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Abstrakt 

VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ KLUBY 1. ČESKÉ FOTBALOVÉ LIGY 

Cíle:  Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit situaci okolo 

komunikace vedené kluby Gambrinus ligy směrem k fanouškům a 

podporovatelům prostřednictvím sociálních médií. Na základě 

dosažených výsledků bude navrženo doporučení pro komunikaci na 

sociálních médiích.  

Metody:  V práci byly použity metody případové studie, dotazníkového šetření a 

hledání závislosti mezi dvěma proměnnými pomocí regresní analýzy. 

Metoda případové studie byla aplikována při hodnocení komunikace tří 

týmů Gambrinus ligy na sociálních médiích. Dotazníkové šetření 

zaznamenalo názory samotných fanoušků. Regresní analýza zkoumala 

vztah závislosti mezi průměrnou domácí návštěvností klubů a počty 

fanoušků na Facebooku. 

Výsledky:  Výsledky celé práce korespondují se zvolenými cíli a jsou sumarizovány 

v samostatné kapitole jako návrhy a doporučení pro komunikaci na 

sociálních médiích. 

Klíčová slova: sociální média, Facebook, Twitter, YouTube, Google +, fotbalový klub, 

Gambrinus liga, fotbal  

 

 

  



 

 

Abstract 

USAGE OF SOCIAL MEDIA IN 1ST CZECH FOOTBALL LEAGUE 

Objectives:  The main aim of this diploma thesis is to assess the situation around the 

Gambrinus league clubs communication through social media towards to 

fans and supporters. Based on the results recommendations for 

communication through social media will be proposed. 

Methods:  In this thesis following methods were used: case study, survey and 

finding dependence between two variables using regression analysis. 

Case study method was applied in the evaluation of communication of 

three clubs through social media. The survey recorded opinions of the 

fans. Regression analysis examined the dependence between the average 

home attendance of clubs and the number of fans on Facebook. 

Results:  The results of the thesis correspond to the selected aims and are 

summarized in a separate chapter as suggestions and recommendations 

for communication through social media. 

Key words: social media, Facebook, Twitter, YouTube, Google +, football club, 

Gambrinus league, football 
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1 ÚVOD 

 Sport je celosvětovým fenoménem již po dlouhou dobu. V průběhu let dochází 

k různým změnám v pravidlech jednotlivých sportů, sporty se vyvíjejí a vznikají sporty 

zcela nové. Pojďme si však nastínit situaci v nejpopulárnějším kolektivním sportu na 

světě - fotbalu. Od 16. století, které je udáváno jako období vzniku fotbalu tak, jak ho 

známe dnes, ušel fotbal předlouhou cestu. Těžko hádat, jestli někdo mohl předpokládat 

vývoj, který vyústil až v dnešní megalomanskou formu zábavy pro obrovské masy lidí. 

Je jedno, jestli se jedná o nějakou nižší republikovou soutěž, amatérský turnaj nebo 

Evropskou Ligu mistrů. Fotbal je prostě součástí našich životů. Velmi se hodí zmínit 

krásné české tvrzení, že fotbal se hraje především pro diváky. Určitě hraje roli i určitá 

míra uspokojení každého jednotlivého hráče nebo hráčky, pro někoho zase možnost 

někam patřit, pro dalšího peníze. Shodneme se ale, že diváci, respektive fanoušci, jsou 

důležitým faktorem. Pokusme se zapřemýšlet a aplikovat toto tvrzení na naše poměry. 

Konkrétně na Českou republiku a její nejvyšší fotbalovou soutěž - Gambrinus ligu. Jak 

se jednotlivé kluby starají o své fanoušky? Jakými způsoby jim servírují fotbalový 

produkt? Nejsou jim lhostejní? A na druhé straně, jak vnímají komunikaci, vedenou 

směrem k nim, samotní fanoušci? Jsou spokojení? Nejen na tyto otázky nalezneme 

odpověď v této práci. 

 Stejně jako se vyvíjí samotný fotbal, vyvíjí se i komunikace směrem 

k fanouškům. Kvalitní oficiální webové stránky jsou již několik let určitým standardem 

v této komunikaci. Fotbalové kluby v České republice, vlastně všechny sportovní kluby, 

ziskové i neziskové organizace a instituce, ale mají v dnešní době v rukou další 

obrovský nástroj. Je logické, že mluvíme o sociálních médiích, respektive o sociálních 

sítích, které jsou na pomyslném vrcholu. Pro kluby není lehké nastavit vše tak, aby byl 

každý fanoušek spokojen. I proto je vhodné využít různé prostředky pro různá sdělení. 

Nástrojem budiž zmíněné oficiální webové stránky doplněné o vhodně volený obsah na 

sociálních médiích. Fanoušek tuto službu dnes očekává a kluby se musejí poptávce 

přizpůsobit. Musíme říci, že se však jedná o rychle se vyvíjející prostředí, u kterého 

není jednoduché následovat aktuální trendy. I z tohoto důvodu by měla být práce se 

sociálními médii zábavná a kreativní. Pro kluby je to určitá výzva, záleží jen na nich, 

jak se s ní popasují. 
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 Základním důvodem pro zvolení tohoto tématu bylo propojení oblastí, které 

považuji ve svém životě za důležité, a které mě nějakým způsobem zajímají. Jako 

aktivní sportovec mám o sport obecně velký zájem. Internet a sociální média jsou zase 

okruhem, kterému bych se rád věnoval ve své profesní kariéře. Internet ve spojení se 

sportem je to pro mě opravdu velmi přitažlivé a zajímavé téma. Práce by měla zhodnotit 

situaci okolo využívání sociálních médií kluby Gambrinus ligy, což je i hlavním cílem. 

Výsledky by měly být přínosem právě pro kluby Gambrinus ligy, ale i další subjekty 

působící v oblasti sportu v České republice. Budou představena doporučení pro takovou 

komunikaci založená na analýze vybraných klubů a názorech fanoušků. 
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2 CÍLE A ÚKOLY 

Cíle: 

 Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit situaci okolo komunikace 

vedené kluby Gambrinus ligy směrem k fanouškům a podporovatelům prostřednictvím 

sociálních médií. Výsledkem budou návrhy a doporučení pro komunikaci na sociálních 

médiích, které by mohly být použitelné nejen pro zmíněné kluby Gambrinus ligy, ale 

které by mohly být užitečné pro organizace napříč celým sportovním spektrem v České 

republice. 

 

Úkoly: 

 Pro naplnění hlavního cíle práce je potřeba provést celou řadu analýz a dílčích 

kroků. Mezi ně patří zejména: 

1. provést rešerši literatury zabývající se problematikou komunikace sportovních 

klubů, zejména prostřednictvím sociálních médií a dalších návazností, které mají 

s tímto tématem společný základ, 

2. zjistit, jestli existuje vztah mezi průměrnou domácí návštěvností klubů české 

Gambrinus ligy a počtu fanoušků na sociální síti Facebook těchto klubů, 

3. zanalyzovat komunikaci na sociálních médiích tří klubů s nejvyšší průměrnou 

domácí návštěvností, u kterých předpokládám, že je tato komunikace vedena 

správným směrem, 

4. pomocí dotazníkového šetření zjistit, jakým způsobem fanoušci přijímají 

komunikaci klubů vedenou přes sociální média, 

5. sumarizovat návrhy a doporučení, jak by měl prvoligový fotbalový klub 

komunikovat přes sociální média s omezením na Českou republiku a její 

zákonitosti. Toto doporučení předpokládá využitelnost i pro organizace napříč 

celým sportovním spektrem.    
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

3.1 Sociální komunikace 

 Komunikace je chápána prakticky vždy za nějakou mezilidskou sociální 

interakci. Samotná sociální komunikace není dle Musila (2010) pak druhem 

komunikace, nýbrž spíše způsobem nazírání na ni. S tímto termínem se poté setkáváme 

převážně tam, kde jsou studovány důsledky komunikace pro jednotlivce, častěji však 

pro určité skupiny či společnost jako celek. Sociální komunikaci hledejme většinou tam, 

kde jde o účel a výsledek komunikace. Nezáleží, jestli se objevuje mezi jedinci, 

jedincem a skupinou či institucí nebo mezi skupinami a institucemi navzájem. Sociální 

komunikace také často předpokládá ovlivňování či uplatňování moci, také službu či 

solidární pomoc.  

Tento typ komunikace mimořádně vhodný pro oblast komunikace podniků a 

institucí s veřejností, která je obecně známá pod pojmem public relations (PR). Zde se 

jedná o systematicky orientovanou komunikaci s veřejností, kde účelem je ovlivnění ve 

prospěch komunikátora, kterým bývá právě podnik či instituce (Musil, 2008). 

 

3.2 Média 

 Média, někdy též nazývána hromadné sdělovací prostředky, musíme považovat 

za důležitou součást životů každého z nás. Je obecně známé, že po spánku a práci 

vyplňují velkou část zbylého času. Musil (2010) uvádí, že již v roce 2005 „věnovala“ 

dospělá část české populace různým druhům médií v průměru 40 hodin týdně, což není 

zanedbatelné číslo. Tento autor také rozděluje média dle jednoduchých kritérií na 

tiskové a elektronické. Jak už sám název napovídá, mezi tisková média patří 

samozřejmě tisk ve všech jeho různých formách a provedeních. Uveďme si pro příklad 

noviny, časopisy, knihy, plakáty, ale i informační brožury apod. Média elektronická lze 

rozdělit v základním chápání na rozhlas a televizi.  

3.2.1 Internet 

 Konečně internet zařazujeme také pod média elektronická, nutno však dodat, že 

obsahuje určitá specifika v podobě mnohých dalších možností využití, které u 
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klasických médií jednoduše nenalezneme. Bavme se např. o interaktivitě, která 

v poslední době prakticky smazává rozdíl mezi tím, kdo komunikaci vede a tím, kdo ji 

naopak přijímá. Internet má další obrovskou výhodu - celosvětová působnost. Každý 

člověk, který má k dispozici internetové připojení, má přístup k informacím zde 

obsaženým. Tento počet se navíc neustále zvyšuje. Existují také televizní či rozhlasové 

stanice a noviny s celosvětovou působností, rozdíl je však v ceně za zprostředkovávání 

informací. Zamysleme se, kolik by stála snaha zprostředkovat důležitou zprávu 

prostřednictvím televize či tisku. Mnohem levnější a efektivnější způsob přináší právě 

internetová síť. Na druhé straně však existuje velká řada shod s funkcemi médií 

klasických. Chápejme tedy internet jako elektronický hromadný sdělovací prostředek 

s určitými specifickými vlastnostmi (Musil, 2010). 

 Víme, co znamená internet z hlediska médií, řekněme si však, jak je chápán 

internet obecně. Sedláček (2006) považuje internet za veřejnou celosvětovou síť, lépe 

řečeno propojení mnoha dílčích sítí. Internet je tedy síť sítí, založená na určitých 

standardech a procedurách, kterou nikdo nevlastní a přímo neřídí. Tento autor dále 

nastiňuje klady a zápory internetu. Mezi velké výhody řadí zejména jeho 

multimediálnost a interakci se zpětnou vazbou. Zamazalová (2010) přidává ještě 

nadregionálnost, kdy internet prakticky neuznává žádné hranice. Opomenout nelze ani 

relativně nízké náklady. Oba autoři hovoří také o určitých problémech či omezeních. 

Jedním z problémů může být ochrana soukromí či bezpečnost. Někteří lidé mají stále 

určitou nedůvěru v nákupy přes internet. Problémem může být i úroveň cen počítačové 

techniky či počítačová a internetová gramotnost, resp. negramotnost, týkající se 

většinou starší generace. 

3.2.2 Internetová populace 

 Bavíme se zde o internetu, sociálních médiích a dalších termínech, majících 

určité propojení na zmíněné fenomény. Pojďme se ale podívat na statistiky, konkrétně 

na statistiky nás – lidí, uživatelů internetu. Někdy se setkáváme s názory, že statistické 

údaje jsou zbytečné či dokonce nudné. O číslech internetu to však tvrdit opravdu nelze, 

protože síť sítí stále narůstá a mění se, stejně tak i její uživatelé a služby.   
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Svět 

 Světová internetová populace zaznamenala v posledních dvanácti letech 

neuvěřitelný růst, jak uvádí Miniwatts Marketing Group (2013). Protože se nejedná o 

jednoduchý sběr informací, ty nejnovější jsou obsaženy k 30. červnu 2012. Celkově má 

internet k tomuto datu 2,4 miliardy uživatelů 10+ (do statistik jsou zahrnuti uživatelé 

staří 10 a více let), z toho je 519 milionů z Evropy. Např. samotná Čína vykazuje číslo 

565 milionů aktivních uživatelů, Severní Amerika 274 milionů. Afrika je na tom 

logicky nejhůře, 167 milionů uživatelů internetu. Když srovnáme data s rokem 2000, 

můžeme pozorovat nárůst ve stovkách procent. Celosvětově se bavíme o růstu z 360 

milionů na zmíněné 2,4 miliardy (566,4% růst), důležitá je pro naše potřeby Evropa, 

která nezůstává pozadu s nárůstem ze 105 milionů na 519 milionů uživatelů (393,4% 

růst). 

 

Česká republika 

 Relevantní české statistiky uveřejňuje pravidelně Sdružení pro internetovou 

reklamu (2012). Vyberme z nejnovějších dat za rok 2012 ta nejdůležitější. Populace 

internetu v české republice je tvořena 6,2 miliony uživatelů 10+. Můžeme sledovat 

nárůst asi 2,2 milionů oproti roku 2007. Řekněme si, jak by asi vypadal typický český 

uživatel internetu. V 52,1% by se jednalo o muže, v 47,9% by šlo o ženu. Průměrná 

denní doba strávená na internetu čítá 100 minut. Největší skupinou z hlediska věku 

zaujímá rozmezí 25-34 let (22,5%), dále 35-44 (21,4%) a 15-24 (18,5%). Nejvíce 

uživatelů českého internetu má středoškolské vzdělání s maturitou (39%), bez maturitní 

zkoušky (25,2%), vysokoškolské (18,6%) a pouze základní vzdělání (17,3%). 

Nejčastějším místem přístupu na internet je domov (94%), 36,8% uživatelů se připojuje 

i v práci a 15,6% ve škole.  

 

3.3 Internetový marketing 

 Samo se nabízí označit internetový marketing za marketing, který zkrátka 

probíhá na internetu. Nebylo by to však zcela přesné. Internetový marketing, někdy též 

nazývaný online marketing či zkráceně e-marketing, opravdu probíhá na internetu, ale 
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je potřeba dodat několik náležitostí. Obsahuje totiž nástroje, které mohou posloužit 

např. jako kvalitní zaměřovač cílové skupiny. Ta může být navíc oslovena pomocí 

nadstavbových online prvků, jako jsou zajímavé grafiky, poutavá videa či zvukové 

doprovody atp.  I vyhodnocování internetových marketingových kampaní je otázkou 

několika chvil při dodržení a účelném využití vhodných nástrojů. V předešlých řádcích 

byla zmíněna jako kladná stránka internetu jeho interaktivnost. Zde se můžeme pouze 

opakovat. Firmy či instituce dnes přímo těží z této vlastnosti internetu. Vždyť tolik 

typické a velmi oblíbené jsou různé ankety, soutěže, názory či komentáře a další. 

Existuje možnost se takto dostat k relevantním a cenným informacím ohledně 

nabízeného produktu či služby za poměrně malé náklady. A právě možnost měřit 

účinnost sdělení je na internetu velmi vysoká, jak zmiňuje Zamazalová (2010), naproti 

běžným typům médií. Stejné je to i s rychlostí odezvy na sdělení. 

 Shrňme si tedy hlavní přednosti internetového marketingu podle Zamazalové 

(2010): 

• schopnost velmi přesného zacílení, 

• dobrá interakce se spotřebitelem, 

• možnost použití celé řady nástrojů, strategií a taktik, 

• snadná měřitelnost výsledků a zhodnocení efektivity. 

 

 Marketing by dnes měl znamenat osobní přístup, kvalitní péči o každého 

zákazníka přecházející až v možnosti individualizace dané služby či produktu. Nemůže 

existovat pouze na internetu, musí být komplexní. Pokud se aktivity realizují jako 

jednotlivé kroky, ztrácejí smysl. Ten internetový je navíc neustálá nekončící činnost, 

protože podmínky se mění neustále. S příchodem marketingu do internetové sféry se 

rozšířilo prostředí i nástroje komunikace a můžeme tedy dle Janoucha (2010) pozorovat 

několik zásadních změn. Trh na internetu se stává konverzací, lidé mezi sebou 

komunikují bez jakýchkoliv zábran, rychle a o čemkoliv. Doba velkovýroby a masmédií 

přinesla jakési odcizení prodávajícího od kupujícího. Lidé se stávali pouze pasivními 

konzumenty služeb, produktů nebo zábavy. Internet však přinesl možnost konverzace, 

přímo k ní vyzývá a společnosti a instituce se tomuto trendu začínají přizpůsobovat. Za 

druhé je potřeba říci, že trh na internetu nemá žádné slitování s firmami, které by byly 
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neochotné nebo neschopné se přizpůsobovat. Zákazník není sám, je propojen s dalšími 

lidmi. Toto propojení lidí může firmu vyzvednout mezi nejvýraznější hráče trhu nebo 

zcela zlikvidovat. A konečně za třetí uveďme fenomén spoluúčasti. Vrcholoví manažeři 

se v mnohých případech dosti odcizili produktu, přesně nerozumí tomu, co firma vyrábí. 

Je zapotřebí zapojit lidi spjaté s daným produktem (vývoj, výroba, servis). Je také 

žádoucí zapojit samotné zákazníky. V praxi se setkáváme s chytrými a poučenými 

firmami, které se snaží zákazníky přímo zapojit do vývoje či přizpůsobení produktu. 

Předpokladem je následná loajalita a budoucí zisk. 

 Janouch považuje internetový marketing za ucelený proces činností (2010): 

• rozhodnutí (cíle, plány, odpovědnost), 

• přidělení zdrojů (finanční, lidské, technologické apod.), 

• realizace (prostředí a nástroje), 

• monitoring a měření, 

• analýza a zlepšování. 

 

 Internetový marketing není jednoduchou činností, jedná se o celý proces aktivit. 

Firma nebo instituce je na začátku postavena před rozhodnutí, jaké cíle je potřeba plnit, 

podle jakého plánu to bude provedeno a kdo za výsledek bude odpovědný. Následně 

nějakým způsobem rozdělí zdroje finanční, lidské, technologické apod. Nyní přichází na 

řadu samotná realizace. Internetový marketing se realizuje v prostředí, jako jsou www 

stránky, blogy, diskusní fóra, sociální sítě apod. pomocí nástrojů. Mezi takové nástroje 

můžeme směle zařadit reklamu, podporu prodeje či public relations. Když je vše 

hotovo, vstupuje do popředí kvalitní monitoring a měření, které je následně důkladně 

zanalyzováno. Po analýze a vyhodnocení je čas na plánování možného zlepšení. Jak již 

bylo řečeno, podmínky se na internetu neustále mění, a tak se jedná o nekončící proces, 

který je nutné neustále vylepšovat a optimalizovat. 

3.3.1 Úspěch na internetu 

 Jak bylo nastíněno, nestačí pouze nějakým způsobem na internetu vystupovat. 

Instituce musí působit efektivně, mít jasný cíl a rychle reagovat na změny a trendy, aby 
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mohla být úspěšná. Sterne (2010) přesně popisuje tři velké cíle byznysu. Jsou jimi 

Zvyšování výnosů, Snižování nákladů a Zvyšování spokojenosti zákazníků. Před 

zahájením programu pro sociální média je potřeba vytyčit specifické cíle. Není totiž nic 

horšího, než když firma neví, co chce a čeho by chtěla dosáhnout. To se stane právě bez 

jasných a přesně stanovených cílů. Nastínění nástrojů, pomocí kterých se dá určených 

cílů dosáhnout, je přirozeně věc další. V dlouhodobém měřítku prakticky nezáleží na 

ničem jiném, než na naplňování tří zmíněných velkých cílů. Pakliže se nedaří ani 

v jedné oblasti, firma plýtvá časem, penězi, neposouvá se kupředu a akorát si 

znepřáteluje své zákazníky. Jestliže se ale daří ve všech třech naráz, firma je předurčena 

k profitu a stabilnímu růstu. Se základní myšlenkou definování cíle souhlasí i Janouch 

(2010). Bez strategie neboli definování cíle, nelze provádět žádný druh marketingu a 

nelze ani volit taktiku. Avšak úplně na začátku je nutné získat množství informací o 

zákaznících, ale i o své konkurenci. Právě důkladná znalost zákazníka, jeho potřeb a 

přání, bývá jedním z klíčů k úspěchu. V dnešní době se lidé již naučili v záplavě 

různých informací (hlavně reklamních sdělení) vše nějakým způsobem filtrovat. 

