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Anotace (abstrakt)
Tato bakalářská práce si klade za cíl zanalyzovat způsob mediální komunikace
nejlepších českých fotbalových klubů směrem ke svým příznivcům a celé veřejnosti.
Pro svůj výzkum jsem zvolil nejúspěšnější celky české fotbalové Gamrinus ligy
z posledních tří sezon, Viktorii Plzeň, Spartu Praha a Slovan Liberec. Tyto týmy aktivně
využívají své webové stránky a také sociální sítě, skrz které sdělují informace směrem
ke svému publiku.
V teoretické části nejdříve sociální sítě trochu představím. Popíšu, jakým
způsobem fungují, kdy a za jakých okolností vznikly a proč jsou dnes takovým
fenoménem. Poté se dostanu k samotným klubům. Ve stručnosti shrnu jejich historii a
představím PR oddělení, která mají vytváření obsahu na starosti.
V poslední analytické části provedu výzkum za pomoci kvalitativní a kvantitativní
analýzy. Ve vybraném období budu zkoumat obsah oficiálních webových stránek,
sociální sítě Twitter a také klubových magazínů, které vychází vždy u příležitosti
soutěžního utkání hraných na domácím stadionu. Získané výsledky poté vyhodnotím a
v závěru aktivitu zmíněných klubů porovnám.

Abstract
This bachelor’s thesis aims to analyze the ways of media communication of the
best Czech football clubs towards their fans and general public. For my research, I
chose the most successful teams of Czech football Gambrinus league in the last three
seasons: Viktoria Plzeň, Sparta Praha and Slovan Liberec. These teams actively use
their websites and also social networks to communicate information towards their
audiences.

In the theoretical part I briefly introduce the social networks. I describe how they
work, when and under what circumstances they emerged and why they are such a
phenomenon today. Then I get to the clubs themselves. I briefly summarize their
history and introduce PR departments that are responsible for the creation of content.

In the last analytical part I carry out a research by means of qualitative and
quantitative analysis. In the selected period I examine the content of official websites,
the social network Twitter and club magazines, which are always published before a
home match. In the conclusion I evaluate obtained results and compare the activity of
said clubs.
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Úvod
Jako téma mé bakalářské práce jsem zvolil mediální komunikaci nejlepších
českých fotbalových klubů na začátku ligové sezony. Tento námět jsem si vybral proto,
že se o sport a zejména o fotbal zajímám již od raného dětství, a tak byla sportovní
tématika pro mou diplomovou práci jasnou volbou. V posledních letech mě začala
zajímat i nová média, zejména sociální sítě, které také sám aktivně využívám, a tak jsem
přemýšlel, jak tato dvě odvětví spojit dohromady. Budu sledovat, jak se prezentují na
svých sociálních sítích a webových stránkách české fotbalové kluby, které měly
v posledních letech největší sportovní úspěchy.
Zvolil jsem týmy FC Viktoria Plzeň, AC Sparta Praha a FC Slovan Liberec
z následujících důvodů. Za poslední dvě sezony skončily tyto tři oddíly na prvních třech
místech Gambrinus ligy, nejvyšší české fotbalové soutěže. Tato trojice v letošní sezoně
také reprezentovala český fotbal v evropských pohárech, a tak měly všechny sledované
kluby stejnou startovní čáru pro komunikaci s fanoušky před prvním ostrým zápasem
nové sezony. Svoji bakalářskou práci rozdělím na dvě části, teoretickou a praktickou.
V té teoretické se zaměřím na sociální sítě, jakým způsobem fungují, kdy a za jakých
okolností vznikly a proč jsou dnes takovým fenoménem. V praktické části budu
sledovat již zmíněné sociální sítě a webové stránky jednotlivých klubů, kde pomocí
kvantitativní analýzy posoudím, kolik informací klub svým příznivcům poskytuje,
přičemž je rozdělím do přehledných skupin podle toho, na co se dané texty zaměřují.
Z této analýzy pak stanovím závěr, kde zmíněné kluby porovnám.
Abychom lépe nasáli fotbalovou atmosféru ve sledovaných týmech, tak nabídnu
i letmý pohled do historie a zákulisí jednotlivých klubů. Poslouží to k lepšímu
pochopení analytické části, protože historie klubu, počet příznivců i podmínky, které
mají PR oddělení, jsou různá, a to má přímý vliv na úroveň komunikace směrem k
veřejnosti.
V praxi to znamená, že Twitter a webové stránky FC Viktorie Plzeň budu
sledovat od 2. července 2013 do 26. července 2013, plus do svého průzkumu zařadím i
magazín Viktorián, který vychází při domácích zápasech Viktorie Plzeň. Twitter a
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webové stránky AC Sparty Praha a FC Slovanu Liberec budu shodně sledovat v termínu
od 4. července 2013 do 28. července 2013, neopomenu ani na magazíny Sparta, do
toho! a Slovan, které taktéž vychází při dvou domácích zápasech svých klubů.
Původně jsem měl sledovat i sociální síť Facebook, ale bohužel se v tomto
případě musím odchýlit od tezí. Vinou technických problémů jsem přišel o soubor, kde
jsem měl zaznamenané veškeré příspěvky všech týmů ve sledovaném období. Při
pokusu o opětovné získání potřebného materiálnu jsem zjistil, že v historii Facebooku
se archivují jen vybrané příspěvky, ze kterých by nešlo vytvořit objektivní analýzu.
Od tezí se musím bohužel odchýlit i v případě slíbených rozhovorů s vedoucími
komunikace jednotlivých klubů. Rozhovory se zástupci Sparty a Plzně jsem udělal a
uvádím v příloze, nicméně se mi nepodařilo i přes několikerou urgenci dostat odpovědi
od Lukáše Váni, což je vedoucí komunikace v Liberci, i přesto, že mi jejich
zodpovězení přislíbil. Toto bude mít vliv i na kapitolu o PR oddělení Liberce, ke
kterému nemám z tohoto důvodu odpovídající informace.
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1. Metody práce
Pro mou bakalářskou práci na téma, jak fotbalové kluby komunikují s fanoušky
pomocí vlastních médií, jsem si zvolil metody kvalitativní, kvantitativní a metodu
rozhovorů. Zaměřím se na tři nejúspěšnější celky za posledních několik let, tedy
Viktorii Plzeň, Spartu Praha a Slovan Liberec. Tyto celky jsem vybral proto, že
v posledních letech patří do absolutní špičky české fotbalové scény.
Při analýze zkoumaných médií budu postupovat následovně. Nejdříve si
zaznamenám veškeré příspěvky během sledovaného období a následně je za pomoci
kvalitativní metody roztřídím do přehledných skupin podle toho, o jakém obsahu
vypovídají. Kategorií, do kterých budu příspěvky řadit, je mnoho. Mohou to být
informace o dění v týmu během přípravného období, reportáže ze zápasů, na které volně
navazují ohlasy trenéra a hráčů. Dále se může jednat o informace pro příznivce klubu k
dostupnosti vstupenek na soutěžní zápasy, popřípadě promo příspěvky, které se budou
fanoušky snažit nalákat na nákup suvenýrů nebo se zaměří na aktivity, které je ještě více
sblíží s klubem, například představení nových dresů.
Pochopitelně jsem si vědom toho, že zmíněné řazení do skupin bude čistě
subjektivní, protože kvalitativní metody vykazují menší aplikovatelnost a změna
výzkumníka znamená i pravděpodobnou změnu výsledků,1) což je jeden z typických
rysů zmíněného druhu zkoumání. Pokusím se však zachovat na všechny týmy jednotný
metr, aby konečné výstupy měly odpovídající hodnotu.
Jelikož je tímto postupem možno analyzovat pouze několik málo textů, zato
z mnoha různých aspektů. Pro zpracování velkého množství textů je kvalitativní metoda
nevhodná2), proto použiji ve své práci i metodu kvantitativní.
Kvantitativní metodou budu zkoumat četnost a frekvenci příspěvků ve
sledovaném období. Pomocí grafů vyjádřím poměr mezi jednotlivými skupinami, o

