moravskoslezský kraj 

Zlínský kraj 

  
 