Vyhýbají se tomu, co je nezajímá, co nechtějí vidět ani slyšet. Proto je potřeba poznat 

svého zákazníka, poznat to, co je mu blízké. Daleko větší porci času věnují lidé 

komunikaci, než samotnému obsahu sdělení. Mnoho firem si ani neuvědomuje, že si 

lidé předávají informace mezi sebou ve větší míře, než by je zjišťovali z oficiálních 

zdrojů, kterým navíc v posledním období pomalu přestávají důvěřovat. Vždyť už tolik 

lidí se nechalo nějakou tou exkluzivní reklamní nabídkou zlákat. Nakonec se ukázalo, 

že to až tak úžasné není a cítili se podvedeni. To vše začalo informací z oficiálního 

zdroje. Firmy jsou tímto v nezáviděníhodné situaci, je pro ně těžké vměstnat své sdělení 

do omezeného vnímání lidí. Nápomocné může být tedy využití zákazníků, kteří již 

nakoupili a byli spokojeni. Důvěra v informace od jiných lidí je vysoká, proto by se 

marketingoví manažeři měli snažit tyto zákazníky nějakým způsobem získat. Účinnou a 

nepříliš drahou možností jsou právě sociální média. Ano, nakonec dodejme, že tohle 

všechno nebude fungovat bez kvalitního produktu. To je základní předpoklad. Lidé jsou 

při nákupu převážně skeptičtí, když však zjistí, že je něco opravdu dobré a kvalitní, 

propadají nadšení. Shrňme si základní body, jak uspět na internetu: 

• stanovení reálných cílů, 

• poznání zákazníka, 
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• komunikace, 

• poskytnutí kvalitního produktu.  

3.3.2 Marketingová komunikace na internetu 

 Komunikace se za posledních několik desetiletí dosti proměnila. Jestliže jste 

chtěli někomu něco na dálku sdělit, byl jedinou možností dopis. Později stačilo zavolat 

domů nebo do práce. Poté už voláme na mobilní telefon prakticky kamkoliv. Následně 

bodovali prostý email a dnes již necháme zprávu třeba na sociální síti. Samozřejmě se 

veškeré způsoby nevylučují, koexistují společně. Nicméně je zajímavé pozorovat tento 

vývoj. Pro nynější marketingovou komunikaci na internetu je zapotřebí nějaký prostor 

neboli prostředí. Za taková prostředí považujme www stránky, e-shopy, blogy, sociální 

sítě, diskusní fóra apod. Jestliže máme k dispozici prostor pro marketingové aktivity, 

stačí vhodné nastavení všemožných nástrojů internetového marketingu. Poté můžeme 

zákazníka pouze informovat, ovlivňovat, přimět k akci nebo pouze udržujeme vztah. 

Rozdělení takových nástrojů do kategorií nemusí být zcela přesné, protože některé 

z nástrojů mohou přesahovat do kategorie jiné atp. Pro přehlednost je však dobré si 

takové rozdělení nástrojů marketingové komunikace na internetu ukázat (Janouch, 

2010): 

Reklama 

• PPC (tzv. pay-per-click reklama) – platba za proklik 

• PPA (tzv. pay-per-action reklama) – platba za akci 

• plošná reklama 

• zápisy do katalogů 

• přednostní výpisy ve vyhledávačích 

 

Podpora prodeje 

• pobídky k nákupu (soutěže, slevy, kupóny apod.) 

• partnerské programy 

• věrnostní programy 
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Události 

• online události 

 

Public Relation 

• novinky a zprávy 

• články 

• virální marketing (k šíření zprávy jsou využiti samotní uživatelé) 

• advergaming (online hry sloužící k propagaci) 

 

Přímý marketing 

• e-mailing 

• webové semináře 

• VoIP telefonie (telefonování přes internet) 

• online chat 

 

3.4 Sociální média 

 A právě internet umožnil vznik a rozvoj sociálních médií. Mluvíme o poměrně 

mladém fenoménu, který však prožívá opravdu zlaté časy. V různých publikacích lze 

nalézt různé definice a vysvětlení. 

3.4.1 Historie a technologie sociálních médií 

 Autoři Kaplan a Haenlein (2010) uvádí ve svém článku mnoho zajímavostí 

včetně pohledu do minulosti sociálních médií. Dozvídáme se, že úplně první byli 

nejspíše v roce 1979 Tom Truscott a Jim Ellis z Duke Univerzity, kteří stvořili tzv. 

Usenet, diskusní systém s celosvětovou působností, který umožňoval uživatelům 

internetu posílat veřejné zprávy. Přesto se však se sociálním médiem, tak jako ho známe 
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dnes, setkáváme asi o 20 let později u Bruce a Susan Abelson a jejich sociální sítě Open 

Diary, která sdružovala on-line tvůrce deníků do jedné komunity. V této době byl i 

poprvé použit a uveden v život termín „weblog“, později zkrácený na známý „blog“. 

Rostoucí význam pokračoval s nástupem a rozšiřováním vysokorychlostního internetu 

po roce 2000. Nejvýznamnější byla v tomto čase sociální síť MySpace (vznikla v roce 

2003) a všem známý Facebook (vznikl o rok později, 2004). Nové sítě na sebe 

nenechaly dlouho čekat a tak některé vznikali a jiné naopak zanikali. Za nejnovější a 

nejpropracovanější přírůstky můžeme dnes považovat tzv. virtuální světy. Jedná se o 

trojrozměrné virtuální prostředí „obývané“ tzv. „avatary“ (vizualizované postavičky 

jednotlivých uživatelů). Nejznámější je dnes asi Second Life od společnosti Linden Lab. 

Nutné je též zmínit, že takovýto rozvoj je spojován se dvěma důležitými pojmy: „web 

2.0“ a „UGC“ (User Generated Content, uživatelsky vytvářený obsah). Uvědomme si 

také, že sociální média nejsou pouze sociální sítě a konkrétně Facebook, bavíme se o 

mnohem širším záběru, který je podrobněji rozebrán v kapitole Druhy sociálních médií.  

 Není nutné zabíhat s vysvětlováním do technologických řešení a specifikací, ale 

řekněme si něco blíže k dvěma termínům uvedeným výše. Web 2.0 (poprvé použito 

v roce 2004) popisuje jakýsi nový způsob, kterým vývojáři softwaru a koncoví uživatelé 

začali využívat World Wide Web (www, soustava 

propojených hypertextových dokumentů). Jde především o změnu, kdy aplikace a obsah 

již není tvořen pouze jednotlivci, ale setkáváme se s možností participace všech 

uživatelů. Osobní stránky jsou nahrazovány blogy, wiki systémy a projekty založené na 

spolupráci uživatelů. Přestože se Web 2.0 nevztahuje na žádnou technickou aktualizaci 

Word Wide Webu, pro jeho správné fungování jsou potřeba základní funkce jako je 

Adobe Flash (umožňuje přidání animací, interaktivity či audia/videa do webových 

stránek) nebo AJAX (tzv. asynchronní java script je technika, která v konečné fázi 

umožňuje měnit obsah webových stránek bez nutnosti jejich znovunačítání). Pojmem 

UGC (uživatelem vytvářený obsah) jsou myšleny ty webové stránky, jejichž většinu 

obsahu tvoří jejich vlastní návštěvníci. Příkladem budiž Wikipedia či YouTube apod. 

Web 2.0 tedy představuje technologickou a ideologickou základnu a UGC je poté 

součtem všech způsobů, kterými lidé využívají sociální média (Kaplan, Haenlein, 

2010). 
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3.4.2 Definice 

 Kaplan a Haenlein (2010) definují sociální média jako skupinu internetových 

aplikací vybudovaných na technologických a ideologických základech Webu 2.0, které 

umožňují tvorbu a výměnu uživatelem vytvářeného obsahu. 

 Jim Sterne (2011) je zase popisuje celkem jasně a výstižně, podle něho se jedná 

o: „vše, co umožňuje komukoliv komunikovat s kýmkoliv - jinými slovy, uživatelsky 

generovaný obsah distribuovaný snadno přístupnými internetovými nástroji“. Scott 

Kirnski (2009) zmiňuje na blogu Raye Schiela sociální média jako: „komunikaci, která 

není zacílená tak jako tradiční média. Sociální média stojí na interakci mezi lidmi. 

Klíčovým elementem je zpětná vazba od publika, ať je formou komentářů, editování 

originálního textu nebo obsahu“. Na stejném blogu se vyjadřuje i Chris Noble (2009), 

dle něho je řeč o: „jakémkoli internetovém médiu, kde se může shromažďovat skupina 

stejně smýšlejících lidí a diskutovat témata jako je např.: jak by si definoval sociální 

médium“? Susan Ward (2013) zmiňuje: „typ on-line médií, který urychluje konverzaci 

na rozdíl od tradičních typů médií, které pouze obsah dodávají, ale neumožňují 

čtenářům, divákům nebo posluchačům podílet se na samotném vytváření nebo rozvoji 

tohoto obsahu“. 

 Jak můžeme sledovat, terminologie stále není ustálená a někdy může mít sklon 

k mnohoznačnosti. Pozorujeme však nejdůležitější prvek v definicích, kterým je obsah 

vytvářený samotnými uživateli, popř. interakce. Ještě uvedu, že se běžně setkáváme 

s pojmy, jako jsou „nová média“ či „média 2.0“ a stále se jedná o totéž.   

3.4.3 Základní znaky sociálních médií 

 Sumarizujme základní charakterové znaky sociálních médií, jako se pokusil 

Tomáš Bouda (2009) ve svém článku. Jedná se zejména o tyto: 

• aktuálnost, 

• hromadná editace obsahu, 

• sociální validita, 

• sdílení obsahu. 
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 Sociální média umožňují čtenáři prakticky okamžitě nějakým způsobem se 

zapojit do nabízeného obsahu, ať už se jedná o editaci, reakci, komentář či jiný zásah. 

Jsou aktuální, dokáží bleskově reflektovat okolní dění. Jejich aktuálnost může zajišťovat 

také tzv. RSS feed. Jde o určitý typ komunikačního kanálu, který je schopen evidovat a 

signalizovat změnu v obsahu sociálního média. Uživatel je prostřednictvím své RSS 

čtečky ihned informován o jakékoliv změně (nový článek, příspěvek, komentář apod.) a 

tím pádem může ihned nějakým způsobem zareagovat a zapojit se. 

 Velká výhoda spočívá i v hromadné editaci obsahu. Autorem může být prakticky 

kdokoliv. Čtenář sdělí svůj vlastní názor na diskutované téma, a tím může, anebo 

nemusí, ovlivnit názor ostatních zúčastněných.  

 Sociální validita spočívá v tom, že daný obsah je nějakým způsobem ohodnocen 

samotnými čtenáři. Hodnocení poté pomáhá nově příchozím, kteří se rychle a 

srozumitelně dozvídají o kvalitě a hodnotě daného obsahu. Příkladem budiž hodnocení 

videí na YouTube, počet sdílení či počet „to se mi líbí“ na Facebooku, počet a kvalita 

komentářů u příspěvku na blogu atp. 

 Sdílení a „prosíťování“ na internetu je jedním ze základních předpokladů 

správného a užitečného fungování. Této vlastnosti naplno využívají prakticky všechna 

sociální média. Za příklad si můžeme uvést jakékoliv sdílení obsahu jednoho média na 

jiném. Setkáváme se s klasickým odkazováním obsahů blogů, kdy se uveřejněný obsah 

dostává do zcela jiného názorového proudu, vystavování videí z YouTube a dalších 

podobných služeb na webových stránkách či jiných sociálních médiích. Příkladem je i 

publikování fotografií a následné sdílení mezi další uživatele. Sdílet lze dnes opravdu 

velké množství obsahů a informací. Zvláštním typem a hlavním zástupcem jsou však 

v dnešní době fenomenální sociální sítě. Právě zde lze sdílet opravdu vše. Uživatelé 

nesdílí pouze odkazy, fotografie nebo videa, ale také své názory, pocity, aktuální nálady 

a v neposlední řadě i své osobní informace, což může být v některých případech až 

nebezpečné. 

3.4.4 Druhy sociálních médií 

 Není úplně jednoduché rozdělit sociální média, protože některé svými funkcemi 

přesahují do obsahu jiné skupiny, někdy může být dělení přímo zavádějící. Je tedy bez 

překvapení, že při klasifikaci se musí dbát na určitá kritéria, podle kterých jsou sociální 
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média možná členit. Janouch (2010) uvádí, že sociální média je možné rozdělit 

nejčastěji podle dvou základních kritérií – členění podle zaměření a členění podle 

marketingové taktiky. 

 Dělení podle zaměření: 

• sociální sítě – blogy, videa, audia, fotky, chaty, diskuse atd. 

• business sítě – propojování lidí z byznysu, a to spíše z vyššího a nejvyššího 

managementu 

• sociální záložkovací systém – sdílení informací (článků) pomocí veřejných 

záložek 

• stránky, kde se hlasuje o kvalitě obsahu – hlasováním se články dostávají na 

přední místa, tím je čte více lidí a tím dochází k růstu hlasování 

• zprávy – webové stránky, kde jsou zobrazeny zprávy a lidé mohou obsah nejen 

sdílet, ale také přidávat komentáře 

 

 Naopak dělení podle marketingové taktiky je obecně považováno za přehlednější 

a je i více využíváno: 

• sociální sítě (Facebook, LinkedIn, MySpace), 

• blogy, videoblogy, mikroblogy (Twitter), 

• diskusní fóra, Q&A portály (Yahoo! Answers, Otázky & odpovědi), 

• wikis (Wikipedia), 

• sociální záložkovací systémy (Digg, Delicious, Linkuj), 

• sdílená multimédia (YouTube, Flickrt, SlideShare), 

• virtuální světy (Second Life, The Sims). 

 

Sociální sítě 

 Vytvořit si okruh svých přátel, komunikovat s nimi, připojit se k oblíbené 

komunitě se společnými zájmy. To vše, a ještě mnohem více, je umožněno na místech 
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setkávání lidí online, na sociálních sítích. Někdy se můžeme setkat s označením 

společenské sítě nebo jednoduše komunity. Registrovaným členům je umožněno 

vytvářet osobní (firemní), veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat, sdílet 

všemožné informace, fotografie, videa, využívat chat apod. Opět existují různé typy sítí, 

nejvíce rozšířené jsou dnes logicky ty osobní. Nejvýznamnějším hráčem na poli 

osobních sociálních sítí je Facebook. Síť, která měla původně spojovat pouze studenty 

z Harvardu, se stala celosvětovým fenoménem. Nyní je z ní platforma pro vytváření 

osobních, firemních a skupinových profilů a následné propojování, herní server, a také 

místo pro ukládání a sdílení multimediálního obsahu. Mezi další velké zástupce na 

podobném principu řadíme Google+ a MySpace. V rusky mluvících zemích je číslem 

jedna zase Vkontakte. Známe však i sociální sítě profesní. Tou nejoblíbenější a největší 

je LinkedIn. LinkedIn nabízí místo pro setkávání profesionálů z různých oborů, 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří zde diskutují o pracovních zájmech. Osobní profily 

jsou zaměřeny na pracovní zkušenosti a dovednosti. Řada firem si zde vybírá své 

manažery nebo konzultanty, mnoho lidí již takto našlo svoji vysněnou profesy. 

 Sociální sítě jsou postupně objevovaným potenciálem marketingového média, 

jehož největší devizou je tzv. WoM (Word of Mouth - ústní doporučení známými nebo 

jinou autoritou). Na řadu přichází tedy virální marketing stojící právě na doporučování 

uživateli navzájem (Štědroň, Budiš, Štědroň jr., 2009). 

 

Blogy, videoblogy a mikroblogy 

 Blog je webovou aplikací, která obsahuje pravidelně (nemusí platit vždy) 

zveřejňované příspěvky autora (autorů) na různá témata podle zaměřený daného blogu. 

Příspěvky jsou řazeny chronologicky v obráceném pořadí (nejnovější nahoře). Blogy 

mohou být vedeny pouze jako deníčky, ale i jako profesionální nástroje marketingu. 

Nejčastějším typem shledáváme profesní a zájmové blogy, kolem nichž je logicky 

vytvořená určitá komunita lidí se společnými zájmy, kteří později diskutují témata 

v komentářích. Můžeme se setkat i s tzv. videoblogem. Jeho obsah je přirozeně podle 

názvu tvořen výhradně na základě video příspěvky. Příspěvek na klasickém blogu však 

může také vedle textu obsahovat audio či video stopy. Důvodem vzniku a provozu 

blogů může být např. zvyšování popularity stránek, na které odkazují. Setkáváme si i 

s důvodem ovlivňování čtenářů, kdy se přímo měří počty čtenářů, komentářů či čas 
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strávený na blogu atp. Tímto způsobem lze celou komunitu někam směrovat, testovat 

její názory a později jejich dopady. V poslední době jsou hodně populární tzv. 

mikroblogy, které jsou určeny převážně pro konkrétní skupiny uživatelů, jako jsou 

přátelé, známí, kolegové apod. Ti si mezi sebou sdělují různé názory, postřehy nebo 

informace o aktuálním dění prostřednictvím krátkých vět. Krátké textové zprávy či 

odkazy mohou obsahovat většinou pouze 140-200 znaků. Největším a nejoblíbenějším 

mikroblogovacím systém je Twitter, který postupně, vedle klasických zpráv, zařadil 

možnost publikovat i různé obrázky, zvukové stopy nebo videa, avšak ona délka sdělení 

musí být zachována. Přináší to nový způsob komunikace. Vyžaduje stručnost, přesnost 

a výstižnost (Janouch, 2010).  

 Více o mikroblogování viz oddíl Twitter (s. 33).   

 

Diskusní fóra, Q&A portály 

 Diskusní fóra asi není nutné do důsledku představovat. Rˇekněme si však, že se 

jedná o internetový prostor, kam lidé vkládají své názory a reakce. Oproti chatu 

(komunikace v reálném čase) se internetová diskuse obvykle liší tím, že přispěvatelé 

nemusí být ke stránce připojeni současně a reagovat ihned, ale mohou reagovat i s 

odstupem dní či měsíců. Diskuse může probíhat klasicky k jakémukoliv článku 

(stránce) jako doplňková funkce k základní obsahové informaci. Je známa také 

návštěvní kniha (tzv. guestbook), která bývá většinou k dispozici pro diskusi u 

konkrétního webového projektu (osobní či tématické www stránky). V neposlední řadě 

existují celé specializované a rozsáhlé diskusní servery různých oborů, které jsou 

následně členěny do skupin podle diskusních témat. Diskusní fóra mohou být pro firmy 

hodnotným partnerem, pro jiné přímo noční můrou. Jde o efektivní zapojení na 

vlastních i cizích fórech. Tímto lze ovlivnit mínění, vysvětlit a uvést na pravou míru 

negativní informace, iniciovat debaty na zamýšlená témata a získávat zajímavé podněty, 

nápady nebo připomínky. 

 Tzv. Q&A portály (z anglického questions and answers - otázky a odpovědi), 

také patří k diskusním webům. Uživatel zde položí otázku a očekává relevantní 

odpověď od někoho fundovaného. Pro příklad uveďme službu Yahoo! Answers 

(http://answers.yahoo.com) s dominantním podílem na trhu těchto webových diskusí. U 
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nás to pak může být Otázky & odpovědi Online (http://otazkyodpovedi.cz). 

Z marketingového hlediska lze toto využít jak pokládáním žádoucích otázek, tak i 

kvalifikovaným zodpovídáním odpovědí (Janouch, 2010). 

 

Wikis 

 Netřeba asi podrobněji představovat systém wiki, který je založen na 

encyklopedickém obsahu vytvářeném samotnými uživateli. Nejznámějším příkladem je 

zcela jistě Wikipedia (http://wikipedia.com). Wikipedia, a jí podobné, umožňují 

vytvářet dokumenty kolektivně za použití webového prohlížeče. Uživatel může daný 

článek nějak doplnit nebo upravit a většinou je celý systém veřejný. Ač se to může zdát 

úsměvné, i tento druh sociálního média, může být využit marketingově. Firma může 

dopracovat obsah „o sobě“ a zvýšit si tak reputaci. Využitelné jsou také odkazy, které 

mohou zvýšit návštěvnost požadovaných stránek. Např. právě Wikipedia je brána 

předními vyhledávači (př. google.com, seznam.cz apod.), ale i veřejností a profesionály, 

jako věrohodný zdroj, který je pravidelně aktualizovaný a ověřovaný. I proto se nabízí 

firemní zápis, který v konečném důsledku může znamenat přední pozice při 

vyhledávání, byť se bude jednat o zápis na Wikipedii. Wiki systém ale určitě není 

místem pro nabídku produktů, či informace o tom, jak je daná firma přínosná a nejlepší. 

Objevit by se zde měla pouze fakta, jako jsou historie, patenty, profily představitelů a 

další informace představující danou instituci nebo firmu. Wiki může v určitých 

případech suplovat poradenské a servisní služby. Když se firma kvalitně zaměří na 

obsah svého profilu, lze zde umístit celou databázi s informacemi o produktech, 

technologiích, pracovních postupech a zejména o řešení problémů (Janouch, 2010). 

 

Sociální záložkovací systémy 

 Sociální záložkování (z anglického social bookmarking) je často označováno 

jako způsob, jak sdílet, organizovat, vyhledávat a spravovat obsah z nejrůznějších 

zdrojů. Rozdíl od klasického sdílení je v tom, že tyto zdroje jsou předávány pouze jako 

odkazy. Každý odkaz lze upravovat na základě nadpisu, popisu či značek (značka=tag, 

klíčové slovo), podle kterých se následně dá v seznamu lehce vyhledávat. V konečné 

fázi existuje celá škála nejrůznějších odkazů s vlastními nadpisy a popisy, které jsou 
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seřazeny do kategorií podle stanovených uživatelských vlastností. Záložky jsou 

většinou veřejné, ale mohou být uloženy jako privátní, či sdílené jen se specifikovanými 

uživateli nebo skupinami uživatelů, sdílené jen v rámci určité sociální sítě, nebo jinou 

kombinací veřejných a privátních možností. Mezi významné záložkovací systémy 

řadíme Digg (http://digg.com), Delicious (http://delicious.com) či český Linkuj 

(http://linkuj.cz). Marketingové oddělení firmy může využít sociální záložky 

k zjišťování různých hodnotných informací. Řeč je např. o používaných klíčových 

slovech uživatelů a samotných záložkách. Protože odkazy, které se v záložkách objeví, 

musí uživatele zajímat a mít logicky nějakou kvalitu. Záložkovací systémy většinou 

nabízí možnost ohodnocení zdroje, okomentování či počty uložení zdroje do záložek 

atp. (Janouch, 2010). 