1
2

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2012, s. 19 ISBN 9788073676834.

SCHULZ, Winfried a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3. nezměněné vyd. Překlad Barbara Köpplová. Praha:
Karolinum, 2011, str.39.:. ISBN 978-802-4619-804.
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kterých jsem psal v jednom z předchozích odstavců, a také v některých případech
určím, kolik příspěvků připadá na jednotlivé dny sledovaného období.
Použiji také metodu rozhovorů, které absolvuji s lidmi, kteří se podílí na
vytváření obsahu, který budu zkoumat. Díky tomu budu moci lépe pochopit situaci, za
které příspěvky vznikají a jaké podmínky lidé vytvářející obsah v klubu mají. Celý
přepis rozhovorů umístím do příloh, ale jejich obsah využiji i v některých jiných
kapitolách.
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2. Sociální sítě
Sociální sítě jsou prostředníkem internetové komunikace. Jedná o každý systém,
který propojuje přátele a různé skupiny lidí na internetu. Díky sociálním sítím tak
mohou spolu bezplatně konverzovat lidé ať už v osobní či profesní rovině. Umožňují
shromažďovat velké množství osob na jednom místě a uživatelé tak mají možnost
informovat své odběratele hromadně jedním příspěvkem.

2. 1. Historie sociálních sítí
Pojem sociální síť existoval ještě mnohem dřív, než byl zaveden internet. Jako
první ho definoval sociolog J. A. Barnes již v roce 1954. Jednalo se tudíž o čistě
sociologický termín, který napomáhal k rozeznávání sociálních struktur, které byly
propojeny pomocí přátelství, společných zájmů, náboženské či rasové příslušnosti,
sexuální orientace či jiného atributu. 3)
V těchto sociálních sítích, jak je formuloval Barnes, je pravidlem, že každý
jedinec se hned po narození začlení do určitě skupiny, která jej provází po celý život.
Existují základní dva druhy sociálních skupin 4):
Neformální skupiny – Lidé se zde dobře znají, mají spolu přátelské vztahy. Vůdcem
skupiny se většinou stává ten nejpopulárnější člen a pravidla zde nejsou tolik striktní.
Jedná se například o sportovní kluby, kluby motorkářů, zahrádkářů a podobně.
Formální skupiny: Tyto skupiny jsou organizované, mají svůj pevný řád a dodržování
pravidel se přísně vyžaduje. Vztahy ve skupinách nemusí být vždy přátelské, jelikož ne
všichni členové mají stejné pravomoci a tím spojené postavení. Avšak jejich pozice se
může v průběhu času změnit, stejně tak i oblíbenost. Mezi tyto skupiny patří například
různé firmy, školy nemocnice a tak dále.

3

PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2010, s. 127. ISBN 9788024517421.

4

PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2010, s. 129. ISBN 9788024517421.
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2. 1. 1. Internetová komunikace prostřednictvím sociálních sítí
Boyd a Ellison sociální síť definují jako webovou službu umožňující
jednotlivcům vytvořit veřejný nebo alespoň částečně veřejný profil v rámci
definovaného a ohraničeného vyššího systému. Sociální síť je formována souborem
dílčích uživatelů, kteří spolu sdílí společný zájem.5)
Jako první, kdo založil sociální síť, jak ji známe dnes, je považován Randy
Conrad. Ten vytvořil v roce 1995 Classmates.com, což byla síť pro budování a
udržování vztahů mezi spolužáky. Další sociální síť vzniká v roce 1997, která byla
nazvaná Six Degrees a svým uživatelům umožňovala zakládat profily a přátelit se mezi
sebou. Tedy alespoň do doby, než byla v roce 2001 ukončena její činnost. V tomtéž
roce bylo spuštěno další celosvětově známé sociální médium – Wikipedia. 6)
Ačkoliv se dají Classmates.com a Six degrees považovat za první sociální sítě,
tak ta opravdu populární vznikla až v roce 2002. Byl jím Friendster, který je na našem
území dost opomíjen, ale i přesto měl ještě v roce 2011 přes 90 milionů uživatelů po
celém světě. Největší oblibu má v Asii, odkud pochází 90 % veškerého obsahu7).
Zakladatelem byl kanadský počítačový programátor Jonathan Abrams. 8) Název vznikl
spojením slov „friend“ (kamarád) a „Napster“, což byla sociální síť, která byla
vytvořena v roce 2009 a zabývala se sdílením hudby.9) Friendster jako první umožňoval
rozšiřování obsahu s přáteli, jako například videa, fotografie, zprávy a komentáře.
V roce 2003 byly založeny další sociální sítě. Jednalo se například o LastFM,
která byla zaměřená na posluchače hudby, dále LinkedIn, jež se jako první orientovala
5

NOVOTNÝ, Zdeněk. Sociální sítě jako pilíř marketingové komunikace Gambrinus ligy. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova.

6

BAŽENOV, V. Historie sociálních sítí. In: Socialwebmark.blogspot.com [online], 2011 [cit.
2014-02-05].Dostupné z: http://socialwebmark.blogspot.cz/2011/09/historie-socialnich-siti.html

7

LING WOO LIU, Friendster moves to Asia. In: http://content.time.com [online], 2008 [2014-02-05] Dostupné z:
http://content.time.com/time/business/article/0,8599,1707760,00.html

8

CHAFKIN, M., How to kill a Great Idea. In: http://www.inc.com [online], 2007 [cit. 2014-02-05] Dostupné z:
http://www.inc.com/magazine/20070601/features-how-to-kill-a-great-idea.html

9

KIRKPATRICK, D., With a Little Help From His Friends, In: http://www.vanityfair.com [online], 2010 [cit. 2014-02-05]

Dostupné z: http://www.vanityfair.com/culture/features/2010/10/sean-parker-201010?currentPage=all
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na business sféru, a především MySpace, která se během tří let stala nejoblíbenější
sociální sítí vůbec. To bylo zapříčiněno nejspíše tím, že si uživatelé mohli upravovat
svůj profil přesně podle svých představ. Ať už se jednalo o grafiku, sdílení fotografií,
videí nebo článků. MySpace poskytoval lidem maximální volnost. Tato stránka sice
nebyla nijak populární pro firmy, ale sloužila jako dobrá propagace pro začínající
kapely. Jako příklad můžu uvést Arctic Monkeys.