 

Sdílená multimédia 

 Jak už název předpovídá, hlavním cílem je sdílení multimediálního obsahu. Za 

takovýto obsah považujme zejména fotografie, video, audio a PowerPoint (součást 

kancelářského softwarového balíku Microsoft Office pro vytváření prezentací) 

prezentace. Uživatelé těchto služeb nejsou většinou nuceni zakládat osobní stránku 

s vyčerpávajícími informacemi o své osobě. Zpravidla stačí jednoduchá registrace a 

důraz je kladen na obsahovou stránku. Mezi nejvýznamnější hráče na poli sdílených 

multimédií patří Flickrt (fotografie, http://flickrt.com), YouTube (video, 

http://youtube.com), SoundCloud (audio, http://soundcloud.com) a SlideShare 

(PowerPoint prezentace, http://slideshare.com). Multimédia mohou být prostřednictvím 

služeb, pro ně určených, obvykle hodnocena, komentována a různými způsoby 

vyhledávána a řazena. Ještě je důležité zmínit, že mezi jednotlivými sociálními médii 

uvnitř kategorií, ale i vně, neexistují prakticky žádné bariéry. Zmíněné aktivity 

(komentáře, hodnocení, sdílení apod.) probíhají napříč celým spektrem. Přestože mají 

platformy pro sdílená multimédia pravidla pro odstraňování a zakázání nelegálního 

obsahu, setkáváme se s mnoha případy sdílení podléhajícím autorským právům, což 

může být pokládáno za jejich negativní stránku. I firmy se snaží využívat těchto služeb. 

Zakládají firemní kanály a profily, uveřejňují vlastní videa či fotografie. Známe 

skutečné příklady, kdy společnost vyhlásí soutěž pro propagaci svého nového produktu 
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stylem: „Natoč 30 sekundové video na téma…“ apod. WoM (WordofMouth) poté může 

odvést práci za opravdu zanedbatelné finanční prostředky. 

 

Virtuální světy 

 Pro komplexní seznámení se všemi typy sociálních médií ztraťme pár slov i o 

tzv. virtuálních světech. Hráči mají možnost volného výběru chování a jakéhosi druhého 

virtuálního života, podobného tomu reálnému. Uživatelé se zde objevují ve formě svých 

avatarů (vizualizované postavičky jednotlivých uživatelů) v trojrozměrném virtuálním 

prostředí. Neexistují zde prakticky žádná pravidla, která by omezovala rozsah všech 

možných interakcí s výjimkou základních fyzikálních zákonů, jako je gravitace atp. I to 

umožňuje téměř neomezené sebeprezentační strategie. Navíc bylo prokázáno, že 

s rostoucím množstvím užívání a nabývání zkušeností uživatelé virtuálních světů (též 

rezidenti) předvádějí chování, které se stoupající intenzitou reflektuje chování 

v podmínkách reálného života (Kaplan, Haenlein, 2010). 

3.4.5 Uživatelé sociálních médií 

 Ještě donedávna mohli firmy, ač s jistou mírou obtížnosti, určitým způsobem 

kontrolovat, co se o nich v tradičních médiích říká a píše. S nástupem těch sociálních 

tuto možnost zcela ztrácejí. Firmy si nekonkurují nyní pouze mezi sebou, konkurencí se 

stává i jakýsi „hlas lidu“ působící v médiích sociálních. Vše, co je vyřčeno a napsáno, si 

uživatelé mohou ověřit, a také v praxi ověřují. Kdo je ale takovým uživatelem 

sociálních médií? Jsou to lidé, kteří tráví na internetu více času, než u televizních 

obrazovek či s časopisem nebo knihou v ruce. Velmi často navíc sdílí své zkušenosti a 

názory se svým okolím. Jsou méně ochotni aktivně reagovat na internetovou reklamu, 

ale jinak se nedá říci, že by se bránili na internetu své peníze utrácet. Pokud se k nim 

navíc dostane zpráva o kvalitním či zajímavém produktu právě přes sociální médium, 

jedná se o zásah s mnohem větším efektem, než přes běžný typ internetové reklamy. 

Nelze však vůbec tvrdit, že jsou takoví uživatelé jednolitou skupinou, která vykazuje 

obdobné chování a využívání tohoto typu médií ze stejného důvodu. Na druhou stranu 

ale můžeme určité podobnosti pozorovat (Janouch, 2010).  
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Jedná se např. o tyto: 

• potkávání druhých lidí se stejnými zájmy, 

• hledání zábavy, 

• učení se něčemu novému, 

• ovlivňování ostatních. 

3.4.6 Měření a analýza sociálních médií 

 Při odpovídání na otázku, zda jsou sociální média měřitelná, resp. jestli je 

měřitelný přínos z aktivit na sociálních médiích, můžeme odpovědět kladně. Existují 

však určité zákonitosti, které musejí být dodržovány. Nelze vzít klasicky částku 

vynaloženou na aktivity na sociálních médiích a tržby, které tyto aktivity přinesly. 

Porovnáním bychom poté dosáhli výsledku v podobě zisku nebo ztráty. Takhle 

jednoduše to ale nefunguje, taková čísla jsou mnohdy jen těžko měřitelná. Nutným se 

stává zamyšlení nad ukazateli úspěšnosti. Ale vezměme to pěkně popořádku, již 

několikrát bylo zmíněno, že v první řadě je nutné stanovit cíle. Bez stanovených cílů 

nelze praktikovat žádný typ marketingu, natož ten internetový. Jisté také je, že některé 

cíle budou obtížně měřitelné, některé dokonce vůbec. I zde se nabízí vytvoření 

komplexního přehledu aktivit, cíle poté sledovat podle jednotlivých aktivit. Přínosy ze 

sociálních médií měří zatím pouze velmi malá část firem. Většina těchto firem měří 

navíc jen zlomek toho, co by měřit měla a mohla. Většinou dochází k měření těch 

nejjednodušších forem reklamy, jako je klasická plošná reklama na sociálních médiích. 

Cena je určována za počet zobrazení nebo prokliků (proklik – kliknutí uživatele na 

reklamní sdělení, které ho následně směřuje na cílovou stránku). Tím pádem lze měřit i 

případné konverze (tj. akce návštěvníka stránek, která ukazuje splnění námi 

definovaného cíle webu). Sociální média však nejsou (minimálně by neměla být) 

primárně určena k prodeji. Jejích význam pro firmy hledejme spíše v poznávání potřeb 

a přání zákazníků, také v tom jakou má pro firmu hodnotu a jaké mají firemní produkty 

hodnotu pro něj (Janouch, 2010). 

 Nejpoužívanější ukazatele podle Janoucha (2010): 

Přímé: 

• Počet členů komunity 
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• Počet odběratelů RSS kanálu 

• Počet registrací k odběru newsletteru 

• Počet zobrazení článku 

• Počet komentářů 

• Počet dokončených akcí (formulář, anketa apod.) 

• Počet odkazů 

• Počet návštěv odkazů 

• Počet výskytu názvu značky (firmy) na sociálních médiích 

 

Nepřímé: 

• Kvalita informací 

• Poměr pozitivních a negativních komentářů v souvislosti se značkou (firmou) 

• Zvyšování povědomí (více dotazů ve vyhledávání, zvyšující se návštěvnost 

apod.) 

• Zvýšení tržního podílu 

• Vstup do nových segmentů 

 

 Jak bylo řečeno, některé ukazatele jdou měřit snáze (veškeré počty), některé 

naopak velmi těžko (povědomí). U všech ukazatelů se sledují spíše trendy v jejich 

vývoji, než okamžité hodnoty. Kombinací existuje celá řada, odpovědná osoba ve firmě 

musí najít ideální mix několika z nich a na ten se pečlivě zaměřit. Jedině to může vést 

k smysluplným závěrům. 

 

3.5 Vybrané druhy sociálních médií a jejich možnosti využití 

 Zaměřme se na podrobnější průzkum vybraných druhů sociálních médií, která 

hrají prim v komunikaci sportovních klubů, a které bude žádoucí představit pro potřeby 
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této práce. Jedná se o hit jménem Facebook, představíme i Twitter, YouTube a 

Google+. 

3.5.1 Facebook 

„Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě 

sociálních sítí, komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, udržování vztahů 

a zábavě“ (Štědroň, Budiš, Štědroň jr., 2009, s. 42). 

 Když student Harvardské univerzity Mark Zuckerberg v roce 2004 zakládal 

Facebook, jeho představou bylo napomoci ke sdílení kontaktů pouze mezi studenty 

Harvardu. O dva roky později se k této síti mohl připojit kdokoliv starší 13 let. 

 Podíváme-li se na nynější počet uživatelů Facebooku, dozvíme se zajímavá 

čísla, která se mohou zdát až neuvěřitelná. Aktuální informace k březnu roku 2013 

udávají, že na Facebooku je připojeno více než 1 miliarda uživatelů celosvětově, 

v České republice pak 3,8 milionu uživatelů, kteří jsou aktivní alespoň jednou do 

měsíce. Nicméně je důležité dodat, že existuje mnoho uživatelských profilů, které jsou 

falešné a nereprezentují skutečné osoby. Je opravdu těžké odhadovat, kolik takových je, 

ale v České republice se hovoří až o statisících (doba-webova.com, 2013). 

 Principem působení na Facebooku je získávání přátel (u firem fanoušků) a 

následné sdílení všemožných informací. Při sdílení vzniká přímo lavinový efekt, kdy 

sdílený obsah (fotografie, video apod.) mohou vidět nejen vaši přátele, ale i přátelé 

vašich přátel. Počet přátel (fanoušků) se tedy stává klíčovým ukazatelem, i když zcela 

jistě nefunguje osamoceně. V roce 2011 přišel Facebook se zcela novým nástrojem, tzv. 

„mluví o tom“, který ukazuje počet unikátních uživatelů, kteří vykázali jakoukoli 

interakci se sledovanou stránkou za posledních 7 dní. Tato pomůcka se stává jedním 

z klíčových faktorů úspěšnosti komunikace na Facebooku - hlavně ve spojení 

s celkovou fanouškovskou základnou. Interakcí uživatelů se zde rozumí zejména (Finn, 

2011): 

• přidání „to se mi líbí“ stránce 

• vložení příspěvku na zeď stránky 

• „to se mi líbí“, komentář nebo sdílení příspěvku 

• odpověď na otázku 
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• zmínění stránky v příspěvku 

• označení stránky na fotografii 

• označení stránky při udávání místa uživatele 

 

 Nejrychlejší cesta růstu na Facebooku pro firmy existuje ve formě reklamy 

(nikoli však reklama na produkty nebo firmu samotnou, ale reklama odkazující na 

firemní profil na síti). Ta neobtížnější práce přichází záhy - kvalitní komunikací a 

zajímavým obsahem získané fanoušky udržet. 

3.5.2 Twitter 

„Twitter je bezplatná sociální a blogovací služba, která umožňuje svým 

uživatelům posílat a číst zprávy, jimž se říká tweety. Tweety jsou na textu založené 

příspěvky do 140 znaků, které se zobrazují na stránce s profilem autora. Zároveň jsou 

doručeny lidem, kteří autora sledují a jimž se říká followeři či odběratelé“ (Wikipedia, 

2013c). 

 Twitter založil roku 2006 Jack Dorsey, velkého rozkvětu dosáhl v době 

prezidentské kampaně Baracka Obamy, který pomocí něho informoval své voliče a 

fanoušky. Momentálně uvádějí statistiky na 500 milionů uživatelských účtů s tím, že 

reálných uživatelů je přirozeně méně (falešné účty, či více účtu jednotlivých uživatelů) 

– kolem 200 miliónů. Každý den zaznamená Twitter na 500 miliónů tweetů  (Holt, 

2013). 

 Společná data pro Českou a Slovenskou republiku (Česká republika v majoritní 

většině) zase udávají počet 167 000 uživatelských účtů za první kvartál roku 2013. 

K tomuto číslu se Twitter dostal z 5 000 na konci roku 2008 (www.klaboseni.cz, 2013). 

 Velmi významným nástrojem Twitteru je tzv. hashtag, který se značí symbolem 

„#“. Většinou v podobě slova nebo fráze vystupuje v příspěvcích uživatelů a slouží 

k třídění obsahu. Twitter hashtag přemění na odkaz, který následně vyfiltruje veškerý 

uživatelský obsah, který byl opatřen stejnou značkou. Pomocí hashtagů je možné 

dohledat různé trendy (film, důležitá událost atd.) anebo označit význam příspěvků. 

Slovo Hashtag bylo dokonce označeno American Dialect Society slovem roku 2012. Na 
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Twitteru lze samozřejmě sdílet další multimediální obsah, jako jsou fotografie, videa či 

odkazy.  

 Z marketingového hlediska je tato mikroblogovací služba využitelná 

k vyhledávání tweetů, které nějak souvisí s firmou a jejími produkty. Na tento obsah je 

dobré nějakým způsobem reagovat a ty vhodné přeposílat dále (tzv. retweetovat). 

Pomocí vlastních tweetů lze informovat nejen veřejnost, ale i média. Organizace by se 

neměla pouštět do komentování věcí, které jí nepřísluší a držet se pravidla – nezahltit 

své followery (Janouch, 2010). 

3.5.3 Google+ 

„Google+ je internetová sociální síť provozovaná společností Google od června 

2011. Google+ je pokusem proniknout na pole sociálních sítí a je dosud asi největší 

přímou konkurencí Facebooku a v některých ohledech i Twitteru“ (Wikipedia, 2013b). 

 Nejdříve byla tato síť zpřístupněna pouze na pozvánky a pro omezený počet 

uživatelů, kteří měli pomoci testovat funkčnost. Od září 2011 může Google+ využívat 

kdokoliv starší třinácti let. Při pohledu na statistiky můžeme pozorovat 400 miliónů 

uživatelů služby celosvětově za první kvartál roku 2013. Opět si uveďme číslo 

významné pro naše potřeby, tedy pro naší republiku. Google+ zaznamenal ke stejnému 

datu na 400 tisíc uživatelů v České republice (doba-webova.com, 2013). 

 Google+ těží z propojení a jednotného grafického vzhledu všech užitečných 

služeb z dílny Google. Mezi hlavní prvky funkčnosti patří tzv. kruhy (slouží pro třídění 

kontaktů a nastavení soukromí a cílení sdílených informací), témata (agregátor článků a 

videí zadaného tématu), +1 (tlačítko určené k doporučení obsahu, obdoba „To se mi 

líbí“ u Facebooku), chat (pracující na protokolu Google Talk, takže jsou k dispozici 

kontakty z chatu na Gmailu), alba (propojená zase se službou Picasa, což je funkční 

galerie fotografií), a také hry (Wikipedia, 2013a). 

 Stejně jako u ostatních sítí, je i zde prostor pro působení nejrůznějších firem a 

organizací, které mohou spravovat svůj profil a být tak v kontaktu s fanoušky či 

zákazníky. Bavíme-li se např. o sportovní organizaci, velkým hitem poslední doby je 

služba Google Hangouts (v češtině překládáno jako „setkání“). Služba spočívá ve 

skupinovém videochatu. Na jedné straně zástupce organizace (manažer, sportovec, 

trenér apod.), na straně druhé jsou připojení další uživatelé, kteří v reálném čase 
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pokládají dotazy, na které je ihned odpovídáno. Je to opět cesta, jak se více přiblížit 

fanouškům nebo zákazníkům (záleží samozřejmě na typu organizace). 

3.5.4 YouTube 

 YouTube není pouze největší světovou sítí pro sdílení videa, je taktéž druhým 

největším vyhledávacím nástrojem (po Googlu). Denně je zde shlédnuto na 1,2 miliónů 

videí, která musejí být samozřejmě nějakým způsobem nalezena. YouTube bylo 

založeno v roce 2005 zaměstnanci PayPalu (služba sloužící pro placení na internetu) 

Hurley, Chan a Karim. Služba YouTube fungovala pouze něco přes rok jako nezávislá 

služba, v roce 2006 ji kupuje Google. Od roku 2008 YouTube nabízí kompletní české 

rozhraní (Wikipedia, 2013d). 

 Pro organizaci je výhodné zřídit svůj vlastní video kanál. Základním cílem je co 

největší počet zhlédnutí videí a počet odběratelů kanálu (tedy stálých příznivců). U 

videí je nutné dodržovat pravidla ohledně správných a přívětivých názvů, popisků a 

tagů (značek). Velmi snadné je i umístnění videa na jiné stránky či sociální média, což 

je dnes běžnou praxí (Janouch, 2010). 

 

3.6 Sociální média a sport 

 Svět, ve kterém dnes žijeme, nabízí nebývalý přístup téměř ke všemu, co chceme 

vědět. To vše i prostřednictvím sociálních médií. Facebook, Twitter a další umožňují 

nahlédnout do života sportovců prakticky na všech úrovních sportu, od středních škol 

k profesionálům, k oblíbeným televizním komentátorům a sportovním zpravodajům 

nebo k profilům různých sportovních týmů. Právě sociální média dávají šanci dozvědět 

se nejnovější zprávy a zvěsti dříve, než je kdokoliv jiný v mediální sféře převezme. Lidé 

mají možnost nahlédnout za oponu opravdového sportovního světa, např. do náplně 

volného času sportovců apod. (Ham, 2011). 

 Sportovní fanoušek neměl nikdy takovou možnost konzumace sportovního dění, 

jako má dnes. Jediným limitujícím prvkem se tak stal čas, protože vše stihnout nelze. 

Tomáš Janča (2011) shrnuje možnosti konzumace sportu v několika přehledných 

bodech. Fanoušek má tyto možnosti: 
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• každý den a v kterékoliv chvíli přepnout na některý ze stovek sportovních 

kanálů a streamovaných sportovních přenosů (televize, počítač, mobilní telefon 

či tablet) 

• sledovat sportovní zpravodajství na některém z miliónů portálů, webů, blogů 

apod. (možnosti též aktivně přispívat) 

• přihlásit se k odběru newsletterů nebo odebírat novinky pomocí čtečky RSS 

• probírat sportovní dění s přáteli prostřednictvím sociálních sítí, chatů, diskusních 

fór, jiných diskusí či SMS 

• prohlížet prakticky nekonečné množství sportovních videí na portálech 

sdílených multimédií (YouTube) 

• editovat své vlastní sportovní sestřihy 

• během pár chvil vytvořit svůj vlastní sportovní tým a prostřednictvím herních 

manažerů soutěžit s ostatními 

• možnost hraní sportovních her na herních konzolích nebo počítači 

• stahovat kdykoliv a kdekoliv klubové či turnajové mobilní aplikace nebo 

využívat mobilní internet 

• posílat vzkazy přímo svým oblíbeným hráčům 

• jít si aktivně zasportovat     

 

 Sportovní kluby si dnes prostě nemohou dovolit stát stranou, protože diváci si 

sami vybírají kdy, kde a jakým způsobem budou sport (můžeme mluvit o druhu zábavy) 

konzumovat. Vítězem je ten, kdo umí lépe vyprávět svůj příběh a kdo používá stejných 

kanálů a technologií, jaké diváci upřednostňují. Rozdíly v přístupu k fanouškům jsou 

dnes mnohem více transparentní, než tomu bývalo dříve. Fanoušek má možnost během 

chvíle, jedním stisknutím tlačítka dálkového ovladače nebo kliknutím myši, ověřit si, 

jakým způsobem je sportovní produkt prezentován za hranicemi země. Jisté je, že 

pokud bude zahraniční nabídka dostatečně zajímavá, fanoušek ji bude sledovat častěji, 

hlouběji, bude o ní diskutovat na internetu s komunitou. Pochopitelně mu poté zbývá 

méně času na sledování tuzemského klubu. Často se správně říká, že největším aktivem 
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klubu nejsou jeho hráči, nýbrž jeho fanoušci. Kluby musí přijít na to, jak toto aktivum 

udržovat a dále rozvíjet. Správným efektem by měl být atraktivní obsah zabalený do 

lákavého obalu, jenž bude efektně a pomocí správných kanálů distribuován směrem 

k fanouškům. S příchodem sociálních médií se fanouškům otevírají další možnosti, jak 

sledovat svůj klub. Dnes existuje vedle samotné návštěvy sportovního klání a 

klasických zdrojů informací, jako je televize, rádio a tisk, hojné množství zdrojů 

informací na internetu. Hlavní výhody ve formě interaktivity a multimediálnosti lze 

využít až k zcela jiné dimenzi sportovní zábavy. Roste i provázanost tradičních médií 

s těmi novými. Ukazuje se, že oba typy mohou vedle sebe nejen nerušeně koexistovat, 

oni se navíc vhodně doplňují a posilují. Fanoušci už nejsou pouze pasivními příjemci 

sportovního obsahu. Panuje u nich očekávání, že je klub do své komunikace nějak 

zapojí a oni budou moci svoji aktivní spoluúčastí být součástí svého oblíbeného klubu, 

který jim na oplátku vytvoří co nejautentičtější zážitek ze sledování sportu. Už se 

neděje, že klub komunikuje prostřednictvím třetích stran. Kluby vytváří své 

komunikační kanály na internetu bez mediálních prostředníků. Hlavní důvody hledejme 

v kontrole nad poskytovaným obsahem fanouškům, možnostech odlišení se od ostatních 

klubů, nových zdrojů příjmů (merchandising, sponzoring, placená média) a hlavně 

v těsnějším vztahu klub – fanoušek, který probíhá prakticky v reálném čase (Janča, 

2011). 