10)

. V roce 2005 byla tato sociální síť

koupena společností News Corporation za 580 milionů dolarů. Tento krok mnozí
považovali za stařecký rozmar mediálního magnáta Ruperta Murdocha, protože nikdo
nevěřil, že tato stránka může mít budoucnost. O pár let později již ale měla desítky
milionů uživatelů. 11)
V roce 2004 vznikl velmi oblíbený nástroj pro sdílení fotografií, Flickr, který
jako jeden z prvních serverů umožňoval používat štítky. To znamená, že tím udává
geografickou polohu pořízeného snímku. U vložených fotografií mohou uživatelé
diskutovat. Nakolik a s kým budou fotky sdíleny, je plně v rukou správce profilu.
Uživatelské možnosti Flickru jsou však rozdělené na základní, které jsou poskytovány
zdarma, a rozšířené, za které musí dotyčný zaplatit 25 amerických dolarů měsíčně.12)
V témže roce vznikla v současnosti nejpopulárnější sociální síť dnešní doby,
Facebook. Té se budu věnovat ve speciální kapitole. Jen dodám, že ji založil bývalý
student Harvardu Mark Zuckerberg a stránka měla původně sloužit jen pro jeho
spolužáky z univerzity. Široké veřejnosti se zpřístupnil až v roce 2006.
O další rok později, tedy v roce 2005, vznikl první a dosud nejznámější a
nejpoužívanější portál na sdílení videí, Youtube. O rok později byl zakoupen
společností Google za 1, 65 miliardy dolarů.13) Od 9. října 2008 má i svoji českou verzi.
Česká republika se tak stala 22. zemí na světě a 10. v Evropě, kde byl tento server

10

BAŽENOV, V. Historie sociálních sítí. In: Socialwebmark.blogspot.com [online], 2011 [cit. 2014-05-02] Dostupné z:
http://socialwebmark.blogspot.cz/2011/09/historie-socialnich-siti.html
11
TEJKALOVÁ, Alice a Barbora OSVALDOVÁ. Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky : proměny a
perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, 2009, s. 39. ISBN 9788024616841.
12
PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2010, s. 114. ISBN 9788024517421.
13
CASHMORE, P., Google Buys YouTube, http://mashable.com [online], 2006 [cit. 2014
Dostupné z: http://mashable.com/2006/10/09/confirmed-google-buys-youtube/
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lokalizován. 14) Youtube měsíčně navštíví 5,1 milionu unikátních uživatelů měsíčně a je
tak největší platformou v České republice
Online sociální sítě jsou internetové portály, které slouží zejména k výměně
názorů, informací a zkušeností, a to v textové, obrazové, zvukové podobě či jako
videozáznam. 15)
Sociální sítě umožňují firmám a společnostem informovat své zákazníky o
nových produktech, být s nimi neustále v kontaktu a navazovat s nimi vztah, byť
nepřímý. Konkrétně fotbalové kluby tohoto v posledních letech velmi využívají. Hlavní
výhodou sociálních sítí oproti webovým stránkám je rychlost, jakou se informace
k uživateli dostanou, protože díky různým mobilním aplikacím jsou odběratelé
k sociálním sítím připojeni neustále.
Mezi nejznámější sociální sítě dnes řadíme Facebook, Twitter, Google +,
Instagram, Skype, Ask.fm, Tumblr, Myspace a LinkedIn, přičemž za sociální síť se dají
také považovat české stránky spoluzaci.cz, lide.cz nebo libimseti.cz, které však
v současnosti mají čím dál tím méně uživatelů. Zcela opačně na tom jsou právě
Facebook a Twitter, jejichž popularita neustále stoupá.

2. 2. Facebook
Facebook je největší a nejúspěšnější sociální sítí na světě. V březnu 2014 ho
aktivně užívalo každý den 802 milionů lidí, přičemž alespoň jednou se na něj přihlásilo
1,28 miliardy uživatelů. 16) Tato čísla jenom dokládají, jakým obrovským fenoménem je
a někteří si život bez něj již prakticky nedovede představit. Průměrný uživatel přidá na
svůj profil každý den tři nové příspěvky,

17)

což mohou být různé textové statusy,

odkazy na internetové stránky, fotografie nebo videa.
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POLESNÝ, D. YouTube česky: od dnešního dne realita, http://www.zive.cz [online], 2008, [citace 2014-05-02]Dostupné z:
http://www.zive.cz/Bleskovky/YouTube-cesky-od-dnesniho-dne-realita/sc-4-a-143974/default.aspx
15
PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2010, s. 136. ISBN 9788024517421.
16

Facebook newsroom, http://newsroom.fb.com, 2014, [citace 2014-05-02] Dostupné z: http://newsroom.fb.com/company-info/
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PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2010, s. 137. ISBN 9788024517421.
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2. 2. 1. Historie Facebooku
Zakladatelem Facebooku je bývalý student Harvardu Mark Zuckerberg. Když
byl ve druhém ročníku zmíněné univerzity, založil s pomocí 22 tisíc odcizených
fotografií stránku www.facemash.com, na kterou je umístil. Princip fungování spočíval
v tom, že každý z návštěvníků dostal na výběr ze dvou snímků a měl určit, která z dívek
je hezčí. Když se o tomto činu dozvědělo vedení školy, uvalilo na Zuckerberga
podmínečné půlroční vyloučení za úmyslné narušení bezpečnosti, porušení autorských
práv, pravidel univerzity a narušení soukromí za šíření digitálních fotografií.
To ho však v programování sociálních sítí neodradilo a vzal si na starosti
projekt, kde by mohli studenti a profesoři Harvardu mít na internetu svůj vlastní profil,
kde by mohli sdílet své poznatky, fotografie a jiné osobní informace s ostatními
uživateli. Měli by však mít v plné kompetenci, koho k nahlédnutí svého profilu pustí, tj.
zvolí si ho za virtuálního přítele. Zuckerberg na tom začal pracovat v lednu 2004 a již 4.
února stránky spustil pod názvem „Thefacebook“18). To však bylo brzy přejmenováno
na „Facebook“
Zpočátku byla tato síť přístupná pouze pro studenty Harvardu, kterých se během
prvních několika měsíců zaregistrovala více než polovina. Postupem času Zuckerberg
rozšířil přístup i na další prestižní univerzity, Stanford, Columbia a Yale, ke kterým se
v roce 2005 přidaly i zbylé vysoké školy., ke kterým se později připojily i významné
firmy, včetně Microsoftu a Apple. 26. září 2006 se stal Facebook přístupným celé
veřejnosti. Jediné omezení bylo, že minimální věk uživatele musí být 13 let.19)

2. 2. 2. Fungování Facebooku
Facebook funguje na poměrně jednoduchých principech. Uživatel si založí
profil, kde vyplní (ale i nemusí) základní informace o sobě a dále si ho spravuje podle
svého nejlepšího uvážení. Přidává různé textové příspěvky, fotografie a videa. O tom,

18

PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2010, s. 137. ISBN 9788024517421.