 Celý příběh o sociálních médiích a sportu velmi trefně vystihují dvě následující 

citace. V té první vystupuje vrcholný manažer promlouvající k nováčkům 

v marketingovém týmu špičkového světového fotbalového klubu: „Moji milí, jste tady, 

abyste pomohli jedenácti chlapům obdarovaným uměním kopat do míče, v jejich úkolu 

udělat šťastnými miliony našich fanoušků.“ Jiný zkušený marketingový manažer 

nemůže nedodat s úsměvem na rtech následující: „Opravdu jste tady kvůli tomu, abyste 

dělali miliony fanoušků šťastnými. Mezitím však budete neustále vyzývání, abyste 

vydělávali miliony euro.“ Bez dalšího cynismu je potřeba dodat, že množství 

sportovních klubů je schopné generovat obrovské příjmy, které jsou ale na druhé straně 

opět velmi rychle spotřebovávány. I z tohoto důvodů musí být veškeré aktivity vedeny 

přímočaře. Příjmy fotbalového klubu jsou většinou děleny do třech oblastí: příjmy 

z hracího dne (vstupenky apod.), příjmy z televizních práv a příjmy z komerčních 

aktivit (sponzoring, merchandising apod.) Elektronická média (obsahují sociální média) 

hledejme ve třetí skupině. Avšak pamatujme, že i u velkých klubů, je tato položka 
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minoritní (Real Madrid - 4% veškerých příjmů tvoří příjmy z oblasti elektronických 

médií). Manažeři jsou tedy neustále vystavování tlaku obhajovat všechny aktivity 

spojené s touto oblastí klubových činností. Každý den slyšíme o tom, jak lidé sledují 

sportovní přenosy přes různá elektronická zařízení, jak sdílejí obrovské množství 

informací a názorů na sociálních sítích, nebo jak ze stadionů odcházejí 

plni multimediálních zážitků. Je to tedy trochu schizofrenní situace. Kluby by se měly 

snažit nalézt vhodné spojení internetového marketingu a ostatních marketingových 

aktivit a vyhledávat pozitivní externality. Jak mohou tato aktiva pomoci zlepšit 

sponzorské smlouvy? Existuje zde nový okruh potencionálních účastníků členského 

programu? Může nám pomoci v distribuci klubového video obsahu levnější a širší 

formou? Jestliže jsou elektronická média hodnocena pouze sama o sobě, pak lze vidět 

jen skromné množství získaných peněžních obnosů ve srovnání s ostatními vyspělými a 

vyzkoušenými obchodními modely. Je poté těžko pokračovat v práci s nimi. Vše ale 

není pouze o počtech fanoušků, následovníků či komentářů. Princip hledejme spíše 

v zapojení jakožto ukazateli, pomocí kterého soupeří organizace bok po boku. 

Jednoduše řečeno, práce se sociálními médii není o velikosti, je o kvalitní práci, kterou 

s tou velikostí činíte. Pro tuto práci není zapotřebí armáda odborníků, bohatě postačí 

malý a chytrý tým zaměstnanců, který se nebojí v tomto novém prostředí objevovat a 

experimentovat. Kluby se velmi často bojí zkoušet nové a neotřelé praktiky, chovají se 

příliš obezřetně. Poté produkují pouze obsah nevalné úrovně, průměrné produkty či 

služby a nic, co by fanoušci už dříve nepoznali. Říká se, že nejnebezpečnější v této 

oblasti je chovat se právě příliš bezpečně a obezřetně (Ugaz, 2012). 

 Ugaz (2012) ve svém článku nabízí také rady pro marketingové profesionály: 

• Pouhé připojení a aktivita na sociálních médiích pravděpodobné neposkytnou 

nic moc smysluplného. Není na místě se tedy chlubit počty komentářů, liků (like 

- položka „to se mi líbí“ např. na Facebooku) nebo fanoušků, protože samy o 

sobě jsou irelevantním zdrojem nadšení. Řeč by měla přijít spíše na obchodní 

stránku: návštěvnost webových stránek, konverze (akce návštěvníka stránek, 

která ukazuje splnění námi definovaného cíle webu), provizní systém, prodeje 

merchandisingových předmětů nebo šetření v uvedených aktivitách. 

• Být upřímný v oblasti obchodních výsledků se vyplatí. Není nic horšího, než 

vzbuzovat falešné naděje. 
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• Nesoustředit se pouze na sebe pomůže. Jediným způsobem, jak uspět, je 

spolupráce a interakce s ostatními spolupracovníky i oblastmi zájmu.  

3.6.1 Sociální média jako součást komunikace fotbalového klubu 

Dle Walshe (2013) se fotbalová sociální média rychle stala hlavním 

fanouškovským kanálem pro zjišťování těch nejnovějších informací o svém oblíbeném 

klubu, jako jsou aktuální zprávy o přestupech, zajímavém klubovém dění nebo online 

přenosy z utkání. Otevřela se cesta, jak nahlédnout do každodenní rutiny hráčů, jejich 

životního stylu – co jedí, poslouchají za hudbu nebo dokonce jaké je jejich politické 

vyznání. Kluby spatřují v sociálních médiích prostředek pro spojení s fanoušky 

domácími, ale i zahraničními. Je to kanál, který je z hlediska marketingu a interakcí, 

neustále aktivní. Není překvapením, že jsou sociální média využívána k různým 

výzkumům trhu, veřejnému mínění, testování výrobků nebo průzkumu nových 

příležitostí právě za účasti dané komunity. Sportovní sociální média pomáhají větší 

návštěvnosti webových stránek klubu, nové příjmy z merchandisingového zboží, ale 

především - pěstují kvalitnější a bližší vztahy mezi organizací a fanoušky. Kluby však 

nemohou do sociálních médií „skákat po hlavě“ jenom proto, že něco podobného 

fanoušek očekává. Založení profilu na sociální síti bez hlubší strategie může sice 

přilákat několik tisíc online fanoušků, ale pravděpodobně bude znamenat v konečném 

důsledku selhání. Selhání spočívá v minutí obrovské příležitosti. Fotbalové kluby 

musejí myslet na strategii z dlouhodobého hlediska a zaměřit se na několik základních 

otázek: 

Účel: Z jakého důvodu budete používat sociální média? Pro odpovídání na dotazy? Pro 

zapojení fanoušků? Pro generování výnosů z hracích dnů? Pro podporu webových 

stránek? Pro budování hodnoty značky? 

Lidé: Pro koho jsou vaše sociální média? Pro jakou věkovou skupinu? Jaké používají 

kanály? Jaké jsou jejich záliby? Jsou vaši fanoušci vůbec na sociálních médiích? 

Platformy: Jaké kanály jsou nejefektivnější? Kde vaši fanoušci nejčastěji komunikují? 

Na Facebooku, Twitteru, YouTube nebo Google+? 

Výkon: Pochopili jste vaše publikum a účel, jakým způsobem teď naplníte strategii? 

Jaký obsah bude nejlepší předkládat? Jak budete měřit úspěch? 
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Tohle všechno jsou otázky, před které je nejen fotbalový klub při práci se sociálními 

médii postaven (Walsh, 2013). 

 Fotbalový klub využívá sociální média pro kontakt s vlastními fanoušky, ale 

těmito aktivitami oslovuje i fanouška potenciálního. Není jednoduché zveřejňovat 

neustále zajímavé a atraktivní informace, jedná se o náročnou práci. Ale to je cena, 

kterou klub musí zaplatit, aby zůstal v kontaktu s mladou moderní počítačovou 

komunitou. Je to i cena za přilákání a udržení fanoušků, kteří jsou v dnešní době 

rozptylování neuvěřitelným množství dalšího konkurenčního obsahu. Kdyby kluby na 

toto rezignovaly, mohla by být příležitost využitá úplně někým jiným, který nemá 

s fotbalem třeba vůbec nic společného. A veškeré benefity, které mohou být fotbalu 

přineseny, se ztratí. A fotbal ztratí jako celek (Sebbale, 2011). 

 Sportovní kluby většinou patřily mezi ty, kteří aplikují nové marketingové 

nástroje až s určitým zpožděním, než tomu bylo u ostatních komerčních značek. Je 

zajímavé, že v poslední době se tento stav věcí trochu mění. Příkladem může být 

americký trh, kde jsou to stále častěji právě značky ze sportovní sféry, které udávají 

směr komunikace s fanouškovskou základnou. Jaká je situace v České republice 

ohledně sportovních klubů a jejich komunikace s fanoušky (v přeneseném slova smyslu 

vlastně se zákazníky)? Jakých chyb se kluby dopouštějí? Na tyto a další otázky hledal 

odpovědi Janča (2012a) ve svém článku. Za nejpalčivější problémy v komunikaci klubů 

na sociálních médiích považuje tyto: 

• absence komplexní strategie pro sociální média 

• nedostatečná kreativita a nápady 

• přílišná obezřetnost klubů ve smyslu transparentnosti a umožnění „nahlédnutí do 

zákulisí“ 

• propojení sponzorů klubu s aktivitami na klubových sociálních médiích 

• přílišná dominance příspěvků, které pouze odkazují na klubové webové stránky 

• nízké využívání původních klubových videí 

• absence lidského rozměru komunikace 

• neschopnost zaujmout přitažlivým a atraktivním obsahem 



41 

 

• ostych před propagací svých sociálních médií 

• malá aktivita některých klubových účtů 

• komunita svěřena do rukou externistů 

 

 Jak už jsme se dozvěděli v předešlém textu, pracovat na něčem, co nemá přesně 

stanovený cíl, prakticky ztrácí jakékoliv opodstatnění. Musí existovat strategie, dílčí 

kroky pro její naplňování a samozřejmě nějaká forma vyhodnocování výsledků. 

Nekonzistence, roztříštěnost a podobné neduhy v komunikaci s fanoušky mohou 

způsobit určitou míru zmatenosti, v některých případech až ztrátu zájmu. Sportovní klub 

v našich podmínkách často doplácí na malou kreativitu ve své tvorbě. Často se navíc 

snaží vzít příklad od ostatních klubů, nikde ale není psáno, že se jedná o příklady 

kvalitní, spíše se kopíruje to špatné. Vždyť se přece přímo nabízí zabrousit do zcela 

jiného odvětví při hledání správných inspirací a dosáhnout určitého odlišení od 

ostatních formou atraktivního obsahu a svěžích nápadů. Kluby by se měly svým 

fanouškům více otevřít, nechat je nahlédnout „do své kuchyně“. V mnoha případech už 

se také děje, nicméně je potřeba volat po stoupajícím množství takového materiálu. 

Kanály sociálních médií jsou také zajímavou příležitostí, jak mohou kluby zapojit své 

sponzory do komunikace. Rada samozřejmě nespočívá v záplavě obchodních sdělení 

na zdi klubového profilu na Facebooku. Klub by měl samozřejmě stále myslet na 

fanoušky a hodnotu, jež jim poskytují. Sponzor by měl vystupovat jako někdo, kdo 

takovou hodnotu spolu s klubem buduje a zprostředkovává. Často se setkáváme, že jsou 

sociální média pouze jakýmsi odkladištěm odkazů směřujících na webové stránky 

klubu. Klubové profily si však zaslouží hutnou dávku originálního obsahu, stejně jako 

fanouškovská základna. Klubový web a profily na sociálních médiích by spolu neměly 

soupeřit, spíše se vhodně doplňovat. Multimediálnost je dokola omílaným pozitivem, 

proč ji tedy nevyužít i zde? Původní videa by se měla objevovat častěji, než je tomu 

doposud. Kluby se v některých případech obávají ukázat lidi, kteří zodpovídají za 

vytvářený obsah. Vždyť právě slovo sociální ukazuje lidský rozměr tohoto typu médií, 

který spojuje lidi. Anonymních tiskových sdělení je na internetu dostatek. Obecně je 

možná problém jakási neschopnost zaujmout své fanoušky přitažlivým obsahem. 

Známe příklady klubů, které čítají na svých profilech menší počty podporovatelů, než je 

tomu např. u „konkurenčních“ neoficiálních profilů. Důvodem může být i jistý ostych 
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klubů ve větší míře propagovat svá sociální média. Někdy to vypadá, že se kluby 

snaží na svých stránkách zmiňované odkazy spíše schovávat, než zvýrazňovat. Bohužel 

známe i případy, kdy klub zcela rezignuje na podobné aktivity. Za jakousi neúctu 

k fanouškům může být považováno i svěření komunit do rukou externistů. 

Marketingová komunikace je ve své podstatě strategickou záležitostí, a tak je 

nepochopitelné, že se některé kluby neostýchají delegovat takové aktivity mimo klub 

(Janča, 2012a).   

3.6.2 Trendy v oblasti sociálních médií ve sportu 

 Celá práce se zabývá otázkou sociálních médií a způsobů jejich využití 

sportovními kluby, respektive fotbalovými kluby hrající nejvyšší soutěž v České 

republice. Vedle důkladné analýzy českých klubů není na škodu poohlédnout se ve 

světě sociálních médií, která mají co dočinění se sportem. Přibližme si na několika 

ukázkách, jak může taková komunikace s fanoušky vypadat. Můžeme se 

prostřednictvím zkušených manažerů také pokusit predikovat vývoj, kterým se bude 

toto nestálé prostředí ubírat.   

 Přiblížit se svým fanouškům se pokusil národní fotbalový tým Anglie nebo 

prvoligový tým Queens Park Rangers, kdy byly nabídnuty fanouškům přímé přenosy 

z tréninkových jednotek a tiskových konferencí formou tzv. live streaming (živé 

vysílání videa po internetu). Další zástupce Premiere League - Manchester City je zase 

znám svým Tunel cam (předzápasový pohled do tunelu stadionu). Fanoušci tak mají 

možnost nahlédnout do zákulisí stadionu a sledovat rozpoložení hráčů svého klubu 

těsně před utkáním. Rok 2012 je obecně nazýván rokem Mobilní optimalizace. Faktor, 

který dosáhl největšího růstu prakticky na všech sociálních sítích, se týká právě 

mobilních telefonů a tabletů. Lidé se totiž stěhují od klasických počítačů k jednodušším 

a rychlejším způsobům přístupů na své oblíbené stránky. I to by si měli pracovníci 

marketingu uvědomovat (McLaren, 2012). 

 Vedle těchto příkladů můžeme pozorovat i další. Tomáš Janča (2012b) uvádí 

deset nejvýznamnějších trendů sportovního marketingu jako celku za rok 2012, 

podstatná část jich se týká právě sociálních médií:  

• gamifikace (herní mechanika) 

• sociální TV 
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• rozšířená realita (efektní digitální nástroje) 

• sociální vysílání 

• ženy 

• twitter 

• hi-tech stadiony (investice do technologické infrastruktury stadionů) 

• superfanoušci 

• open source (transparentnost) 

• webové aplikace 

 

 Sportovní fanoušci jsou každým dnem přímo zahlcování množstvím různých 

komerčních sdělení. Logika věci praví, že pouze malá část z nich bude v paměti 

uchována. Právě proto by se sportovní marketér měl snažit najít cestu k fanouškovi tak, 

aby jeho zážitek z interakce se svým oblíbeným klubem byl dostatečně hodnotný. 

V ideálním případě si fanoušek takovou vzpomínku uchová dlouho ve své paměti a 

navíc se o ni podělí se svými známými. Osvědčeným způsobem, jak zvýšit zážitek 

z interakce, může být využití herní mechaniky v prostředí, které na první pohled herní 

kontext vůbec neobsahuje. Jednoduše jde o to, udělat hru z činnosti, která ve své 

podstatě nemusí mít s  hrou vůbec mít nic společného. Praxí jsou potvrzeny herní 

mechaniky typu sbírání bodů a odznaků, procházení herních žebříčků či plnění různých 

úkolů. Důležitým aspektem je samozřejmě dostatečná motivace fanouška. Český projekt 

„Kopeme za fotbal“ hlavního partnera 1. české fotbalové ligy společnosti Gambrinus 

stojí právě na takovém herním principu (podrobnosti zde: http://kopeme-za-

fotbal.gambrinus.cz/kopemezafotbal/). Divákům už dnes ani nestačí jedna obrazovka. 

Při sledování televize má až 80% diváků při ruce chytrý telefon, notebook nebo tablet. 

Lidé ani neberou použití více obrazovek jako rozptýlení, spíše mluví o prohloubení 

svého zážitku z konzumování televizního obsahu. A právě to je zřejmé u sledování 

sportovních přenosů, kdy lidé sdílejí zážitky se svými přáteli. Není tedy překvapením, 

že sportovní přenosy patří mezi nejvýznamnější spouštěče aktivity na sociálních sítích. 

V marketingu není novinkou ani mix reálného světa s tím digitálním. Různých 

iniciativ a aplikací je na trhu velké množství. A použití této technologie ve sportovních 
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přenosech ji posouvá dopředu. Už nás nepřekvapí elektronická tužka ve studiu, nyní se 

objevují nové efektní nástroje, jakou jsou hráči ve 3D provedení. Expert ve studiu může 

jejich prostřednictvím prezentovat zajímavé herní situace. A nebavíme se o nedohledné 

budoucnosti, např. televizní společnost ESPN tento nástroj využívá již dnes v USA i 

Anglii (viz Obrázek č. 2). Nástup internetu zapříčinil určité snížení role tradičních médií 

ve sportovním prostředí. I když jsou televizní práva stále majoritním zdrojem financí 

pro ligy a týmy, vytvořili se prostřednictvím internetu přímé komunikační kanály mezi 

kluby a fanoušky. Se streamováním svých zápasů a dalšího obsahu online 

experimentují dnes různé subjekty (množství fotbalových velkoklubů, fotbalové 

asociace apod.) Ve strategiích sportovních marketérů zaujímaly ženy pouze podružná 

místa důležitosti. Když už se zde fanynky objevily, často posloužily pouze jako nástroj 

na získání svých mužských protějšků. Dnes se však ženy stávají samostatnou cílovou 

skupinou, která si zaslouží více, než pár produktů klubového merchandisingu. Některé 

výzkumy udávají, že ženy jsou navíc často dominantní při rozhodování o nákupním 

chování domácností. Příkladem může být oficiální internetový obchod NFL (1. liga 

amerického fotbalu), který obsahuje většinový podíl zboží určeného právě ženám. 

Twitter je v České republice stále kanálem, který využívají zejména profesionálové 

z IT, marketingu a jiných branží. Ještě bude nějakou dobu trvat, než se stane 

právoplatným kanálem na oslovení sportovních fanoušků. Zprávy jsou omezené počtem 

znaků, takže kdo chce být úspěšný, musí umět psát stručně, výstižně a kompaktně. I 

twitterové hashtagy (nástroj pro třídění obsahu uživatelů Twitteru, kterým označují 

důležitá slova ve svých příspěvcích symbolem „#“) nebo profilová jména se objevují na 

zajímavých místech: dresy sportovců (lakrosový klub Philadelphia Wings, viz Obrázek 

č. 1), na logotypech (MLB - 1. baseballová liga v USA, TV Fox) a v živém televizním 

vysílání (Golf Channel), (Janča, 2012b).  
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Obrázek č. 1: Twitterová jména na dresech 

Zdroj: mrmarkwysocki.com/2012/05/01/twitter-

handles-on-jerseys-and-merchandise/ 

Obrázek č. 2: 3D hráči ve studiu ESPN 

Zdroj: rtsw.co.uk/products/attachment/espn-touch-

table2/ 

 

 Kluby by se neměly soustředit pouze na své fanoušky u televizních obrazovek a 

internetu. Taková návštěva stadionu je stále nefalšovaným sportovním zážitkem, a tak 

se nabízí propojit ji se vším tím, co internet nabízí. Kluby (FC Barcelona, Real Madrid, 

Manchester City a další) tedy investují do vybudování technologické infrastruktury 

svých stadionů (wifi síť apod.) Sportovní značky si musí přiznat, že kontrola jejich 

vývoje je nižší, než byla před příchodem internetu a sociálních médií. Sportovní 

fanoušci se chtějí v první řadě bavit mezi sebou. To otevírá nové možnosti pro 

vytvoření platformy, kde by byli fanoušci ponechání vzájemné interakci. Marketingový 

tým je bude pečlivě sledovat a identifikuje ty nejzapálenější „advokáty“ své značky 

(takovému konceptu superfanoušků využívá nejlépe MLB). Kluby si uvědomují, že 

cesta k fanouškům vede skrz neustále poskytování zajímavého obsahu. Jakousi 

nadstavbou by pak měla být transparentnost, která pomáhá budovat ještě těsnější 

vztahy s fanoušky. Od koho si fanoušek raději koupí produkt merchandisingu? Od 

někoho, kdo je otevřený a nebojí se svěřit, nebo od někoho tajemného, který s ním 

prakticky nemluví? Odpověď je více než jasná. Ukázkou budiž mobilní aplikace 

obsahující tréninkové tipy a drily (FC Barcelona, Manchester City).  Ve výčtu různých 

trendů sportovního marketingu nelze zapomenout na webové aplikace, které přináší 

flexibilitu umožňující měnit jejich nastavení a rozvržení (aplikace pro iOS od Apple, 

pro Android od Google apod). Iniciativa „Snapshot“ od Sports Illustrated (americký 

fotografický sportovní magazín) třeba nabízí uživatelům interaktivně pracovat s 

bohatým fotomateriálem tohoto média (Janča, 2012b). 
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Obrázek č. 3: Google hangout s P. Čechem 

Zdroj: youtube.com/watch?v=Lh_CFaN33T0 

Obrázek č. 4: Použití hashtagu na hrací ploše 

Zdroj: quickzipsports.com/2011/11/hailstate-

endzone-hashtag-is-born.html 

 

 Na Mississippi State University vtipně zapracovali na propojení sociálních médií 

a sportu neotřelým způsobem. Před fotbalovým soubojem s rivalskou University of 

Mississippi namalovali do koncové zóny obří Twitter hashtag #HAILSTATE (viz 

Obrázek č. 4), což je tradiční školní bojový pokřik (Laird, 2011). 