19

PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2010, s. 137. ISBN 9788024517421.
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komu tento obsah bude přístupným, rozhoduje také pouze sám uživatel, ať už vlastním
výběrem přátel nebo autorizací uživatelů, kteří o přátelství požádali. Facebook však
poskytuje i možnosti v nastavení, že příspěvky nemusí vidět ani vybraní uživatelé
v seznamu přátel. Soukromí na Facebooku může mít plně pod kontrolou úplně každý.
Facebook neslouží pouze pro veřejné sdílení informací, ale má také mnoho dalších
funkcí.
Chat: Uživatelé mohou spolu komunikovat o samotě, aniž by to kdokoli jiný viděl.
Před zavedením Facebooku využívali lidé k této komunikaci různé speciální programy
jako ICQ nebo Skype. Ve své době byly velmi populární, což se však díky
Zuckerbergovu fenoménu změnilo, a nyní je využívá malé množství lidí. Delší životnost
Skypu zajišťuje hlavně možnost bezplatného volání.
Plánování událostí: Uživatelé, když chtějí uspořádat nějakou akci, například oslavu
narozenin, mají možnost na ni pozvat své přátele vytvořením události na Facebooku.
Tato varianta komunikace je možná méně osobní, ale zato rychlejší a efektivnější.
Organizátor má přehled o tom, kolik lidí mu na akci přijde. Rozesílání pozvánek je také
daleko rychlejší než psát každému zvlášť. Pozvaní hosté z toho zjistí vše potřebné. Co je
to za akci, kdy a kde se koná a také vidí, kdo další bude přítomen, protože reakce
pozvaných, zda přijdou, či nikoli, jsou viditelné všem. Na stránce události je také
možno diskutovat, aby si účastníci mezi sebou ujasnili detaily plánované akce. Aby ti,
kteří zaškrtli, že se akce zúčastní nebo možná zúčastní, na ni nezapomněli, upozorní je
Facebook předem, že se konání události blíží.
Stránky: Stránka je základním veřejným či oficiálním komunikačním nástrojem na
Facebooku. Umožňuje zasílat jednotlivé příspěvky, jako je text, obrázek, video či odkaz
na svoji a informovat tak o svých aktivitách. Uživatelé Facebooku se stávají jejími
fanoušky, tím že jí dají „líbí se mi“ (nebo také „like“) a tím se stanou odběrateli
informací, které stránka publikuje. To, že se někdo stal odběratelem, vidí i přátelé
daného uživatele, a tím se také dozví o její existenci, což pokračuje dál řetězovou
reakcí. Stránky svým zakladatelům a správcům také nabízí řadu analytických nástrojů
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pro sledování návštěvnosti. Kromě přehledu o návštěvnosti a vývoji počtu fanoušků je
k dispozici přehled o demografii fanoušků (pohlaví, věk, místo, jazyk).20)
Skupiny: Skupiny shromažďují uživatele se společným zájmem, kteří chtějí diskutovat
o stejných tématech. Uživatelé v nich spolu konverzují, tudíž je zde možnost
takzvaného skupinového chatu. Je zde také možnost na vytváření a spolupráci na
jednoduchých projektech. Jsou tři druhy skupin: otevřená (do skupiny se může přidat
kdokoli), uzavřená (vstup uživatele do skupiny může povolit pouze jakýkoli její člen,
ale je viditelná) a utajená (tento druh je uzavřený a neviditelný).

2. 3. Twitter
Sociální síť Twitter sice není v České republice tolik populární jako Facebook,
ale je to dané i tím, že specifika této stránky jsou odlišná. Jedná se v podstatě o mobilní
mikroblog, ve kterém mohou uživatelé přispívat pouze v maximální délce 140 znaků.
Tudíž je zde kladen důraz hlavně na stručnost a výstižnost prohlášení.

2. 3. 1. Historie Twitteru
Twitter založil v roce 2006 Nick Dorsey. Měl nápad na komunikaci lidí v malé
skupině pomocí krátkých textových příspěvků. Z obsahu zpráv měli uživatelé zjistit, co
jejich kolegové právě dělají na základě aktualizací stavů. Původní název pro tento
komunikační prostředek měl být „twttr“, protože bylo v té době moderní, aby se názvy
služeb užívaly bez samohlásky. Nakonec se však prosadil název Twitter, který vzešel
z definice „krátké vzplanutí bezvýznamných informací“ a „cvrlikání ptáků“ (twitter
v angličtině znamená cvrlikání, pípání, štěbetání)21), což jasné vymezovalo účel
produktu. První příspěvek na Twitteru byl zveřejněn 21. března 2006 a zněl: „Just
setting up my twttr“. 22)

20

PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2010, s. 140. ISBN 9788024517421.
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2. 3. 2. Fungování Twitteru
Stejně jako v případě Facebooku je pro začátek užívání Twitteru nutnost mít
vlastní e-mailovou adresu, která je potřeba při registraci. Po vyplnění uživatelského
jména již nic nebrání k aktivitě na této sociální síti. Na rozdíl od Facebooku však nemá
Twitter českou jazykovou mutaci, a tak jsou potřeba alespoň základní znalosti
anglického jazyka.
Na úvodní stránce se zobrazují veškeré příspěvky od uživatelů, ke kterým je
daný uživatel přihlášen jako jejich odběratel a je možné na ně reagovat, popřípadě
„retweetovat“, což znamená zobrazení příspěvků na vlastní zdi. Když se podíváme na
profil uživatele Twitteru, tak vidíme chronologicky seřazené příspěvky, které uživatel
napsal, včetně těch, které retweetoval. Na horní liště jsou také zaznamenány seznamy
lidí, jejichž tweety daný člověk sleduje, a naopak kým je sám sledován.
Twitter využívá několik charakteristických výrazů, které se pokusím stručně
formulovat:
Tweet: Textový příspěvek uživatele, který může obsahovat maximálně 140 znaků.
Favorite: Pokud se uživateli líbí tweet někoho, jehož příspěvky odebírá, může mu to
dát najevo kliknutím na tlačítko „Favorite“ označené hvězdičkou.
Retweet: Používá se, pokud chce uživatel příspěvek člověka, kterého sleduje, ukázat
svým odběratelům. Tweet se zobrazí pod hlavičkou původního autora, jen je u něj
uvedeno, kdo ho retweetoval.
Follower: Člověk, který sleduje mé příspěvky.
Hashtag: Jakékoliv slovo se symbolem # na začátku. Twitter tyto slova řadí do své
databáze a následně díky vyhledávání mohou uživatelé najít tweety ze stejným
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hashtagem. Díky hashtagům můžete odvodit nejpopulárnější trendy a témata o kterých
se na Twitteru zrovna hovoří. 23)