 A jakými směry se bude odvětví sociálních médií ve sportu ubírat v nejbližší 

době? Samozřejmě je těžké jakkoliv předpovídat, ale nahlédněme do kvalifikovaných 

odhadů. 

 Adam Bader (Manažer sociálních médií ve fotbalovém klubu Real Madrid) 

poukazuje na to, že v roce 2012 se velké množství aktivit soustředilo k mobilním 

telefonům formou různých mobilních aplikací (mobile apps) a streamovaného videa. 

Právě YouTube je vynikajícím nástrojem pro streamování nejen sportovních událostí 

širokému publiku bez potřeby velkých investic. I v nejbližší budoucnosti se budou 

kluby zaměřovat na videopřenosy, zejména tzv. Google Hangouts (náhled 

videorozhovoru viz Obrázek č. 3 výše). To je v současné době nejlepší způsob, jak 

fanouškům přinášet interview s hráči a zaměstnanci klubu neotřelou formou. Twitter se 

naopak ukázal jako místo pro nečerstvější informace z klubů. Vidíme snahy přinášet 

aktuální informace na této platformě ještě před tím, než se informace objeví např. na 

oficiálních webových stránkách. Příkladem budiž FC Chelsea, která přinesla právě na 

Twitteru informaci o podpisu smlouvy manažera Beníteze. Zpráva byla doručena 

bleskově a obrovskému publiku. Sociální média mohou být také místem pro vznik 

různých kampaní. Známe reálný příklad (tým 3. španělské fotbalové ligy Real Oviedo), 
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kdy se lidem propojeným přes různá sociální média podařilo zachránit svůj klub od 

bankrotu veřejnou sbírkou. Zde je potřeba dodat, že síla sociálních médií musí být 

znásobena láskou a oddaností fanoušků ke klubu (McLaren, 2012). 

 Shergul Arshad (Obchodní manažer fotbalovém klubu AS Roma) předpokládá, 

že se kluby budou více zaměřovat na své fanoušky při pohledu na rostoucí čísla „svého 

publika“ na sociálních médiích. Pryč jsou doby drahého implementování tzv. CRM 

(Customer relationship management, česky řízení vztahu se zákazníkem), v blízké 

budoucnosti budou využita uživatelská data dostupná skrz webové informační zdroje. 

Následná komunikace směrem k fanouškům by měla být mnohem více individuální a 

personalizovaná. YouTube nabídne, jak před časem avizoval, určitý druh placeného 

premiérového obsahu. Mohl by se tak stát dalším z řady zdrojů příjmů i pro sportovní 

kluby. Twitter bude stále více pronikat do oblastí, které nebyly tak rychlé v jeho 

přijímání. Pozor si však bude muset dát na různé negativní záležitosti. Ashley Cole, 

hráč FC Chelsea, právě na Twitteru zuřivě reagoval na incident s rasovým podtextem 

související s jeho spoluhráčem. Poté čelil disciplinárnímu řízení od svého klubu i od 

Anglické fotbalové asociace. Takové případy můžou u fanoušků vzbuzovat nedůvěru 

v autentičnost takových profilů sportovců a určitou míru manipulace. Naopak 

problémem Facebooku zase může být jeho občasné podivné chování při prohlížení 

fanouškovských stránek, respektive obsahu staršího data. To se bude stávat, dokud 

Facebook nepřijde s nějakým jednodušším a funkčním procházením takového obsahu, 

který by šel nějakými prostředky vyhledávat. Obecně velkým problémem sociálních sítí 

jsou množství podvodných profilů uživatelů. Množí se i spekulace, že by mohly být 

odhaleny kluby, které "nakoupily" miliony falešných fanoušků, aby poté nečestně 

oklamaly inzerenty (sponzory). Pro takové kluby to v konečné fázi bude znamenat 

negativní efekt, protože jestli se takové chování ukáže, klub může přijít o mnohem více, 

než „jen“ o zúčastněné sponzory (McLaren, 2012). 

 Oscar Ugaz (konzultant v oblasti digitálních médií, bývalý manažer digitálních 

médií fotbalového klubu Real Madrid) zase upozorňuje na fakt, že je potřeba uznat 

sociální média jako určitý druh investice. Její skutečná hodnota je v současné době 

v chápání mechaniky, jak lze sociální média využít v blízké budoucnosti. Nejedná se o 

samostatný proces, do celého kolotoče aktivit musí být zapojeni sponzoři, držitelé práv 

a další partneři klubu. Manažer klubu (zodpovědný za sociální média) musí být 
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připraven na to, že kluby (zejména jejich vedení) se teprve učí brát tuto formu 

komunikace jako investici do budoucna a ne položku v nákladech. Mluvíme o 

klasickém dilematu inovátorů: zaměřit se jako sportovní organizace na své „dojné 

krávy“, mezi které patří zejména klasické sponzorství, prodej televizních práv a 

ticketing. Málokdo totiž chápe, že inovace začínají na malých trzích a s malými výnosy. 

Při kvalitním zpracování však mají schopnost zasáhnout hlavní proud (mainstream - 

velké procento z cílové skupiny) a staré klasické obchodní modely tak porazit. 

Sportovní kluby by také měly přestat o sociálních médiích pouze mluvit, ale začít je 

kvalitně měřit. A to nejen v případech, kolik vydělají peněz, ale i kolik jsou schopna 

peněžních prostředků ušetřit. Kluby by se měly pokoušet zlepšit své obchodní výsledky 

využitím chytrých řešení, které umožňují právě nové platformy pro komunikaci 

(McLaren, 2012)?  
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4 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

Tato kapitola se zaměřuje na komplexní popis výzkumu, který můžeme rozdělit 

na tři etapy.  V první etapě bylo provedeno zkoumání závislosti mezi průměrnou 

domácí návštěvností klubů Gambrinus ligy a počty jejich fanoušků na Facebooku. 

Druhá část zhodnotila tři týmy formou případových studií. Poslední část reflektuje 

názory fanoušků založené na dotazníkovém šetření. Kapitola popisuje i jednotlivé části 

výzkumu, jako jsou metody sběru dat, technika měření, popis výzkumného vzorku a 

samotný sběr dat a jejich vyhodnocení. Nastíněna je i pilotní studie, časový 

harmonogram všech prací a rozsah platnosti. 

 

4.1 Určení výzkumu 

 Předmětem výzkumu této diplomové práce jsou kluby Gambrinus ligy, nejvyšší 

fotbalové soutěže v České republice. Konkrétně je hodnocena jejich komunikace 

směrem k fanouškům prostřednictvím sociálních médií. Celý výzkum, který je rozvržen 

do třech fází, nelze striktně zařadit mezi kvantitativní nebo kvalitativní. Ve své podstatě 

tento konkrétní výzkum kombinuje obě možnosti. 

 V první fázi byla použita regresní analýza pro zjištění vztahu mezi průměrnou 

domácí návštěvností všech klubů v ligovém ročníku 2012 / 2013 a počtem jejich 

fanoušků na facebookových profilech. Druhá část zpracovává podrobněji komunikaci 

směřovanou k fanouškům prostřednictvím sociálních médií u třech týmů s nejvyšší 

průměrnou domácí návštěvností taktéž v ligovém ročníku 2012 / 2013. První tři týmy 

byly vybrány tímto způsobem, protože předpokládám, že u nich bude tato komunikace 

vedena na určité úrovni. Průměrný počet fanoušků na vlastním stadionu můžeme totiž 

považovat za věrohodnou metriku a o komunikaci klubu něco vypovídá. I když si 

samozřejmě uvědomuji, že existují i další proměnné jako jsou např.: ceny vstupenek, 

historie, umístění v tabulce apod. Tato část byla zpracována formou dílčích případových 

studií. Poslední etapa reprezentuje pohled fanouška na zmíněnou komunikaci. Pomocí 

dotazníků bylo zjišťováno, co fanoušek v takové komunikaci upřednostňuje, jaký obsah 

preferuje apod. 
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 Získané výsledky jsou použitelné nejen pro všechny kluby hrající nejvyšší 

českou fotbalovou soutěž. Mohou být jakýmsi návodem i pro ostatní organizace 

působící ve fotbalovém prostředí, vlastně napříč celým sportovním spektrem v České 

republice. Je nutné dodat, že je potřeba respektovat veškerá specifika jednotlivých 

oblastí, ve kterých tyto organizace působí, respektive specifika organizací samotných. 

 

4.2 Použité metody 

4.2.1 Regresní analýza 

 Podle Hindlse a kol. (2007) by měla obecně regresní analýza přispět k poznání 

příčinných vztahů mezi statistickými znaky. Konkrétně poté matematicky popisuje 

systematické okolnosti, které provázejí statistické závislosti. Výsledkem je regresní 

funkce. U regresní analýzy dvou proměnných se snažíme vystihnout pomocí regresní 

funkce a na základě znalosti dvojic empirických hodnot (xi, yi) průběh závislosti mezi 

oběma proměnnými, což nám následně umožní provést odhad závisle proměnné y na 

základě zvolených hodnot nezávisle proměnné x. Dalším krokem je zvolit správnou 

regresní funkci. Nejsme-li schopni ji jednoznačně stanovit, na pomoc můžeme využít 

grafickou metodu (bodový diagram), kterým zaznamenáme jednotlivé dvojice xi a yi. 

Podle charakteristického průběhu grafu rozhodneme, který typ regresní funkce by byl 

pro popis sledované závislosti nejvhodnější (přímka, parabola, logaritmická funkce 

apod.) Nejčastěji používanou regresní funkcí je funkce lineární. Konkrétní statistická 

data v této práci právě toto ukázala. Základní rovnice lineární regresní analýzy je dána 

vzorcem: 

y = ax + b 

kde: 

y = závisle proměnná 

a = koeficient závislosti 

x = nezávisle proměnná 

b = náhodná veličina 
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 Kromě rovnice regresní analýzy je v práci počítán tzv. koeficient determinace 

(R2), který nabývá hodnot v intervalu <0;1>. Obecně se dá říci, že čím více se koeficient 

determinace blíží k hodnotě 1, tím je výsledek spolehlivější. Vypočítáme také P-

hodnotu, která zase udává pravděpodobnost, s jakou testovací statistika nabývá hodnot 

více svědčících proti testované hypotéze, než je pozorovaná hodnota statistiky. 

4.2.2 Případová studie 

 V případové studii jde podle Hendla (2005) o detailní studium jednoho nebo 

několika málo případů. Rozdílem od statistického šetření (shromažďování relativně 

omezené množství dat od mnoha jedinců) je především to, že v případové studii sbíráme 

velké množství dat od jediného nebo několika málo jedinců nebo případů. Cílem bývá 

také zachycení složitosti případu a popis vztahů v jejich celistvosti. Na konci studie se 

případ vztahuje k širším souvislostem, můžeme též srovnávat jednotlivé případy mezi 

sebou. Případová studie se skládá z několika kroků, které jsou navíc ve vzájemné 

interakci: 

1) Určení výzkumné otázky: volíme jev, k němuž se budeme vztahovat v průběhu 

výzkumu. Určením účelu studie a pomocí výzkumných otázek specifikujeme 

zaměření. 

2) Výběr případu (ů), určení metod sběru dat a jejich analýza: na začátku 

stanovíme kritéria, dle kterých vybereme konkrétní případ (y). Stanovíme také, 

jaké použijeme techniky sběru a analýzy dat. Je nutné naplánovat, jaká data 

budeme potřebovat vzhledem k výzkumné otázce. 

3) Příprava sběru dat: jelikož je sbíráno mnoho různých dat, je nutné tato data 

důkladně organizovat. 

4) Sběr dat: samotný sběr musí probíhat systematicky a za pomoci více zdrojů. Je 

nutné zaznamenávat a dokumentovat jednotlivé fáze sběru. 

5) Analýza a interpretace dat: data zkoumáme a hledáme propojení mezi nimi a 

výzkumnými otázkami. Analýza je prováděna uvnitř jednotlivých případů a 

mezi případy navzájem. 

6) Příprava zprávy: cílem je vykreslit a přiblížit případy komplexně, aby bylo 

možné kriticky posoudit celý průběh studie. 
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 Celá případová studie by měla být pružná z hlediska typu a množství dat. Záleží 

na dovednostech a snaze výzkumníka, jak bude interpretace případná a přínosná. Toto 

tvrzení platí ale v každém výzkumu.        

4.2.3 Dotazníkové šetření 

Podle Přibové (1996) stojí zcela na začátku výzkumná otázka, která je následně 

transformována do cílů výzkumu. Musíme se též rozhodnout, na jakém typu výzkumu 

bude šetření založené. Naším konkrétním případem je získávání primárních dat 

kvantitativním výzkumem. Dále potřebujeme identifikovat jevy, které chceme zkoumat. 

Musíme též vybrat vlastnosti, které tyto jevy budou pro naše účely charakterizovat. Poté 

přijdou na řadu také konkrétní ukazatele či znaky (formy: nominální, pořadový či 

měřitelný), jež budou vlastnosti reprezentovat. Logickým a velmi důležitým následným 

krokem je samotná tvorba dotazníku. Tato autorka také zmiňuje zásady tvorby takového 

dotazníku. Celý postup je rozdělen do několika etap, které nejsou striktně odděleny, 

spíše se prolínají: 

1) Vytvoření seznamu informací, které by měl dotazník přinést. 

2) Určení způsobu dotazování. 

3) Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr. 

4) Konstrukce otázek v návaznosti na požadované informace. 

5) Konstrukce celého dotazníku. 

6) Pilotní výzkum. 

Je jasné, že seznam informací, které by měl dotazník přinést, souvisí s hlavní 

výzkumnou otázkou a konkrétními cíli výzkumu. Až poté se ptáme, jaká metoda pro 

sběr dat bude využita. Po zohlednění všech specifik jednotlivých druhů byla zvolena 

metoda elektronického dotazování, která je rychlá, levná a hlavně urychluje zpracování 

dat, která jsou již v elektronické podobě, a lze se k nim dostat prakticky ihned. Mezi 

další druhy patří např. písemné nebo telefonické dotazování. Důležitým aspektem je 

také zodpovězení otázky - koho se budeme ptát? Je potřeba přesně specifikovat cílovou 

skupinu, respektive kritéria pro zařazení daného respondenta do zkoumaného vzorku 

(Přibová, 1996). 
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Foret (2012) upozorňuje, že je důležité pořadí otázek v dotazníku. Na začátky by 

měly být otázky zajímavé, uprostřed meritorní (hlavní, bezprostředně se týkající 

problému výzkumu), na konci pak otázky méně významné a identifikační. Každá otázky 

by měla být srozumitelná a jasně formulovaná. Z hlediska druhů jednotlivých otázek 

rozlišujeme otázky uzavřené (standardizované), otevřené (nestandardizované), anebo 

jejich kombinace. Uzavřené otázky nabízejí několik možných variant odpovědí, ze 

kterých respondent jednu nebo více vybere. Výhoda rychlého a snadného vyplnění 

otázky s nasměrováním přesně na to, co nás zajímá, je zřejmá. Jsou také nejjednodušší 

na následné vyhodnocení, používají se nejvíce v kvantitativních výzkumech, avšak 

nemusí vždy reprezentovat všechny možnosti, které navíc nemusí být pro respondenta 

zcela výstižné. Otevřené otázky toto eliminují, ale zase je potřeba brát v úvahu to, že 

respondentovi nenabízíme žádné varianty odpovědí, tudíž u něho nemusí být správná 

motivace k jejich vymýšlení. Je nutné pečlivě vybrat ke každé otázce správný druh. 

Často se u některých otázek sahá ke kombinaci obojího, kdy nabídneme několik variant 

odpovědí a na konec necháme jednu volnou možnost, takové otázky nazýváme 

polootevřené (polouzavřené). Zvláštním a velmi používaným případem uzavřené otázky 

je tzv. škálování. Respondent je žádán, aby vyjádřil svůj názor či postoj pomocí škály. 

Ta může být verbální (často, občas, zřídka, nikdy apod.), číselná (např. hodnocení 1-5 

jako ve škole) nebo grafická. 

Foret (2012) i Přibová (1996) souhlasí, že je důležitý celkový dojem dotazníku. 

Dotazník musí mít logickou strukturu, která podporuje plynulost jeho vyplnění. Úvodní 

text by měl vzbudit zájem respondenta, vysvětlit mu cíl výzkumu a význam jeho 

odpovědí. Celá skladba by tedy měla začínat úvodím textem, následují úvodní otázky, 

které by měly vzbudit zájem, poté věcné (meritorní) otázky a případné filtrační otázky 

(slouží k tomu, aby respondent po zodpovězení určitým způsobem nemusel odpovídat 

na další otázku, která by se ho netýkala apod.). Nakonec přichází identifikační otázky, 

které charakterizují respondenta a slouží při vyhodnocení výzkumu k vyjádření 

hledaných souvislostí mezi jednotlivými znaky. Před samotným spuštěním výzkumu je 

vhodné udělat tzv. pilotáž. Ta slouží k nalezení nedostatků v dotazníku, které by mohli 

negativně ovlivnit celý výzkum. Na malém vzorku respondentů vyzkoušíme 

srozumitelnost a celou stavbu. Zjistíme takhle včas, jestli je potřeba udělat nějaké 

korekce, položit otázku jinak, nebo doplnit nějakou otázku o důležitou odpověď.  
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4.3  Plán výzkumného projektu 

Tato podkapitola nabídne pohled na celý plán výzkumného projektu, využití 

výzkumných metod, zkoumaný vzorek, sběr a analýzu dat apod. 

4.3.1 Metoda, měřící technika, zkoumaný vzorek 

Metoda 

Celá práce kombinuje kvalitativní a kvantitativní výzkum. V první části se 

opíráme o data sekundárního charakteru při zkoumání závislosti mezi průměrnou 

domácí návštěvností a počtem fanoušků na sociální síti Facebook jednotlivých klubů 

Gambrinus ligy. Jednotlivé případové studie využívají více zdrojů dat. Pro analýzu 

využívání sociálních médií třech týmů s nejvyšší průměrnou domácí návštěvností byla 

totiž využita jak data sekundární (veřejně dostupná, ne určená přímo pro tento výzkum), 

tak data primární (shromážděná přímo pro tento výzkum).  V poslední části, 

dotazníkovém šetření, které je typické pro kvantitativní výzkumy, byla zdrojem pouze 

data primární. 

 

Měřící technika 

První část spočívala ve zjištění závislosti mezi průměrným počtem fanoušků při 

domácích zápasech klubů Gambrinus ligy a počtem jejich fanoušků na Facebooku. 

Zdrojem dat byl web gambrinusliga.cz a jednotlivé profily klubů na Facebooku.  

Hlavní výzkumná otázka druhé části výzkumu byla: jakým způsobem 

komunikují přes sociální média tři kluby s nejvyšší průměrnou domácí návštěvností? 

Z výzkumné otázky přímo vyplývá kritérium pro zařazení klubu do výzkumu. Následně 

byla sbírána důležitá data, která byla průběžně zaznamenávána (po celou sezónu 2012 / 

2013). Mezi ta nejdůležitější patří počty fanoušků na jednotlivých médiích, struktura, 

čas a intenzita vydávaných příspěvků a zapojení uživatelů. K datům sbíraným přímo na 

jednotlivých profilech klubů jednotlivých sociálních médií (facebook.com, twitter.com, 

plus.google.com a youtube.com) přibyla i data ze statistických internetových nástrojů 

pro sociální média (fanpagekarma.com, twtrland.com a allmyplus.com).  

Měření poslední etapy probíhalo pomocí dotazníkového šetření, konkrétně 

formou elektronického dotazování. Zcela na začátku existoval hlavní cíl, a to 
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zhodnocení situace okolo komunikace týmů Gambrinus ligy vedené skrz sociální média. 

Samotný dotazník vznikal na základě teoretických východisek a zkušeností a vědomostí 

výzkumníka. V našem případě byly identifikovány jevy, které chceme zkoumat. Např. 

se jednalo o druhy sociálních médií, které jsou fanoušky klubů sledovány a samozřejmě 

o konkrétní obsah těchto médií. Vybral jsem i vlastnosti, které zmíněné jevy 

charakterizují. V posledním kroku i nejdůležitější znaky, které reprezentují zase tyto 

vlastnosti. Celý dotazník byl konstruován přesně podle návodu autorky Přibové (1996) 

viz 4.2.3 Dotazníkové šetření. Považuji za důležité zmínit informace, které jsem shledal 

důležitými, a které měl za úkol dotazník přinést. Jsou to zejména tyto: 

• Jaká sociální média fanoušci klubů Gambrinus ligy využívají? 

• Jaký obsah těchto médií upřednostňují, jaký naopak ne a jaký jim 

v nabídce chybí? 

• Jsou na sociálních médiích aktivní, jakým způsobem? 

• Sledují i neoficiální fanouškovské komunity na sociálních médiích a 

oficiální profily Gambrinus ligy? 

• Jak hodnotí celkovou komunikaci na těchto platformách svého 

oblíbeného týmu a z jakého důvodu je vůbec sledují? 

Dotazník byl vytvořen prostřednictvím internetové služby vyplnto.cz. Následná 

distribuce k cílové skupině probíhala přes sdílení odkazu k dotazníku přes sociální 

média. Konkrétně přes jednotlivé profily klubů Gambrinus ligy, kam byl vložen tento 

zpětný odkaz. Velmi přínosným prostředníkem byla též samotná Gambrinus liga a její 

oficiální profily na sociálních médiích. Tato spolupráce přinesla velký počet 

relevantních respondentů.  