23

RŮŽIČKA, Jan. Vliv sociálních sítí na vývoj Facebooku. Brno, 2013. Dostupné z:http://is.muni.cz/th/365504/ff_b/Bakalarska_prace_2013.txt.
Bakalářská práce. Masarykova univerzita.
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3. Fotbalové kluby

3. 1. Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň je kometou českého klubového fotbalu. Za posledních čtyři
roky dosáhla více úspěchů než za celou svoji historii. Dvakrát získala ligový titul,
jednou vybojovala český pohár a ve zbývajících dvou sezonách obsadila třetí a páté
místo. Dařilo se jí i v evropských pohárech, když dvakrát postoupila do Ligy mistrů,
odkud se jí pokaždé podařilo postoupit do Evropské ligy, kde dosáhla velkých úspěchů,
když dokázala vyřadit například italskou Neapol, nebo vyhrála skupinu v konkurenci
Atletica Madrid, Hapoelu Tel Aviv a Coimbry.
3. 1. 1. Historie a současnost klubu24
FC Viktoria Plzeň byla založena 11. června 1911 pod názvem SK Viktoria a
jako klubové barvy byly zvoleny červená a modrá. Před třemi lety tedy oslavili sto let
své existence. První oficiální utkání sehrála SK Viktoria dne 27. srpna 1911 proti
Olympii Plzeň a prohrála 3:7. V prvních osmnácti sezonách své existence působil klub
na čistě amatérské úrovni. I přes to absolvoval v letech 1922-1923 svůj premiérový
zahraniční zájezd do Španělska, kde z devíti utkání šestkrát vyhrál.
Do profesionální soutěže vstoupila SK Viktoria až o šest let později. V červnu
roku 1929 rozhodla mimořádná členská rada klubu o tom, že svůj tým přihlásí do druhé
nejvyšší soutěže a přejmenovali se na SK Viktoria Plzeň. Ve své první sezoně, které se
zúčastnilo osm týmů, skončila Viktoria na sedmém místě. Nicméně hned v následujícím
ročníku byli Západočeši o mnoho úspěšnější a konečné druhé místo znamenalo postup
do první ligy.
Svůj první výraznější úspěch v nejvyšší československé fotbalové soutěži
zaznamenala SK Viktoria Plzeň v sezoně 1934/1935, kdy skončila na čtvrtém místě, a
díky tomu se probojovala do Středoevropského poháru, což byla tehdy nejvyšší
24

HOCHMAN, Pavel. Stoletá cesta k titulu: FC Viktoria Plzeň. Vyd. 1. Plzeň: Starý most, 2011, 176 s. ISBN 978-80-87338-12-4.

Milníky historie Viktorie Plzeň. Www.fcviktoria.cz [online]. 2000 [cit. 2014-05-9]. Dostupné z:http://www.fcviktoria.cz/cs/milniky-historie-viktorie-plzen
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evropská soutěž. Jako svého soupeře zde měla italský Juventus Turín, se kterým doma
překvapivě remizovala 3:3, ale v odvetě hrané v Turíně svému soupeři nestačila a
podlehla 1:5. I přes vyřazení od favorizovaného soupeře udělala Viktoria v Evropě
dobrý dojem.
Po úspěšných letech v nejvyšší soutěži přišel první pád v sezoně 1937/1938, kdy
SK Viktoria Plzeň poprvé sestoupila do divize. Působení v divizi však trvalo pouhý rok,
protože se plzeňskému klubu podařilo následující ročník postoupit znovu mezi
československou fotbalovou elitu. V letech 1943 a 1944 se Viktorii podařilo dvakrát
probojovat do finále Českého poháru, ale v obou případech podlehla Spartě Praha.
Dočasně nejlepšího ligového výsledku dosáhli Viktoriáni v roce 1948, kdy v neúplném
ročníku obsadili druhé místo za pražskou Slavií. V roce 1952 však přišel opět sestup do
divize a trvalo to až do roku 1961, než se Viktorii Plzeň podařilo vrátit zpátky, tentokrát
pod názvem Spartak Plzeň.
Následovalo časté střídání mezi nejvyšší soutěží a divizí, ale paradoxně právě
v roce 1971, kdy Plzeň sestoupila, dosáhla svého do té doby největšího úspěchu.
Vyhrála Český pohár a postoupila do finále Československého poháru, kde prohrála
s mistrem ligy Spartakem Trnavou. Jako finalista poháru postoupila do Poháru vítězů
poháru (PVP), kde vypadla s Bayernem Mnichov. Držet se v nejvyšší ligové soutěži se
Viktorii dařilo v letech 1972-1980, kdy se často pohybovala nad hranicí sestupu, až to
v sezoně 1979/1980 nevyšlo. Od té doby opět následovalo pendlování mezi první ligou
a druhou nejvyšší soutěží a Plzni se nedařilo na delší čas udržet příslušnost mezi
československou fotbalovou elitou.
Po rozdělení Československa se logicky osamostatnila i česká liga, do které se
Plzeň dokázala probojovat, tentokrát již pod současným názvem FC Viktoria Plzeň.
V nejvyšší české soutěži se Viktoria udržela do roku 1999, kdy opět sestoupila.
Následující rok se sice podařilo Západočechům postoupit zpátky, ale opět pouze na
jednu sezonu. Stálé upevnění mezi českou elitou nastalo pro Viktorii Plzeň až v sezoně
2005/2006, od které působí v první lize nepřetržitě a klub čekal výkonnostní vzestup.
Ten podpořila firma Škoda, když se stala hlavním partnerem plzeňského klubu.
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V roce 2008 přišel do klubu trenér Pavel Vrba a pod jeho vedením se výkonnost
plzeňského mužstva neustále zvyšovala. V lize dosáhli nejdříve na osmé a poté dokonce
na páté místo tabulky. První velký úspěch přichází v roce 2010, kdy se Viktorii podařilo
získat prvenství v českém ligovém poháru a díky tomu si v příštím roce zahrála
předkolo Evropské ligy, kde však vypadla po vyrovnaných zápasech s tureckým
Besiktasem Instanbul. V téže sezoně přišlo obrovské překvapení, kdy se Viktoria od
počátku sezony držela na čele tabulky, a nakonec dokráčela až k titulu, vůbec prvnímu
v celé historii klubu. Vybojovala si tak možnost startovat v předkole Ligy mistrů, ze
kterého postoupila přes Rosenborg Trondheim a FC Kodaň do základní skupiny. V ní se
při konkurenci Barcelony, AC Milán a Bate Borisov prezentovala sympatickým
fotbalem a vybojovala si třetí místo, které zaručovalo pokračování v Evropské lize. Tam
po velkém boji až v prodloužení nestačila na německé Schalke 04.
Obhajoba titulu se sice nezdařila, když Plzeň skončila třetí za Libercem a
Spartou, a to znamenalo, že si opět zahrála evropské poháry, tentokrát Evropskou ligu, a
i v tomto případě dosáhla na české poměry velkých úspěchů. Ve skupině s Atleticem
Madrid, Hapoelem Tel Aviv a portugalskou Coimbrou obsadili první místo a v jarních
vyřazovacích bojích vyzvali italskou Neapol, která byla v dvojzápase favoritem. Plzeň ji
však zcela zaskočila a po výhře v Itálii 3:0 si postup Západočeši doma pohlídali, když
opět zvítězili, tentokrát 2:0. V následujícím kole sice svěřenci trenéra Vrby nestačili na
turecké Fenerbahce, ale i tak to byla pro plzeňský fotbal další zlomová sezona. Viktoria
v ní totiž získala již druhý ligový titul během tří let, což jí opět zaručilo účast v předkole
Ligy mistrů. V něm se utká s bosenským týmem FK Sarajevo a tento zápas také spadá
do období, o kterém budu psát v mé bakalářské práci.