   

Zkoumaný vzorek 

V první fázi se zkoumaným vzorkem staly všechny kluby, které hrály v sezóně 

2012 / 2013 Gambrinus ligu. Druhá fáze byla zaměřena taktéž na kluby Gambrinus ligy, 

konkrétně na tři s nejvyšší domácí průměrnou návštěvností. V poslední fázi se do 

zkoumaného vzorku dostali všichni respondenti, kteří splňovali omezení, že sledují 

alespoň jeden klub Gambrinus ligy na alespoň jednom ze zmíněných sociálních médií. 
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Výsledný vzorek tvořili jak muži, tak ženy, patřící do různých věkových kategorií, 

s různým místem pobytu děleného dle krajů v České republice. 

4.3.2 Sběr dat 

 Počty fanoušků na jednotlivých oficiálních profilech týmů Gambrinus ligy jsou 

udávány ke dni 27. 5. 2013, návštěvnost je pak aktuální k ligovému ročníku 2012/2013 

dle webu gambrinusliga.cz ke stejnému datu. Jednotlivá data pro druhou část byla 

zaznamenávána průběžně v celé sezóně 2012 / 2013, konečná čísla a procentuální 

vyjádření pak také k datu 27. 5. 2013. Finální podoba dotazníku byla vyhotovena 

v květnu 2013, samotné dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím internetového 

nástroje vyplnto.cz na začátku června v délce jednoho týdne, kdy mohli respondenti 

vyplňovat. Dotazník byl šířen přesně těmi kanály, které měl ve své podstatě zkoumat, 

což je zajímavé. Zpětný odkaz pro vyplnění dotazníku byl umístěn na jednotlivé 

sociální profily klubů a také na oficiální sociální profily Gambrinus ligy, což přineslo 

kýžený efekt v podobě dostatečného počtu respondentů. Tato spolupráce je 

oboustranná, výsledky práce budou předloženy zástupcům Gambrinus ligy k bližšímu 

zkoumání.  

4.3.3 Pilotní studie 

Pilotáž dotazníku byla provedena na vzorku 14 osob. Na základě konzultace 

s těmito osobami byly provedeny drobné korektury. Korektury se netýkaly celkového 

konceptu dotazníku, některé otázky jsem pouze doplnil o odpovědi, které byly shledány 

jako chybějící a bylo vhodné je doplnit. Finální verze dotazníku byla konzultována 

s vedoucím práce panem Mgr. Janem Procházkou.    

4.3.4 Rozpočet výzkumu, časový harmonogram 

 Náklady spojené s touto prací byly prakticky zanedbatelné. I díky tomu, že byla 

třetí část (dotazníkové šetření) řešena elektronickou formou. Statistické online nástroje 

využité ve druhé části byly pro tyto účely bezplatné, stejně jako nástroj na tvorbu 

dotazníků (vyplnto.cz). 

 Logicky byla celá práce rozdělena do několika etap tak, aby bylo možné vše 

uzavřít do stanoveného termínu. Důležité bylo dodržení jednotlivých kroků: 
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1) Volba tématu a celkové rozvržení práce. Stanovení cílů a dílčích úkolů. 

2) Rešerše literatury související se specifikami této práce, zejména problematika 

sociálních médií a jejich využití ve sportovním prostředí. 

3) Průběžné zaznamenávání dat. 

4) Konstrukce dotazníku v návaznosti na požadované informace. Pilotní studie. 

5) Konečný sběr, následné zpracování všech dat a jejich vyhodnocení. 

6) Vyvození závěrů, formulace doporučení pro komunikaci prvoligových 

fotbalových klubů a dalších organizací ve sportovním prostředí pomocí 

sociálních médií. 

4.3.5 Rozsah platnosti 

Vymezení 

 Výsledky výzkumu budou k dispozici jednotlivým klubům Gambrinus ligy a po 

vzájemné dohodě i oficiálním zástupcům samotné Gambrinus ligy, kteří mají na starost 

komunikaci. 

Omezení 

 Výsledky práce jsou v první řadě použitelné pro fotbalové kluby hrající 

Gambrinus ligu. Při dodržení specifik jednotlivých sportů, respektive jednotlivých 

organizací působících ve sportu, mohou být návodem či pomocným nástrojem 

v komunikaci přes sociální média i pro ně.  

4.3.6 Analýza dat 

 Pro možnost interpretace výsledků a návrhů je zapotřebí ve všech částech 

výzkumu nasbíraná data analyzovat. V první části spočívala analýza dat v hledání 

souvislosti mezi průměrnou domácí návštěvností klubů Gambrinus ligy a počtu jejich 

fanoušků na Facebooku. V druhé části bylo čerpáno z dat jednotlivých profilů na 

sociálních médiích tří klubů s nejvyšší průměrnou domácí návštěvností, a také z dat 

internetových statistických nástrojů. Studie každého klubu byla rozdělena dle 

jednotlivých médií. Číselná data a procentuální vyjádření byla doprovázena i slovním 

popisem aktivity jednotlivých profilů, protože pouze to mohlo dodat celkovému 
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pohledu na komplexnosti. V konečné fázi pak došlo ke komparaci všech tří klubů. Data 

pro poslední část – dotazníkové šetření – byla sbírána prostřednictvím internetové 

služby vyplnto.cz. Následná analýza byla provedena na základě odpovědí respondentů 

číselně, slovně i graficky (pomocí grafů). V poslední části byla všechna analyzovaná 

data sumarizována do podoby návrhů a doporučení.  
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5 ANALYTICKÁ VÝCHODISKA       

5.1 Závislost domácí návštěvnosti na počtu facebookových fanoušků 

 Komplexní pohled na komunikaci na sociálních médiích fotbalových klubů 

Gambrinus ligy započala dílčí analýza, která zkoumala závislost domácí návštěvy na 

stadionu na počtu fanoušků na sociální sítí Facebook. Facebook byl zvolen z důvodu 

masové rozšířenosti v naší zemi. Jedná se prakticky o jedinou sociální síť, kterou 

využívá nemalé procento lidí s přístupem k internetu v České republice (podle doba-

webova.com je to 3,8 miliónů uživatelů alespoň jednou do měsíce). Ostatní sociální sítě 

používané ke komunikaci fotbalových klubů prozatím nedosahují takové oblíbenosti 

(měřeno počtem fanoušků či followerů). Nicméně budou rozebírány v dalším textu. 

Stanovme si tedy základní hypotézu pro tuto část: „Fotbalové kluby Gambrinus ligy, 

které jsou aktivní na Facebooku (nejrozvinutější sociální síť v České republice), mají 

zpravidla vyšší domácí návštěvnost.“ Toto tvrzení je založeno na předpokladu, že 

fotbalové kluby používají profilové stránky na Facebooku jako jakýsi doplňkový nástroj 

komunikace i pro lákání fanoušků na stadiony. Kluby se snaží rozšiřovat fanouškovskou 

základnu na Facebooku a tím rozšířit i tu reálnou základnu na vlastním stadionu. 

Z důvodu předpokládání závislosti domácí návštěvnosti klubů Gambrinus ligy na počtu 

fanoušků na Facebookových klubových stránkách bude pro tuto část využita lineární 

regresní analýza. Za nezávisle proměnnou (příčinu) považujme aktuální stavy 

fanouškovských základen na Facebooku a závisle proměnnou (důsledkem) poté bude 

průměrná domácí návštěvnost. 

 

Tabulka č. 1: Průměrná domácí návštěvnost a počet fanoušků na Facebooku 

Klub Průměrná domácí návštěvnost Počet fanoušků na Facebooku 

 sezóna 2012/2013 ke dni 27. 5. 2013 

FC Viktoria Plzeň 10 047 34 314 

AC Sparta Praha 8 531* 124 568 

FC Baník Ostrava 7 926 17 838 

SK Slavia Praha 7 037 29 925 
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SK Sigma Olomouc 5 575 6 910 

1. FC Slovácko 4 790 10 317 

FC Zbrojovka Brno 4 529 5 814 

FC Slovan Liberec 4 223 4 214 

FC Hradec Králové 3 998 8 501 

FK Teplice 3 536 3 860 

FC Vysočina Jihlava 3 222 4 482 

FK Mladá Boleslav 3 127 3 931 

1. FK Příbram 2 840 1 841 

FK Baumit Jablonec 2 753 3 222 

SK Dynamo České Budějovice 2 534 3 876 

FK Dukla Praha 2 191 3 207 

Průměr 4798 16 738 

Zdroj: autor na základě facebook.com a gambrinusliga.cz, 2013 

 

* Průměrná domácí návštěvnost AC Sparta Praha je ovlivněna trestem od Fotbalové 

Asociace České republiky, kdy první dvě domácí utkání musela sehrát na prázdném 

stadionu kvůli výtržnostem fanoušků z předchozí sezóny.  

 

Počty fanoušků na jednotlivých oficiálních profilech týmu Gambrinus ligy jsou udávány 

ke dni 27. 5. 2013, návštěvnost je pak aktuální k ligovému ročníku 2012/2013 dle webu 

gambrinusliga.cz ke stejnému datu. Jednotlivé kluby jsou v tabulce seřazeny podle 

průměrné domácí návštěvnosti. 
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Graf č. 1: Počet fanoušků na Facebooku a průměrná domácí návštěvnost 

 

Zdroj: autor na základě facebook.com a gambrinusliga.cz, 2013 

 

R2 (koeficient determinace): 0,44 

P hodnota: 0,005 

Výsledná regresní funkce pro počet fanoušků na Facebooku a průměrné domácí 

návštěvnosti je dána vztahem: y = 0,05x + 3932 

 

 Z grafu na první pohled vyplývá, že je narušen specifickým prvkem, kterým je 

v našem případě klub AC Sparta Praha. Výsledky úvodní části výzkumu jsou tímto 

ovlivněny. Tento klub je specifický svoji úspěšnou historií a tradicí, velkou 

fanouškovskou základnou (tou reálnou a samozřejmě i tou virtuální na sociálních 

médiích). Svoji roli hraje i zmíněný trest pro tento klub ve formě zákazu vstupu diváků 

na stadion pro první dvě domácí utkání v ligovém ročníku 2012/2013. Pokusme se 

vyzkoumat, jakým způsobem by vypadaly výsledky při vyloučení klubu AC Sparta 

Praha ze zkoumaného vzorku. 
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Graf č. 2: Počet fanoušků na Facebooku a průměrná domácí návštěvnost (bez AC Sparta Praha) 

 
Zdroj: autor na základě facebook.com a gambrinusliga.cz, 2013 

 

R2 (koeficient determinace): 0,837 

P hodnota: 0,0000027 

Výsledná regresní funkce je dána vztahem: y = 0,202x + 2629 

 

 Hned na první pohled zjistíme, že očištěný graf o AC Sparta Praha nabízí 

prokazatelnější výsledky. Na tomto základě můžeme nyní potvrdit s vysokou mírou 

(0,837) koeficientu determinace, že kluby aktivní na Facebooku v České republice mají 

vyšší návštěvnost na domácích zápasech. Koeficient závislosti (0,202) se může zdát 

nevýznamný, ale ve své podstatě znamená, že klubu by mělo stačit pro získání jednoho 

reálného fanouška do ochozů stadionu rozšířit svoji základnu na Facebooku o pět 

fanoušků internetových. To by nemusel být nepřekonatelný problém. Navíc to dává do 

rukou sportovních marketérů určitou páku, se kterou by mohlo být lehčí prorazit v boji 

o navyšování (minimálně nesnižování) financí na marketing. Je nutné také dodat, že 

platnost našeho tvrzení je možné aplikovat pouze na trh České republiky. Nemůžeme si 

dovolit zobecnit výsledky např. na evropský fotbal, velké evropské fotbalové kluby. 

Náš trh má určitá specifika, které je nutno brát v potaz. Velkým rozdílem mezi českým 

prvoligovým klubem a např. španělským velkoklubem typu Real Madrid je ten, že 

většina facebookových fanoušků jsou lidé, kteří přímo žijí v naší zemi, a tím pádem 

mají ulehčenou možnost navštívit zápas osobně. Naopak výrok, že facebookový 
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fanoušek Realu Madrid pochází přímo ze Španělska a navíc z rozumné vzdálenosti, 

která by dovolovala pravidelně navštěvovat domácí zápasy, nemůžeme potvrdit. Tyto 

kluby se zaměřují na jiné priority, než je přilákat další fanoušky na domácí utkání (navíc 

velmi často by se už další fanoušci na stadion ani nevešli). Příkladem může být podpora 

merchandisingových předmětů nebo placené online služby (Arsenal Londýn má např. 

pro fanoušky připravený prémiový obsah své internetové televize, který musí fanoušek 

zaplatit).  

 I právě proto by kluby neměly brát komunikaci přes sociální média na lehkou 

váhu, navíc takto lze oslovit solidní masu fanoušků a podporovatelů, která by byla 

jinými prostředky třeba zcela nedosažitelná. Ještě jednou musíme opakovat, že vhodná 

komunikace přes sociální média vůbec nemusí stát velké finanční obnosy, spíše naopak. 

Jestliže se podaří skloubit prvky jako je kreativita, kvalita, určitá míra přitažlivosti a 

vtipu, mohly by kluby svoji komunikaci pozvednout o nějaký stupeň výše. 

 

5.2 Případové studie - kluby Gambrinus ligy 

 Veškeré statistické údaje a čísla jsou uváděna k ligovému ročníku 2012 / 2013, 

konkrétně pak k datu 27. 5. 2013, samozřejmě není-li uvedeno jinak. Do zkoumaného 

vzorku byly vybrány tři kluby Gambrinus ligy, které mají nejvyšší průměrnou domácí 

návštěvnost. 

5.2.1 Gambrinus liga 

Gambrinus liga, neboli 1. česká fotbalová liga, je nejvyšší česká fotbalová 

soutěž, kterou pořádá Fotbalová asociace České republiky, podobně jako je tomu u 

všech fotbalových soutěží registrovaných profesionálních i neprofesionálních hráčů u 

nás. Soutěž existuje od roku 1993, kdy byla rozdělena Fotbalová liga Československa. 

Od sezóny 1997 / 1998 nese název podle hlavního sponzora, který se mezi fotbalovou 

veřejnost vžil. Proto i v této práci je oficiální název „Gambrinus liga“ používán. Od 

prvního ročníku se soutěže účastní vždy 16 mužstev, která spolu systémem „každý 

s každým“ dvoukolově sehrají celkem 240 utkání. Během dvaceti sezón jsme poznali 

pouze pět vítězů (mistrů ligy). Byla to AC Sparta Praha (11x), SK Slavia Praha (3x), FC 

Slovan Liberec (3x), FC Viktoria Plzeň (2x) a FC Baník Ostrava (1x). První tři týmy 
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mají možnost startovat v předkolech evropských pohárů (Liga mistrů a Evropská liga), 

poslední dva týmy přímo sestupují do Národní fotbalové ligy, což je 2. nejvyšší 

fotbalová liga v České republice (Wikipedia, 2013a). 

 Jednotlivé kluby Gambrinus ligy, ale i ona samotná, se snaží být nějakým 

způsobem aktivní a sociální média využívat. Některým se to daří více, některým méně. 

Někteří těmto aktivitám přikládají velký důraz, nějaké kluby řídí své profily méně 

aktivně. Můžeme však říci, že sociální média hrají v klubových komunikacích 

významnou roli a postupně se stávají důležitým kanálem. Tabulka č. 2 ukazuje všechna 

důležitá čísla týkající se počtu fanoušků na jednotlivých médiích a průměrné domácí 

návštěvnosti. Celková čísla jsou pouze informativního charakteru, musíme si uvědomit, 

že by např. celkový součet fanoušků všech klubů na Facebooku nemusel reprezentovat 

unikátní uživatele. Důvodem je, že uživatel může být fanouškem více klubů apod. 

 

Tabulka č. 2: Týmy Gambrinus ligy a jejich důležitá čísla za ročník 2012/2013 (k datu 27. 5. 2013) 

Klub 

Průměrná domácí 

návštěvnost Facebook  Twitter  Google+ YouTube  

FC Viktoria Plzeň 10 047 34 474 1 273 10 052 1 534 

AC Sparta Praha 8 531* 124 654 5 497 28 333 6 006 

FC Baník Ostrava 7 926 18 066 722 6 275 

SK Slavia Praha 6 942 30 061 1 744 21 453 1 200 

SK Sigma Olomouc 5 575 6 936 917 13 218 X 

1. FC Slovácko 4 790 10 321 557 13 128 370 

FC Zbrojovka Brno 4 529 5 903 396 65 123 

FC Slovan Liberec 4 223 4 275 1 179 6 033 127 

FC Hradec Králové 3 998 8 516 367 11 089 121 

FK Teplice 3 536 3 894 611 11 081 138 

FC Vysočina Jihlava 3 222 4 512 460 4 920 91 

FK Mladá Boleslav 3 127 3 945 405 2 821 X 
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1. FK Příbram 2 840 1 855 444 5 713 57 

FK Baumit Jablonec 2 753 3 252 30 X X 

SK Dynamo České Budějovice 2 534 3 890 411 4 730 95 

FK Dukla Praha 2 191 3 245 476 11 331 75 

  

Celkem 76 764 267 799 15 489 143 967 10 212 

Průměr 4 798 16 737 968 8 997 638 

Gambrinus liga - oficiální profil 9 762 1 631 5 321 364 

Zdroj: autor na základě gambrinusliga.cz, facebook.com, twitter.com, plus.google.com a youtube.com, 

2013 

 

*Průměrná domácí návštěvnost AC Sparta Praha je ovlivněna trestem od Fotbalové 

Asociace České republiky, kdy první dvě domácí utkání musela sehrát na prázdném 

stadionu kvůli výtržnostem fanoušků z předchozí sezóny (2011/2012). 

5.2.2 FC Viktoria Plzeň 

 Pryč jsou časy, kdy se FC Viktoria Plzeň prala o holý život v Gambrinus lize. 

Několik posledních ročníků bojuje o ty nejvyšší příčky, kvalitně reprezentuje zemi 

v evropských pohárech, podařilo se zrekonstruovat celý stadion. To vše je vidět na 

důležitých číslech. Nejvyšší průměrná domácí návštěvnost ze všech týmů stojí 

v popředí, absolutní počty fanoušků na sociálních médiích jdou ruku v ruce s tímto 

faktem.  

Tabulka č. 3: Základní údaje FC Viktoria Plzeň - Facebook 

Facebook účet: @fcviktoria.cz 

Počet fanoušků: 34 474 

Průměrný počet příspěvků za den: 5 

Zapojení fanoušků: 3,6% (průměr množství „to se mi líbí“, komentářů a 

sdílení za den vzhledem k celkovému počtu fanoušků) 

Zdroj: autor na základě facebook.com/fcviktoria.cz a fanpagekarma.com, 2013 

 



66 

 

Tabulka č. 4: Příspěvky FC Viktoria Plzeň na Facebooku 

Typ příspěvku (%) To se mi líbí 

(průměr) 

Komentáře 

(průměr) 

Sdílení 

(průměr) 

Celkové zapojení 

(průměr) 

klasické statusy (44,3%) 98 17 1 116 

obrázky (40,7%) 323 26 54 403 

video (8,5%) 124 7 29 161 

odkazy (6,5%) 85 8 8 101 

Celkový průměr 158 15 23 196 

Zdroj: autor na základě facebook.com/fcviktoria.cz a fanpagekarma.com, 2013 

 

 Velmi hodnotné údaje nabízí tabulka č. 4, které ukazuje v procentuálním 

vyjádření typy příspěvků na Facebooku. Můžeme vidět, jaké příspěvky jsou 

nejúspěšnější z hlediska následné interakce fanoušků. Absolutně největší odezvu mají 

příspěvky, které obsahují obrázek, je vidět, že v plzeňské Viktorii berou tento fakt 

v potaz a obrázky zveřejňují ve 40,7% všech případů. Celkové zapojení k obrázku je 

pak v průměru 403 akcí uživatelů. Je na posouzení, jestli 5 příspěvků denně není příliš 

vysoké číslo, které by mohlo uživatele v některých situacích až rušit. Každý příspěvek 

vyvolá v průměru 196 reakcí uživatelů. Stále však můžeme pozorovat prostor pro 

kreativní obsah, který by zapojil ještě větší procento facebookových fanoušků, než je 

tomu doposud (3,6%, průměr množství „to se mi líbí“, komentářů a sdílení za den 

vzhledem k celkovému počtu fanoušků).  
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Graf č. 3: Zapojení fanoušků dle času vydávání příspěvků FC Viktoria Plzeň na Facebooku 

 

Zdroj: fanpagekarma.com, 2013 

 

 Barevné kruhy na Grafu č. 3 znázorňují zapojení uživatelů dle denního času. 