3. 1. 2. PR oddělení Viktorie Plzeň25
Ke komunikaci se svými fanoušky a veřejností využívá FC Viktoria Plzeň
několik mediálních prostředků. Patří mezi ně oficiální webové stránky klubu, sociální
sítě Facebook, Twitter a Google + a také mají svůj vlastní youtube kanál Viktoria TV.
Dále při každém domácím zápase vydává zápasový magazín Viktorián. Tyto mediální
25

Rozhovor v příloze
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produkty spravují dva stálí zaměstnanci, ředitel úseku PR Pavel Pillár se Zdeňkem
Ratajem, a tři externí spolupracovníci, kteří mají rozdělené úkoly. Jeden zajišťuje
youtube kanál, další pomáhají pouze v zápasovém režimu. Jedná se o mladé studenty
z Plzně, kteří mají ke klubu vztah.

Tiskový mluvčí Pavel Pillár považuje za nedílnou

součást komunikace s vlastními fanoušky i přes klasická veřejná média, to znamená
denní tisk, rádio a televize. Viktoria Plzeň se snaží intenzivně komunikovat s příznivci i
na bázi interní komunikace, kdy pořádá každý půlrok setkání vedení s příznivci klubu.
Dále se drží pravidla, že každý dotaz fanouška, když je položen slušnou formou, by měl
být zodpovězen, ať se jedná o sebenepříjemnější otázku.
Zpětnou vazbu mohou fanoušci v Plzni nabídnout klubu nejen přes jeho vedení,
ale také přes oddělení PR. Pavel Pillár založil setkání s příznivci pod názvem „Interní
marketingový brainstorming“, kde mají fanoušci možnost se setkat s PR oddělením, kde
můžou prodiskutovat, co jim chybí nebo co by chtěli zlepšit.
PR oddělení je v Plzni nedílnou součástí klubu, a to je posíleno tím, že ve
Viktorii nemají klasické marketingové oddělení, tudíž marketing je zastřešen
pracovníky PR. Informace, které PR oddělení reprodukuje svým fanouškům, se schází
z mnoha dalších zdrojů, ať už to je bezpečnostní, technický nebo obchodní úsek.
V přípravném období na sezonu využívají v PR oddělení toho, že situace není
tak hektická jako v průběhu sezony, a tak probíhá koncepční příprava cílů na další
ligový ročník. Jedná se o plánování akcí na následující období, navrhování
rozpočtového budgetu, schválení si postupu se sportovním úsekem. Co se týče samotné
komunikace směrem k fanouškům, tak příprava jim nabízí materiály, které standardně
není možné dělat. Mají prostor dělat více videí a snaží se maximální možnou měrou
pokrýt soustředění klubu v zahraničí, kdy tam standardně jede člověk s kamerou nebo
fotoaparátem a nabízí tak informace ze zákulisí, které nemůže nabídnout žádné externí
médium.
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3. 1. 3. Mediální komunikace Viktorie Plzeň
Mediální komunikaci směrem k veřejnosti zajišťuje ve Viktorii Plzeň PR
oddělení. Jedná se o spravování sociálních sítí, webových stránek a klubového
magazínu Viktorián. V následujícím textu se zaměřím primárně na webové stránky,
Twitter, Facebook a již zmíněný zápasový časopis obecně a v dalších kapitolách
rozeberu podrobně způsob komunikace pomocí jednotlivých médií ve vymezeném
časovém období.
3. 1. 3. 1. Webové stránky Viktorie Plzeň26
Webové stránky Viktorie Plzeň jsou dostupné ve dvou jazykových verzích.
Mimo češtiny si můžou fotbaloví příznivci získávat informace i v angličtině. Nejedná se
o automatický překlad pomocí Googlu či služby Bing, ale opravdu stránky nabízí
plnohodnotnou anglickou verzi.
Web je rozdělen do několika kategorií. V sekci „Novinky“ se mohou fanoušci
dočíst o nejnovějších informacích z klubu a díky aktivnímu archivu mohou vyhledat i
články staršího data. Součástí této sekce jsou i fotogalerie, videogalerie a audiogalerie,
nicméně poslední dvě jmenované nebyly již více než 2 roky aktualizované.
Druhá sekce na webových stránkách Plzně má název „O nás“ a v ní se je možno
dozvědět něco o historii klubu, místním stadionu, charitativních počinech a možnosti
získání vstupenek. Jsou zde také dostupné kontakty a informace o vedení klubu.
Další záložka nese název „Mládež“ a skrývají se v ní informace o partnerských
školách, mládežnických turnajích pořádaných klubem, výčet úspěchů a také informace
pro rodiče.
V kategorii „Zápasy“ dostávají fanoušci přehledný kalendář utkání, které
odehrály, či teprve odehrají, všechny kategorie fotbalové Plzně, od A-týmu až po mladší
žáky. Tyto výsledky jsou archivované až do sezony 2007/2008.

26

Dostupné z: www.fcviktoria.cz
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Další sekcí jsou „Týmy“, kde je možno se dozvědět veškeré hráčské soupisky od
A-týmu až po dětskou přípravku do sedmi let. Každá kategorie je navíc doplněna i
společnou týmovou fotografií, kde jsou všichni hráči včetně trenérů.
Nedílnou součástí každé webové stránky fotbalového klubu by měla být i „Fan
zóna“, která nechybí ani zde. Její součástí jsou online rozhovory s hráči či zaměstnanci
klubu, kde se sami příznivci mohou respondentů ptát na to, co je zajímá. Probíhá to
několikrát do roka, nicméně poslední rozhovor se konal 16. května 2013. Do Fan zóny
patří rovněž i diskuzní fórum, které je ale v tuto chvíli zablokované z důvodu, že se do
něj zapojovali i příznivci jiných klubů a vyjadřovali se neslušně. Těmito slovy to
vysvětluje na klubových stránkách ředitel komunikace Pavel Pillár:
„Vážení fanoušci,
vzhledem k faktu, že fórum se v posledních dnech, především z důvodů registrace
příznivců jiných klubů, stalo nástěnkou všech možných druhů vulgarit a urážek na
adresu FCVP, hráčů a v neposlední řadě pravidelních návštěvníků z řad plzeňských
fans, přistupuje k dočasnému zablokování diskuze.“27
V další části Fan zóny se dozvídáme i o projektu „P-FANS“, což je sdružení
fanoušků, kteří se hlásí ke své lásce k plzeňskému klubu a chtějí ho mít na vrcholu
českého fotbalu. Součástí Fan zony je i možnost stáhnout si stará čísla časopisu
Viktorián v PDF verzi a tapety na počítač s motivy hráčů a stadionu.
V poslední sekci „Partneři“ se dozvídáme o tom, kdo a jak plzeňský klub
podporuje, jací jsou hlavní partneři klubu, partneři mládeže, mediální partneři, oficiální
dodavatelé a tak dále.
3. 1. 3. 2. Twitter Viktorie Plzeň 28
FC Viktoria Plzeň využívá Twitter ke komunikaci se svými fanoušky a širokou
veřejností od 12. října 2012. Publikuje zde v krátkých sděleních informace z klubu a
během zápasů, internetové odkazy na články z webových stránek a videa z kanálu
27

PILLÁR, Pavel. Forum [online]. 2014 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: http://www.fcviktoria.cz/cs/forum
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ViktoriaTV na youtube.com. V neposlední řadě jdou zde prezentovány i týmové
fotografie z herní přípravy při tréninku nebo ze zákulisí.
Až ke dni 13. května 2014 publikovala celkem 2 933 příspěvků, což znamená,
že každý den vyprodukuje její PR oddělení průměrně 5 příspěvků denně. Jedná se o
pátý největší počet příspěvků ze všech týmů v Gambrinus lize. Plzeň tímto zaostává za
třemi pražskými kluby, Bohemians, Spartou a Slavií a moravskou Olomoucí.
V počtu lidí, kteří sledují Twitter plzeňského klubu, se však Viktorii daří o
poznání více, když s počtem 4 627 (ke dni 13. května 2014) jí patří druhá příčka. Více
„followerů“ má pouze AC Sparta Praha.
3. 1. 3. 3. Facebook Viktorie Plzeň 29
Facebookový účet si FC Viktoria Plzeň vytvořila 1. září 2009. Publikují zde
spoustu fotografií během zápasů i ze zákulisí, která jsou přehledně zařazená do alb.
V sekci fotogalerie můžeme také nalézt alba „Miss Fanynka“ nebo „Velikonoční
fotosoutěž“, kde fanoušci publikují svoje vlastní fotografie. Ze statusů na zdi můžeme
získat informace o dění v klubu, reportáže ze zápasů a tak dále.
Jelikož je Facebook v České republice o mnoho více populární sociální sítí než
Twitter, tak i z toho důvodu má Viktoria Plzeň zde více fanoušků. Ke dni 13. května
2014 jich je 66 516, což je druhý nejvyšší počet ze všech klubů v Gambrinus lize. Více
jich má pouze Sparta.

3. 1. 3. 4. Klubový magazín Viktorián
Viktorián vychází pravidelně před každým domácím zápase A týmu, to znamená
v lize, v Poháru České pošty a také v evropských pohárech. Odběratelé při jeho koupi,
za kterou zaplatí 19 Kč, získávají podrobné informace o dění v klubu včetně původních
fotografiích. Viktorián vychází v celobarevné verzi a jeho obsah ovlivňují i přání
fanoušků, popřípadě inspirace z magazínů zahraničních klubů.
29
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Mezi nejčastější obsah patří komentář trenéra, reportáže ze zápasů a novinky
z řad rezervy a mládeže. Hlavní článek je vždy věnován jednomu z hráčů, který je
zároveň představen i na obalu magazínu, a ukazuje ho v jiných než fotbalových
situacích. Nechybí zde ani představení nadcházejícího soupeře, včetně dostupných
statistik. Nakonec jsou zde publikovány také infomace ze zákulisí, různé akce pořádané
klubem, včetně charitativních a tak dále.
Šéfredaktorem oficiálního klubového magazínu Viktorián je Mgr. Pavel Pillár.
Editoři: Zdeněk Rataj, Martin Horák a Jiří Zákravský. Do magazínu přispívají i externí
spolupracovníci.

3. 2. AC Sparta Praha
AC Sparta Praha je nejslavnějším, nejúspěšnějším a nejbohatším týmem české a
československé historie. V letošním roce získala již 36. ligový titul a má za sebou řadu
úspěchů na evropské scéně. V posledních letech ale trochu zažívá ústup ze slávy, když
na mistrovský pohár pro vítěze Gambrinus ligy čekala od roku 2010 a dočkala se až
v sezoně 2013/2014. Poslední účast v základní skupině Ligy mistrů se dokonce datuje
do sezony 2005/2006. Od té doby se marně probíjí přes předkola nejbohatší soutěže na
světě. I přes tuto dílčí krizi rozhodně patří do výčtu nejlepších českých klubů posledních
let.