Velikost kruhu udává frekvenci příspěvků (čím větší je kruh, tím větší je frekvence 

přidávání příspěvků), barevnost samotné zapojení uživatelů formou „to se mi líbí“, 

komentářem a sdílením (světle zelená znamená vysokou interakci, tmavě červená 

naopak malou interakci). Vidíme, že FC Viktoria Plzeň bývá nejaktivnější v neděli mezi 

16:00 a 20:00, avšak nedochází k přílišnému zapojení uživatelů. Mnohem úspěšnější 

s aktivováním fanoušků je zpravidla v pondělí v čase 12:00 - 16:00, poté také středy a 

neděle v čase 20:00 - 24:00. Následující Graf č. 4 zase ukazuje počty tzv. mluví o tom, 

neboli unikátní počty uživatelů, kteří vykázali nějakou interakci mající spojení se 

sledovanou stránkou za posledních 7 dní (více o „mluví o tom“ viz s. x). Zajímavostí je, 

že nejvyšší body grafu se objevily v období, kdy vyvrcholila sezóna Tipsport Extraligy 

ledního hokeje, a právě klub HC Škoda Plzně získal titul. Konkrétně tato metrika 

zaznamenala v nejvyšším bodě přes 15 000 unikátních uživatelů, kteří „mluvili o tom“, 

což je vzhledem k celkovému počtu fanoušků Viktorie na Facebooku velmi solidní 

číslo. Díky přátelským vztahům hokejového a fotbalového klubu v Plzni se i 

facebookový profil Viktorie naplnil tímto obsahem, který měl dosah na velké množství 

unikátních uživatelů. S úsměvem a určitou dávkou paradoxu tedy můžeme spekulovat, 

že nejvyšší interakce bylo dosaženo kvůli těmto okolnostem. 
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Graf č. 4: Mluví o tom – FC Viktoria Plzeň 

 

Zdroj: autor na základě facebook.com/fcviktoria.cz, 2013 

 

Tabulka č. 5: Základní údaje FC Viktoria Plzeň - Twitter 

Twitter účet: @fcviktorkaplzen 

Počet followerů: 1 273 (82 % mužů) 

Průměrný počet tweetů za den: 6 

Průměrný počet re-twettů za 100 tweetů: 40 

Typy příspěvků v %: 70,5 % klasické statusy - tweety; 16,2 % 

obrázky; 5,8 % odkazy; 7,5 % re-tweety, 

odpovědi a zmínky 

Zdroj: autor na základě twitter.com a twtrland.com, 2013 

 

 V počtu followerů zaujímá FC Viktoria Plzeň třetí místo mezi všemi týmy 

Gambrinus ligy. Opět se můžeme zajímat o průměrný počet příspěvků za den. 

Konkrétně je tento klub ještě aktivnější, než na facebookovém profilu, v průměru o 

jeden příspěvek více (tedy 6). V majoritní většině je příspěvek klasickým statusem, což 

není nic překvapivého, z hlediska uzpůsobení a nastavení Twitteru. Velmi vtipně 

využívají tento účet na citování hráčů a realizačního týmu klubu, kdy jsou nabízena 

prohlášení k aktuálnímu tématu. Navíc je téměř každý příspěvek opatřen hashtagem 
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#fcvp, který ulehčuje skupinovou komunikaci. Ve 40 % případů je navíc příspěvek 

klubu re-tweetován (více o „hashtagu“ a „re-tweetu“ viz kapitola 3.5.2 Twitter).  

 

Tabulka č. 6: Základní údaje FC Viktoria Plzeň – Google+ 

Google+ účet: @FCViktoriaPlzen 

Počet fanoušků: 10 052 

Průměrný počet příspěvků za den: 4 

Typy příspěvků v %: 46,8 % klasické statusy; 34 % obrázky; 11 % 

video; 8,2 % odkazy 

Typy interakcí fanoušků v % za příspěvek: komentáře (0,45 / příspěvek); +1 (1,91 / 

příspěvek); sdílení (0,07 / příspěvek); celkové 

zapojení (2,43 / příspěvek) 

Zdroj: autor na základě plus.google.com a allmyplus.com, 2013 

 

 Vcelku slušná fanouškovská základna FC Viktoria Plzeň na síti Google+ dává 

možnosti zajímavé interakce. Nenechme se však mýlit, v porovnání se stále 

nejoblíbenější sítí (Facebook) v České republice, je zapojení fanoušků tristní. Aktivita 

klubu je obdobná jako na Facebooku (v průměru o jeden příspěvek méně, tedy 4). I 

rozložení dle typů příspěvků je velmi podobné, do očí však bije téměř žádná odezva od 

fanoušků. Při velmi pozitivním zaokrouhlení zjistíme, že průměrný příspěvek na této síti 

je odměněn dvěma +1 (obdoba „to se mi líbí“) a pouze každý druhý příspěvek 

doprovází jeden komentář. Síť s velkým potenciálem tedy zatím zůstává ve stínu, je 

otázkou času, jak se bude situace dál vyvíjet. 

 

Tabulka č. 7: Základní údaje FC Viktoria Plzeň - YouTube 

YouTube účet: @fcvpTV 

Počet odběratelů: 1 534 

Počet zhlédnutí videí: 88 419 

Počet videí: 18 

Zdroj: autor na základě youtube.com, 2013 
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 YouTube kanál FC Viktoria Plzeň založila na konci dubna 2013, takže je celkem 

brzy dělat nějaké relevantní závěry. Už nyní je však druhým klubem Gambrinus ligy co 

do počtu odběratelů oficiálních kanálů. Ve videích se velmi často objevují samotní 

hráči, kteří zvou na následující utkání nebo hodnotí ta předešlá. Videomateriál mapující 

klubové akce (měsíční shrnutí) je na svém počátku, čas ukáže, jestli se stane nedílnou 

součástí video nabídky. Několik zajímavých pohledů do zákulisí zase nabízí pravidelné 

reporty z odehraných utkání. Nejsledovanějším videem se stala návštěva plzeňských 

hokejistů po zisku titulu na fotbalovém stadionu FC Viktoria Plzeň (přes 34 000 

zhlédnutí). I toto opět dokazuje, že vztahy hokeje a fotbalu jsou v Plzni na výjimečné 

úrovni. 

5.2.3 AC Sparta Praha 

 Fotbalový klub AC Sparta Praha patří po dlouhá léta do absolutní špičky 

českého fotbalu, není tomu jinak u marketingové komunikace resp. komunikace na 

sociálních médiích. Jediný údaj, ve kterém Sparta zaostává, je průměrná domácí 

návštěvnost, v aktuálním ligovém ročníku ji předehnala FC Viktoria Plzeň. Kdyby 

neměla na první dvě utkání sezóny uzavřený svůj stadion kvůli výtržnostem fanoušků 

z předchozího ročníku, mohla i v tomto ukazateli předčit svého rivala z Plzně. To je 

však jen spekulace. V počtech podporovatelů na sociálních médiích už jasně dominuje. 

 

Tabulka č. 8: Základní údaje AC Sparta Praha - Facebook 

Facebook účet: @ACSpartaPraha 

Počet fanoušků: 124 654 

Průměrný počet příspěvků za den: 4 

Zapojení fanoušků: 2,3% (průměr množství „to se mi líbí“, 

komentářů a sdílení za den vzhledem 

k celkovému počtu fanoušků) 

Zdroj: autor na základě facebook.com a fanpagekarma.com, 2013 
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Tabulka č. 9: Příspěvky AC Sparta Praha na Facebooku 

Typ příspěvku v % To se mi líbí 

(průměr) 

Komentáře 

(průměr) 

Sdílení 

(průměr) 

Celkové zapojení 

(průměr) 

klasické statusy (44,4 %)  643 73 19 735 

obrázky (39,4 %) 824 58 154 1 036 

video (11,1 %) 286 25 67 378 

odkazy (5,1 %) 84 14 4 102 

Celkový průměr 460 43 61 564 

Zdroj: autor na základě facebook.com a fanpagekarma.com, 2013 

 

 Velké procento obrázků v příspěvcích ukazuje, že si je Sparta vědoma následné 

odezvy od fanoušků. Obrázky totiž mají vůbec nejvyšší průměr fanouškovské interakce 

(1 036 akcí / jeden obrázek). Nejvíce komentářů (73 / status) se pak objevuje u 

klasických statusů, kterých je v celkovém počtu všech publikovaných příspěvku téměř 

polovina. Absolutní průměrná čísla jsou nejvyšší ze všech zkoumaných týmů, je nutné 

však brát na zřetel, že Sparta disponuje několikanásobně větší fanouškovskou základnou 

na Facebooku. Toto tvrzení je potvrzeno metrikou zapojením fanoušků (2,3 %), což je 

číslo, které v tomto případě reflektuje potenciál k růstu. 

 

Graf č. 5: Zapojení fanoušků dle času vydávání příspěvků AC Sparta Praha na Facebooku 

 

Zdroj: fanpagekarma.com, 2013  
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 Velmi hodnotná je opět statistika zapojení fanoušků dle času vydávání příspěvků 

(viz Graf č. 5), není tomu jinak ani u klubu AC Sparta Praha. Nejaktivnějším obdobím 

bývá středa a neděle mezi 16:00 a 20:00 a také sobota v časech 16:00 - 24:00. 

Z hlediska úspěšnosti oslovení fanoušků, kteří na obsah nějakým způsobem reagují, je 

na vrcholu sobota v čase 20:00 - 24. Prakticky ale celý víkend zaznamenává Sparta 

solidní interakci. Sledovaná facebooková statistika „Mluví o tom“ v podobě oficiálního 

profilu AC Sparta Praha (viz Graf č. 6) naznačuje mírně rostoucí sinusoidní vývoj, který 

vypovídá o dobrém trendu, kterým se tento profil ubírá. Zdá se, že zájem o Spartu na 

Facebooku přichází v určitých vlnách. Tato velmi užitečná metrika opět dokládá, že i 

zde existuje potenciál růstu a možnosti zlepšení. 

 

Graf č. 6: Mluví o tom – AC Sparta Praha 

 

Zdroj: autor na základě facebook.com, 2013 

 

Tabulka č. 10: Základní údaje AC Sparta Praha - Twitter 

Twitter účet: @ACSparta_CZ 

Počet followerů: 5 497 (79 % mužů) 

Průměrný počet tweetů za den: 6 

Průměrný počet re-twettů za 100 tweetů: 113 

Počet a typy tweetů celkově: 7 720 (44,3 % klasické statusy; 24,1 % 

odkazy; 16,8 % re-tweety; 5,5 % obrázky; 9,3 
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% odpovědi a zmínky) 

Zajímavost: Sparta má i oficiální účet v angličtině 

@ACSparta_EN (1 662 followerů) 

Zdroj: autor na základě twitter.com a twtrland.com, 2013 

 

 Sparta zaujme nejen jasnou převahou nad všemi ostatními týmy Gambrinus ligy 

v počtu followerů, plně se snaží využít všech možností Twitteru. Příkladem budiž 

propagace hashtagu #verimACS před důležitým velkým zápasem. Sparta takto 

aktivovala mnoho uživatelů. Denně vyprodukuje průměrně 6 tweetů, které jsou velmi 

často navíc re-tweetovány (113 re-tweetů / 100 tweetů). Otázkou je, jestli podrobné 

informace (střídání, žluté karty apod.) z probíhajícího utkání uživatele někdy neruší. 

Informací o sestavě a zajímavosti k utkáním se tento postřeh samozřejmě netýká. Oproti 

Facebooku a Google+ Sparta příliš nevyužívá obrázků, téměř polovina všech příspěvků 

jsou klasické statusy (tweety), to je ale v tomto specifickém prostředí zcela normální 

jev. Zajímavostí je, že Sparta obsluhuje i oficiální účet v anglickém jazyce, který 

dosahuje více followerů, než většina klasických oficiálních účtů klubů Gambrinus ligy. 

Sparta ví, že její fanoušci nejsou pouze z naší země (i když absolutní většina spíše ano), 

a tak produkuje svůj obsah i ve světovém jazyce, což je určitě sympatické. Ještě uvedu, 

že na dynamickém Twitteru obsluhují své profily i hráči a zaměstnanci klubu (velmi 

aktivní jsou např. hráči Tomáš Vaclík či Lukáš Vácha a zaměstnanci marketingového 

oddělení v čele s Ondřejem Kasíkem – ředitelem komunikace). Tyto účty se navzájem 

celkem vtipně podporují s oficiálním klubovým profilem. 

 

Tabulka č. 11: Základní údaje AC Sparta Praha – Google+ 

Google+ účet: @ACSpartaPraha 

Počet fanoušků: 28 333 

Průměrný počet příspěvků za den: 4 

Typy příspěvků v %: 48,2 % klasické statusy; 37,6 % obrázky; 11 

% video; 3,2 % odkazy 

Typy interakcí fanoušků za příspěvek: komentáře (0,96 / příspěvek); +1 (4,54 / 

příspěvek); sdílení (0,09 / příspěvek); celkové 
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zapojení (5,59 / příspěvek) 

Zdroj: autor na základě plus.google.com a allmyplus.com, 2013 

 

 Můžeme pozorovat, že se Sparta pokusila zachytit nástup této sociální sítě a 

celkem se jí to podařilo. Nabízí zde velmi obdobný obsah jako na Facebooku i frekvenci 

jeho zveřejňování. Počtem lidí, kteří si AC Sparta Praha „přidali do kruhů“ (stali se 

fanoušky), je mezi prvoligovými kluby opět na úplném vrcholu. Oficiální profil na 

Google+ je asi čtvrtinové velikosti facebookového. Zapojit fanoušky se ovšem zdaleka 

nedaří tolik, jak by si povolaní lidé přáli. Zajímavé srovnání Facebooku a Google + 

ukazují následující čísla (sítě jsou ve své podstatě založeny na velmi podobné bázi, 

proto se srovnání nabízí). Porovnáme-li průměr počtu „To se mi líbí“ a „+1“ u jednoho 

příspěvku, dostaneme 460 x 4,54. Samozřejmě máme nepoměr v počtu podporovatelů 

na jednotlivých sítích, ale i když tuto informaci eliminujeme, stále dostáváme obrovský 

rozdíl v interakci (předpokládáme-li přibližně shodné počty fanoušků, pak by poměr byl 

asi 115 x 4,54). Obdobná situace je u ostatních akcí uživatelů. V konečném důsledku 

tedy dostáváme na jedné straně obdobnou nabídku obsahu, která však není dostatečně 

oceňována na straně druhé. Jak již bylo řečeno, čas ukáže, jak se bude situace okolo 

Google + vyvíjet. 

 

Tabulka č. 12: Základní údaje AC Sparta Praha - YouTube 

YouTube účet: acspartaofficial 

Počet odběratelů: 6 006 

Počet zhlédnutí videí: 3 650 423 

Počet videí: 480 

Zdroj: autor na základě youtube.com/user/acspartaofficial, 2013 

 

 I YouTube kanál se Sparta snaží pečlivě obsluhovat. Multimediální obsah je 

v poslední době tím, co fanoušci chtějí sledovat. A původní videa jsou možností, jak 

přiblížit dění každému, kdo o to má zájem. Každé video v průměru shlédne přes 7 600 

lidí, takže je vidět, že videa nepřichází vniveč. Co je nutné vyzdvihnout? Pěkný 

grafický obal všech videí, který vychází z celkového pojetí a grafického standardu 

dodržovaného napříč všemi sociálními médii. Kromě rozhovorů s hráči a členy 
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realizačního týmu před a po každém zápase, se v archivu objevují i videa netradiční. 

Velkým hitem poslední doby při spojení sportu a videozáznamu je tzv. kamera GoPro, 

která se většinou připevní na tělo aktéra a posléze nabídne opravdu velmi zajímavé 

záběry. I Sparta toto ví a snaží se tak činit. Vůbec nejsledovanějším videem, které 

zaznamenalo přes 300 000 zhlédnutí, má název AC Sparta Praha Harlem Shake (viz 

http://www.youtube.com/watch?v=lPRgZKYhLhQ). Jde o humornou formu tance 

předváděnou skupinou lidí, zde se zapojili hráči Sparty. 

5.2.4 FC Baník Ostrava 

 Poslední dva roky slyšíme o tomto klubu spíše negativní zprávy. Na sportovním 

poli se druhým rokem pral o zachování příslušnosti ke Gambrinus lize, kdy do 

posledních kol bojoval o záchranu v nejvyšší soutěži. Na poli ekonomickém zase 

v letošním roce (2013) hrozil totální bankrot, ostravský klub zachránilo až město 

Ostrava odkupem stadionu na Bazalech. Tím spíš je možná překvapivé, že se tento klub 

ocitá v nejlepší trojici průměrné domácí návštěvnosti. Musíme brát v potaz samozřejmě 

tradici a historii tohoto zástupce Moravskoslezského kraje, které jsou značné. I tak 

existuje předpoklad, že i v Baníku se snaží s fanoušky na sociálních médiích 

komunikovat. Je ovšem otázka, jakým způsobem. To zjistíme níže. 

 

Tabulka č. 13: Základní údaje FC Baník Ostrava - Facebook 

Facebook účet: @fcbanik.cz 

Počet fanoušků: 18 066 

Průměrný počet příspěvků za den: 5,5 

Zapojení fanoušků: 3,7 % (průměr množství „to se mi líbí“, 

komentářů a sdílení za den vzhledem 

k celkovému počtu fanoušků) 

Zajímavost: největší neoficiální komunitní stránka 

@fcbanikostrava má 37 155 fanoušků 

Zdroj: autor na základě facebook.com a fanpagekarma.com, 2013 
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Tabulka č. 14: Příspěvky FC Baník Ostrava na Facebooku 

Typ příspěvku v % To se mi líbí 

(průměr) 

Komentáře 

(průměr) 

Sdílení 

(průměr) 

Celkové zapojení 

(průměr) 

klasické statusy (32,2 %)  83 21 4 108 

obrázky (56,7 %) 92 14 10 116 

video (5,3 %) 67 13 11 91 

odkazy (5,7 %) 79 10 9 98 

Celkový průměr 80 17 9 103 

Zdroj: autor na základě facebook.com a fanpagekarma.com, 2013 

  

 Velmi zajímavé číslo ukazuje počet facebookových fanoušků největší neoficiální 

komunitní stránky příznivců Baníku Ostrava. Ta má totiž přibližně dvakrát tolik 

fanoušků, než oficiální profil klubu. Při pohledu na typ příspěvků a následné zapojení 

uživatelů můžeme opět konstatovat, že nejúspěšnější jsou opět obrázky, i když už ne 

s tak velkou převahou, jako tomu bylo u dvou předchozích klubů. I tak se tento typ 

příspěvků objevuje ve velké míře (56,7 % ze všech zveřejňovaných příspěvků). Obecně 

jsou všechny typy příspěvků ve statistice následné interakce uživatelů vzácně 

vyrovnané, což určitě stojí za zvýšenou pozornost. To dokazuje i metrika zapojení 

fanoušků, která je dokonce ještě vyšší, než u Viktorie Plzeň, byť o jednu desetinu (3,7 

%). V průměru pak vyprodukuje facebookový profil 5,5 příspěvku denně a každý 

takový příspěvek je průměrně ohodnocen 103 akcemi fanoušků.  
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Graf č. 7: Zapojení fanoušků dle času vydávání příspěvků FC Baník Ostrava na Facebooku 

 

Zdroj: fanpagekarma.com, 2013 

 

 Oficiální profil Baníku Ostrava na Facebooku produkuje nejvíce příspěvků 

zpravidla v pondělí a sobotu mezi 16:00 a 20:00. Sobota je ve zmíněném čase i 

nejúspěšnější co do počtu následných interakcí uživatelů. Všimněme si, že i v pátek, 

kdy jsou příspěvky rozloženy proporcionálně mezi celý den, jsou fanoušci aktivní. 

Nejmenší odezvu má neděle mezi 20:00 a 24:00. Metrika mluví o tom, věrohodně 

vypovídající o průběžné interakci uživatelů s oficiálním profilem, vykazuje nejnižší 

čísla z pozorovaných klubů. Nejvyšší bod grafu (Graf č. 8) reprezentuje období kolem 

16. dubna, kdy se podařilo nejlépe dostat do povědomí uživatelů Facebooku. V této fázi 

sezóny byl na pořadu venkovní duel s SK Sigma Olomouc, kam se chystalo velké 

množství baníkovských fanoušků. Vysokému zapojení pomohla i soutěž o pět 

podepsaných dresů ikony klubu – Milana Baroše. Fanoušci měli za úkol nejdříve poslat 

reakci na tři branky Milana Baroše v předchozím zápase, ze selektovaných se pak 

formou hlasování vybíralo nejlepších pět, které zmíněný dres získaly.  
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Graf č. 8: Mluví o tom – FC Baník Ostrava 

 

Zdroj: autor na základě facebook.com/fcbanik.cz, 2013 

 

Tabulka č. 15: Základní údaje FC Baník Ostrava - Twitter 

Twitter účet: @fcbanik 

Počet followerů: 722 (77 % mužů) 

Průměrný počet tweetů za den: 8 

Průměrný počet re-twettů za 100 tweetů: 113 

Počet a typy tweetů celkově: (58,3 % klasické statusy; 29,9 % odkazy; 10,8 

% obrázky) 

Zdroj: autor na základě twitter.com a twtrland.com, 2013 

 

 FC Baník Ostrava vydá každý den v průměru osm příspěvků (tweetů), což je o 

dva více, než je tomu u obou předchozích klubů. Tuto statistiku ovlivňuje vcelku 

detailní popis situací v průběhu zápasů, kdy např. 28 tweetů v průběhu hracího dne, není 

výjimkou. Určitě stojí za zvážení podobné aktivity nějakým způsobem omezit. Jeden 

z deseti příspěvků obsahuje obrázek. Nemalé množství tweetů (29,9 %) pak obsahuje 

odkaz, většinou na oficiální webové stránky klubu. Tento klub by si měl dát pozor, aby 

se jeho profil nestal pouhým odkladištěm těchto odkazů. Opět nepřekvapí, že většina 
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příspěvků jsou klasické statusy (tweety). Na profilu není vidět žádná podpora 

oficiálních profilů hráčů klubu, možná by nevadilo hráče na tomto dynamickém médiu 

nějak zapojit. Vzhledem k fanouškovské základně, historii a popularitě v regionu, se 

aktuální počet followerů zdá jako neadekvátní. Určitě zde existuje možnost růstu a 

celkového zlepšení ve všech směrech. 

 Oficiální profil FC Baník Ostrava na sociální síti Google + nebudeme blíže 

zkoumat z toho důvodu, že počet fanoušků je pouhopouhých šest, profil byl „aktivní“ 

pouze v úseku čtyř týdnů v průběhu měsíců března a května 2013 a vypovídající 

schopnost je tedy prakticky nulová. Žádnou zmínku o tomto profilu nenajdeme ani na 

oficiálních webových stránkách klubu. Domnívám se, že profil existuje pouze 

z povinnosti společné registrace služeb společnosti Google – YouTube a Google +. Čas 

ukáže, jestli se tento klub pokusí využít i toto sociální médium pro svou komunikaci. 

 

Tabulka č. 16: Základní údaje FC Baník Ostrava - YouTube 

YouTube účet: tvbanik 

Počet odběratelů: 275 

Počet zhlédnutí videí: 113 745 

Počet videí: 69 

Zdroj: autor na základě youtube.com/user/tvbanik, 2013 

 

 I když malý počet odběratelů ještě nemusí nutně znamenat malý zájem fanoušků 

o video obsah, něco jistě vypovídá. V průměru je každé video zhlédnuto o málo více 

než 1 600krát. Nejúspěšnější video na YouTube je vtipná pozvánka na utkání se Spartou 

Praha (viz http://youtube.com/watch?v=ltd1_R9As6Q), do které byli zapojeni jak 

fanoušci klubu, tak i samotní hráči. U Baníku je vidět určitý nápad, snaha přinést 

zajímavé informace i formou videa. Jsou zapojeni hráči, ať už v rozhovorech nebo 

v tréninkové jednotce či na autogramiádě. Nicméně je nutné dodat, že nápad leckdy 

nestačí. Celý kanál by zasloužil posunout minimálně o stupeň výš. Neexistuje žádný 

grafický standard, který by jednotlivá videa charakterizoval. Leckterá videa jsou 

zpracována velmi amatérským způsobem, tu je nekvalitní zvuk, jinde zase obraz. Baník 

přináší videa z tiskových konferencí, a jednotlivá videa nemají ani jednotný název 
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(jednou je název „tiskovka“, jindy „TK“, „Tisková konference“ apod.). Celé to 

jednoduše nepůsobí kompaktním a přitažlivým dojmem.  

5.2.5 Srovnání 

  FC Viktoria Plzeň produkovala v sezóně zajímavý a původní (zejména obrázky a 

videa) obsah na všech svých médiích. Společný grafický standard se objevil až 

v průběhu ligového ročníku, to určitě považujme za krok dopředu. Důraz je kladen na 

Facebook, i Twitter je příjemným doplňkem v komunikaci, Google + nezaznamenává 

takovou interakci, jaká by byla očekávána vzhledem k počtu fanoušků. YouTube se 

teprve rodí a získává svou tvář. Můžeme říci, že by FC Viktoria Plzeň měla pokračovat 

v nastoleném trendu. 

 AC Sparta Praha je klub s největší fanouškovskou základnou v České republice. 

Je to vidět i na počtech fanoušků na sociálních médiích. Z komunikace přímo čiší 

nastavená strategie, jednotný grafický design a kvalitní různorodý obsah. Můžeme 

odhadovat, že na Spartě vědí, co hraje v dnešní komunikaci největší roli, a snaží se to 

plnit. Velké množství původního kreativního obsahu je vítaným směrem. Velmi dobře 

jsou řízena všechna média s tím, že Google + opět nedosahuje takové interakce a obliby 

jako ostatní. Navíc se jednotlivé kanály efektivně doplňují. Zejména komunikace na 

dynamickém Twitteru je vedena velmi vtipnou formou. Sparta je průkopníkem a 

udavatelem směru mezi zkoumanými kluby Gambrinus ligy. Nebojím se tvrdit, že bude 

jedním z nejlepších komunikátorů přes sociální média v oblasti sportu v České 

republice. 

 FC Baník Ostrava se také snaží na sociálních médiích komunikovat. Vcelku 

kreativní obsah, který je založen převážně na obrázcích, nabízí facebookový profil. 

Twitter je také aktivní, i když je nutné se pozastavit nad velkým množstvím odkazů na 

oficiální webové stránky klubu. Google + absolutně nefunguje, je založen spíše 

omylem. YouTube kanál také nějakým způsobem přežívá, i když může působit 

amatérským dojmem. Po sledování Baníku na sociálních médiích musím uznat, že 

chybí, anebo není vidět nějaká komplexní strategii pro práci s těmito médii. Neexistuje 

společný grafický návrh, ani vhodné propojení jednotlivých kanálů. Něco vypovídá i 

neoficiální fanouškovská stránka na Facebooku, která má dvakrát tolik fanoušků, než 

oficiální klubový profil. Určitě zde existuje velký prostor pro zlepšení. Všechny tyto 
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nedostatky jsou dost možná i odrazem aktuální situace, která v Baníku panuje 

(existenční problémy jak ekonomické, tak sportovní). Ale možná je to právě doba, kdy 

by se tento klub měl na fanoušky více zaměřit.  Mohli by pomoci.  

5.3 Dotazníkové šetření 

 Dotazníkové šetření dokončilo 249 respondentů. Po zobrazení úvodního textu 

dotazníku dovršilo do úplného konce 75 % všech zúčastněných. 

 

Identifikační otázky: 

 Každé takové šetření obsahuje více či méně identifikačních otázek. Pro hledání 

souvislostí jsou takové otázky důležité. V našem dotazníku byli respondenti rozděleni 

podle pohlaví, věku a místa bydliště. Většina respondentů byla mužského pohlaví (217; 

87,15%), ženy pak měly menšinové zastoupení (32; 12,85%). Vzhledem k tomu, že se 

jedná o fanoušky fotbalu, nic překvapivého. Zajímavá je statistika věkového složení, 

75,10% spadá do skupiny 15 – 26 let, 12,10% poté do skupiny 27 – 35 let. Zbylé 

skupiny jsou zastoupeny méně, než 7%. Můžeme tedy usuzovat, že sociální média a 

internet bodují právě u těchto skupin mladých jedinců – internetových fanoušků.  



 

Graf č. 9: Pohlaví respondentů

Zdroj: autor, 2013 
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Středočeský kraj (16, 90%) a Plze
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Graf č. 11: Místo bydliště respondent

Zdroj: autor, 2013 
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Graf č. 10: Věk respondentů

Zdroj: autor, 2013 
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Zastoupení jednotlivých klub

 Pro úplnost uvedeme rozložení všech respondent

Gambrinus ligy. Můžeme 

fanoušků na sociálních médiích jednotlivých klub

Sparta, Viktoria Plzeň a Slavia budou v

základnou, jako je Příbram nebo Jablonec, budou na druhém konci grafu.

 

Graf č. 12: Rozložení respondent

Zdroj: autor, 2013 
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Zastoupení jednotlivých klubů: 

Pro úplnost uvedeme rozložení všech respondentů dle oblíbeného klubu 
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: Rozložení respondentů dle oblíbeného klubu 
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Graf č. 13: Oblíbenost jednotlivých sociálních médií

Zdroj: autor, 2013 
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Graf č. 14: Aktivita uživatelů

Zdroj: autor, 2013 
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Graf č. 15: Návštěva oficiálních stránek klubu

Zdroj: autor, 2013 

Vedle oficiálních profilů svého klubu sledují internetoví fanoušci i profily 
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Graf č. 16: Sledování neoficiálních profil

klubu (fanouškovských komunit)

Zdroj: autor, 2013 
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Graf č. 17: Sledování oficiálních profil

Gambrinus ligy 

Zdroj: autor, 2013 
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Graf č. 18: Sledování profilů

Zdroj: autor, 2013 
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Graf č. 19: Navštívená utkání A

Zdroj: autor, 2013 

ěchto meritorních otázkách týkajících se obsahu vybírali respondenti 

Na otázku – z jakého důvodu svůj oblíbený klub na sociálních médiích 

odpovídali respondenti nejčastěji tak, jak ukazuje Graf č. 20. Aktuální d

klubu uvedlo 69,10 % dotazovaných. Významné procento (63,10%) se považuje za 

pravé fanoušky a vše spojené s klubem je zajímá. Téměř třetina (32,10 %) se domnívá, 

sobem dozví informace, které nejsou jinde dostupné.  

žádný 
jiný 

klub; 
65,90%

10 a 
více 

utkání; 
25,30%

žádné 
utkání; 
23,30%

4-6 
utkání; 
12,00%

7-9 
utkání; 
7,20%

: Navštívená utkání A-týmu klubu 

 

chto meritorních otázkách týkajících se obsahu vybírali respondenti 

klub na sociálních médiích 

ji tak, jak ukazuje Graf č. 20. Aktuální dění 

klubu uvedlo 69,10 % dotazovaných. Významné procento (63,10%) se považuje za 

(32,10 %) se domnívá, 

 

1-3 
utkání; 
31,30%

10 a 
více 

utkání; 
25,30%



 

Graf č. 20: Důvod sledování profil

Zdroj: autor, 2013 
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Graf č. 22: Chybějící obsah

Zdroj: autor, 2013 
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Graf č. 23: Obtěžující aktivita a obsah

Zdroj: autor, 2013 
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 Následující tabulka zaznamenává nejzajímavější návrhy fanoušků, kteří se 

pokusili vysvětlit, jak by se podle nich dala komunikace klubů vylepšit. Otázka 

v dotazníku byla nepovinná, i tak se někteří zamysleli a odpověděli hodnotným a 

použitelným způsobem.  

 

Tabulka č. 17: Rady fanoušků 

Fanoušek Rada 

1 Myslím, že se vše zatím pořád jen rodí. Jak po té stránce technologické, tak v rovině 

zkušeností a chování obou stran (poskytovatelé a konzumenti informací). Nechal 

bych tomu volný průběh, časem se uvidí, co bude komu vyhovovat. 

2 Odbourávat bariéry mezi týmem (hlavně hráči) a fanoušky zvýšením aktivity v 

oblasti rozhovorů, společných akcí, videí apod. 

3 Řekl bych, že se kluby dost liší svoji aktivitou. Pořád se jich řada ještě má co učit. 

Viděl bych to na schopnostech lidí v klubu, protože ne všichni si tykají s novými 

médii. A nemají třeba ani takovou techniku, aby například mohli točit kvalitní 

videa. 

4 Stanovit si priority pro jednotlivé sociální sítě. Rozhodnout se, jaký obsah bude na 

Facebooku, jaký na Twitteru atd. Zkrátka, aby nebylo všude to samé a ještě bylo 

nastavené automatické "postování" z Facebooku na Twitter a opačně. Snažit se 

vtáhnout fanoušky do kabiny, do klubu jako takového. Dát mu jasně najevo, že on 

je součástí klubu. Skvěle se pro to dají využít samotní hráči. 

5 Více osobní a tím pádem méně oficiální přístup. Větší diskuze, reakce na komentáře 

po statusy. 

6 Podnik musí poznat své zákazníky, co si přejí, co se jim líbí, nelíbí, a to samé platí i 

pro fotbalový klub - musí poznat své fanoušky. Měl by je vyzvat o nové náměty, 

připomínky, co by uvítali jako nový propagační předmět atd. 

7 Zaměstnat lidi, kteří jsou zběhlí v oboru sociálních médií, jsou propojeni s vedením 

klubu a mají informace o klubu z první ruky. Pokud by byli fanoušky svého klubu, 

tím lépe. Tito lidé by měli pravidelně uveřejňovat krátké dotazníky o 

(ne)spokojenosti odběratelů s vedením stránek klubu a reagovat na požadavky 

fanoušků. 

Zdroj: autor, 2013 
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6 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 Tato diplomová práce zkoumala využití sociálních médií v komunikaci 

fotbalových klubů české Gambrinus ligy. Rešerše literatury a následná aplikace metod 

přinesla dostatek materiálu pro návrhy a doporučení, které by mohly být užitečné nejen 

pro zmíněné kluby. 

 Je asi zbytečné někoho přesvědčovat o důležitosti používání sociálních médií 

v komunikaci, to budeme brát jako základní pravidlo. Zcela na začátku by měla stát 

přesná definice strategie, která bude dodržována. Není radno brát stanovení strategie na 

lehkou váhu, protože bez ní nemůže být taková komunikace efektivní v dlouhodobém 

měřítku. Strategii je vhodné rozmělnit na dílčí kroky, které budou měřitelné, a to 

pomocí různých nástrojů (statistických, finančních), vhodné je i dotazování vlastních 

fanoušků. Strategií může být např. vytvoření pevného pouta mezi klubem a jeho 

fanoušky (neustálým přibližováním dosáhnout vnímání fanoušků, jako by byli součástí 

klubu). Dílčí cíle pak mohou znamenat přilákání více fanoušků na stadion, získávání 

fanoušků na sociálních médiích, prodej merchandisingového zboží apod. 

 S celkovou strategií souvisí i koncept jednotlivých sociálních médií, který by 

měl vycházet z jednotného standardu. Každý takový komunikační kanál by měl mít 

vlastně svojí vlastní strategii, která vychází z té celkové a reflektuje specifika daného 

sociálního média. Standardem je myšlen společný grafický design, obsahová stránka či 

vzájemné a hlavně vhodné propojení jednotlivých kanálů. Propojením rozhodně není 

myšleno sdílení stejných odkazů na webové stránky klubu na všech médiích či dokonce 

sdílení obsahu jednoho média na tom druhém. Vhodné propojení spočívá spíše v tom, 

že každé médium využije svých specifik, výhod a zákonitostí a všechna se navzájem 

budou náležitě doplňovat. Samozřejmě není zakázána podpora kanálu YouTube na 

ostatních sociálních sítích, které klub využívá. Organizace ani nemusí za každou cenu 

spravovat všechna sociální média, která připadají v úvahu k použití. Někdy je opravdu 

lepší zaměřit se na kvalitu, než kvantitu. Vůbec nepůsobí dobře oficiální profil, který 

funguje pouze z důvodu, že ho používají i jiní. Navíc, když se na něm objevují zcela 

stejné informace, jako na sesterském profilu jiného sociálního média. Velmi vhodné i 

efektivní může být vzájemná podpora klubových profilů s oficiálními profily 

jednotlivých hráčů či zaměstnanců klubu. Zde je však potřeba stanovit nějaká pravidla 

pro užívání. Nechci říci přímo slovo „cenzura“, ale propracované standardy pro 
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používání sociálních médií hráči klubů ve vyspělých zahraničních ligách, bývá běžnou 

praxí. 

 Samotnou obsahovou stránku jednotlivých profilů můžeme rozdělit na typ 

příspěvků, jejich zaměření, frekvenci, časy vydávání a vhodnost použití. Případové 

studie ukázaly, že nejvhodnějším a nejoblíbenějším příspěvkem je obrázek, který mívá i 

nejvyšší následnou interakci uživatelů. Vděčná jsou i původní videa, ale bez 

jednoduchých informativních statusů profily také existovat nemohou. Pozor je potřeba 

dát na odkazy. Když už se musí objevit, mělo by to být v přijatelném množství. 

Fanoušci sledují sociální média, protože se dozví o aktuálním dění v klubu, které je pro 

ně zajímavé, a ještě lépe, když se dozví informace, které jinde nenajdou a jsou nějakým 

způsobem exkluzivní. Nejoblíbenějším typem jsou pak informace ze „zákulisí“ klubu. 

Dost organizací si to možná neuvědomuje, ale otevře-li se klub právě touto formou, 

která prakticky nic nestojí, může z toho profitovat na všech frontách. Vše, co je za 

normálních okolností utajeno (pohled do kabiny, trénink, akce klubu, stadion apod.) u 

fanoušků boduje na plné čáře. Právě zde totiž platí, že kreativitě se meze nekladou. 

Složité může být pro kluby i vhodná frekvence příspěvků, jejich počet. Linie mezi 

přílišnou aktivitou a naopak nízkou může být velmi tenká. Neexistuje přesný počet 

příspěvků, který by měl být denně plněn. Každý klub musí v návaznosti na reakce 

uživatelů zvolit správnou intenzitu. Zajímavý a přitažlivý obsah ale nestačí, důležitým 

faktorem je i čas jeho „vypuštění“. A to z hlediska dnů a hodin, tak i času 

vztahovanému k aktuálnímu dění v klubu. Po prohraném zápase a po bídném výkonu 

fanoušky zcela jistě v pondělním ránu nepotěší informace o návštěvě zoologické 

zahrady několika hráčů klubu apod. Vhodné načasování je také významné, klub by měl 

pohlídat a změřit interakci vzhledem k času vydávání příspěvků. Fanoušek by uvítal a 

ocenil nějakou výhodu, exkluzivitu či prospěch z toho, že svůj klub na sociálním médiu 

sleduje a svou aktivitou i podporuje (př.: soutěže nebo slevy na vstupenky, 

merchandisingové zboží nebo slevy u partnerských organizací a firem atp.) Co se zatím 

příliš nedaří, je dát lidskou podobu  aktivitám na sociálních médiích. Kluby by se 

neměli stydět za lidi, kteří za ně na profily spravují – fanoušci by to jistě ocenili. 

Sociální sítě jsou přece sociální právě kvůli tomu, že spojují lidi mezi sebou. Na začátek 

postačí alespoň přezdívka či zkratka jména u příspěvku, které tento neosobní dojem 

mohou vyvrátit. 
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 Jak už bylo řečeno, každé sociální médium by mělo těžit ze svých specifik a 

tomu by měl odpovídat i obsah. Klub by měl sledovat zájmy svých fanoušků a plnit 

jejich přání. Důležité je dodat, že oficiální webové stránky by měly zůstat oficiálním 

zdrojem informací o klubu. Vše důležité by se na nich mělo objevit, včetně informací a 

propagace oficiálních profilů. Sociální média jsou vhodným doplňkem komunikace 

klubu, která by měla nabízet atraktivní a svěží obsah, který fanoušci jinde nenajdou. 

Znovu musím zdůraznit nesporné výhody sociálních médií. Prakticky při 

zanedbatelných nákladech můžeme takto oslovit množství fanoušků, které by bylo 

jinými prostředky zcela nedosažitelné, navíc velmi rychle a efektivně. Jsou i místem, 

kam mohou být zařazeny aktivity společné s partnerskými organizacemi (sponzory). 

Určitě to není návod na zkomercionalizování profilů nespočtem odkazů na výrobky a 

služby partnerů, ale profesionální fotbal je komerční aktivitou, a kluby by tento fakt 

neměly zamlčovat. Obchodní partneři by mohli vystupovat společně s klubem, jako 

někdo, kdo fanouškům přináší a zprostředkovává zážitek z fotbalu. 

 Dotazníkové šetření sice ukázalo, že jsou fanoušci převážně spokojeni 

s komunikací svého klubu na sociálních médiích, nicméně vždy existuje prostor pro 

zlepšení. Sledovat aktuální trendy v oboru, jako je tento, je nevyhnutelnou aktivitou, 

kterou by kluby měly dodržovat a snažit se svou komunikaci tímto způsobem posunovat 

neustále kupředu. Vhodnou inspirací mohou být světové velkokluby, ale i další 

organizace, které třeba vůbec nepůsobí ve sportu. Pohybujeme se v oblasti, kde právě 

kreativita a originalita boduje.  
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7 ZÁVĚR 

 Fotbalové kluby hrající Gambrinus ligu by se měly snažit stále se v komunikaci 

zlepšovat, efektivně bojovat ve hře o fanouška, který je lákán nejen jinými kluby, ale i 

jinými sportovními odvětvími a dalšími institucemi působícími v oblasti trávení 

volného času. Možná může někoho překvapit, proč je v práci kladen takový důraz na 

důležitost průměrné domácí návštěvnosti, důvodů je hned několik. Prvním je určitě 

podpora mužstva, hráčům se zcela jistě hraje lépe před vyprodanými tribunami, které je 

ženou za úspěchem. Důvody jsou i ekonomické, více fanoušků v hledišti většinou 

znamená více příjmů ze vstupenek, z parkovného, z merchandisigových produktů a 

občerstvení. Plný stadion může být též pádným argumentem při vyjednávání 

s potenciálním sponzorem. Je obecně známé, že jedním z nejefektivnějších 

komunikačních nástrojů jsou samotné výsledky klubu. Ale i klasické nástroje, včetně 

sociálních médií, musejí jít stále kupředu. Budování dobrých vztahů s fanoušky v době, 

kdy se klubu daří, je předpokladem pro jejich podporu ve složitějších obdobích. Kluby 

by se měly nadále soustředit na oficiální webové stránky, početná skupina fanoušků je 

často a pravidelně navštěvuje. Sociální média jsou poté vhodným doplňkem 

v komunikaci. Těží ze svých specifik a měly by přinášet přitažlivý a kreativní obsah.  

 Hlavní cíl práce byl naplněn. Bylo provedeno zhodnocení komunikace klubů 

Gambrinus ligy z pohledu fanoušků, i z pohledu samotných klubů formou případových 

studií. Zjistili jsme, že aktivita na Facebooku (budování fanouškovské základny) je pro 

kluby výhodná, dokonce existuje potenciál, že může přivést reálné fanoušky na stadion. 

Nejdůležitější návrhy a doporučení byly sumarizovány v samostatné kapitole. Naplněny 

byly i všechny dílčí úkoly práce. 

 Doufám, že tato práce bude přínosem, ať už pro samotné kluby Gambrinus ligy 

nebo kluby z nižších fotbalových soutěží. Čerpat z ní mohou i další organizace působící 

napříč sportovním spektrem v České republice, samozřejmě při dodržení specifik 

jednotlivých sportovních odvětví, respektive organizací samotných. Předpokládám 

využitelnost i pro oficiální zástupce Gambrinus ligy, kterým budou výsledky práce 

předloženy. 
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