3. 2. 1. Historie a současnost klubu

30

Sparta Praha byla založena 16. listopadu 1893 tehdy ještě pod názvem AC
Královské Vinohrady. Za jeho tvůrce jsou považováni bratři Václav, Bohumil a Rudolf
Rudlové. Nedlouho poté přešli k tříbarevné vlajce, kterou mají dodnes: modrá byla
symbolem Evropy, červená značila královské město a význam žluté se dochovat
nepodařilo. Své zápasy hráli hráči převážně na Císařské louce a právě zde se
30

HOUŠKA, Vítězslav. Železná Sparta. 3., dopl. vyd. Praha: AC Sparta Praha fotbal, 2011, 263 s. ISBN 978-80-7376-305-3.
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uskutečnilo první slavné derby pražských S. Bylo tomu tak 29. března 1896 a utkání
skončilo vítězstvím Sparty 1:0. Výsledek však byl po utkání anulován, protože slávisté
s obdrženou brankou nesouhlasili.
Ač se to dnes může zdát zvláštní, tak na začátku 20. století byla Sparta, tehdy už
pod názvem Athletic club Sparta, celkem chudým klubem. Hráči nastupovali v černých
dresech s bílým „S“ na prsou. To se však změnilo v roce 1906, kdy se tehdejší šéf
výboru JUDr. Petřík vydal na cestu do Anglie, kde se vzhlédl v úboru Arsenalu Londýn
a jednu sadu dresů přivezl do Prahy. Od té doby nosí sparťané rudé dresy a bílé trenýrky
s černými štulpnami.
Svůj první mistrovský titul získali sparťané v roce 1912, kdy po vítězné skupině
porazili v semifinále Slavii Brno a ve finále tým z Kolína. To bylo však na delší čas vše,
protože se přiblížila první světová válka, jejíž období nebylo pro fotbal zrovna příznivé.
Zlatá éra Sparty nastala po jejím skončení a je také nazývána obdobím „Železné
Sparty“. V letech 1920-1923 vyhrála všech 50 mistrovských utkání Středočeské župy
s celkovým skóre 230:40. Takováhle série se ještě nikdy žádnému týmu v oficiálních
soutěžích nepodařila. V této době byly za nejlepší týmy evropského kontinentu
považovány právě Sparta a dále německý Norimberk se španělskou Barcelonou. Aby
Sparta dosáhla primátu nejlepšího týmu Evropy, musela zmíněné dva celky porazit. Aby
toho dosáhli, vyrazili za nimi na jejich stadiony a v obou zápasech se jim podařilo
zvítězit. Norimberk porazili 2:1 a Barcelonu 3:2.
Výrazných úspěchů dosahovala Sparta i v evropských pohárech. Premiérový
ročník Středoevropského poháru, jak už název napovídá, se skládal pouze z týmů ze
střední Evropy, ale i tak měl svoji velkou kvalitu, dokázala Sparta vyhrát. To se psal rok
1927. Ve vyřazovacích bojích postupně vyřadila Admiru Vídeň, MTK Budapešť a ve
finále zdolala další rakouský celek Rapid Vídeň, který v semifinále přehrál Slavii Praha.
Tuto soutěž pak sparťané vyhráli ještě dvakrát. V roce 1935 ve finále zdolali maďarský
Ferencvároš. V tomto roce se poháru neúčastnily pouze středoevropské týmy, ale své
zástupce zde měla i Itálie. Právě Juventus podlehl Spartě ve čtvrtfinále. Třetího
prvenství se Sparta dočkala v roce 1964, ale to už tato soutěž neměla v konkurenci
s ostatními evropskými poháry takovou prestiž.
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Sparťané v domácí soutěži v meziválečném období patřili mezi absolutní špičku.
Získali celkem 7 titulů, přičemž vyjma sezony 1927/1928 skončili pokaždé nejhůře na
třetím místě. Vážnější krize začala až v sezoně 1940/1941, kdy Sparta obsadila až
konečné čtvrté místo. V následujících dvou sezonách bojovala Sparta dokonce o
záchranu, když ve druhém případě se jí to podařilo až v posledním kole proti Zlínu. Poté
však opět přišel vzestup formy, který vygradoval v druhé místo za Slavií a o rok později
Sparta znovu ligu ovládla.
V 50. letech přibyli Spartě kromě Slavie další výraznější konkurenti. Byly jimi
slovenské týmy Sokol NV Bratislava (dnes známý jako Slovan Bratislava) a Červená
hvězda Bratislava (dnes známý jako Inter Bratislava). Sparta se sice k mistrovským
titulům probila v letech 1952 a 1954, ale po tom druhém následovala dlouhá
jedenáctiletá přestávka. Na přelomu 50. a 60. let dokonce bojovala ve třech sezonách po
sobě o záchranu, ale nakonec ligovou příslušnost pokaždé uhájila. V polovině 60. letech
se však do Sparty vrátila silná generace. Tým, jehož hlavní hvězdou byl Andrej
Kvašňák, který byl později vyhlášen sparťanem století, začal na československé scéně
opět hrát jednu z hlavních rolí. V sezonách 1964/1965 a 1966/1967 získala mistrovský
titul a zaznamenala i úspěchy na evropské scéně. V roce 1964, pod názvem TJ Spartak
Sokolovo, vyhrála Středoevropský pohár, který už však v té době neměl takovou prestiž
jako kdysi a byl trochu ve stínu Poháru vítězů pohárů a Poháru mistrů evropských zemí.
Ve druhém jmenovaném dokonce dvakrát uspěla, když dokázala postoupit do
čtvrtfinále.
V 70. letech dvacátého století přišel pro Spartu nejčernější moment její historie.
V sezoně 1974/1975 totiž z 15. místa sestoupila do druhé ligy, kde setrvala pouze jeden
rok. Předznamenání tohoto neúspěchu mělo přijít již o dva roky dříve, kdy Sparta
skončila jedenáctá. V období této krize však paradoxně přišel velký úspěch na evropské
scéně. V roce 1973 se Spartě podařilo postoupit do semifinále Poháru vítězů pohárů,
když v semifinále vypadla s AC Milán. Bylo zvláštní, jak rozdílným způsobem Sparta
hraje na domácí a evropské scéně.
Po návratu z druhé ligy čekala Sparta na titul až do sezony 1983/1984. Na
vítěznou vlnu vrátil tým z Letné trenér, který jej vedl již v 60. letech, Václav Ježek. Od

24
výše zmíněné sezony se ze Sparty stal stroj na mistrovské tituly. V následujících
dvanácti letech si připsala deset prvních míst a dvě druhá místa v československé
nejvyšší soutěži. V tomto období se Spartě také podařilo dvakrát probojovat do
čtvrtfinále evropských pohárů. V rámci Poháru UEFA vypadla s Hajdukem Split a
v Poháru mistrů nestačila na italský Juventus Turín.
V 90. letech posbírala Sparta hned sedm titulů pro mistra ligy. Po rozdělení
federace také došlo ke snížení konkurence o slovenské výběry, což jim situaci trochu
ulehčilo, a o titul je v tomto desetiletí připravily jen Slovan Bratislava a Slavie Praha.
Tým pod vedením Dušana Uhrina staršího jasně dominoval domácí scéně a konkurence
schopný byl i v Evropě. V sezoně 1991/1992 zažila asi největší úspěch v Poháru mistrů
evropských zemí. Po vyřazení Glasgow Rangers a slavného Olympiqueu Marseille
postoupila do skupiny s Barcelonou, Benficou Lisabon a Dynamem Kyjev. Ze skupiny
postupoval do finále pouze vítěz, kterým se Sparta nestala. Skončila na druhém místě za
Barcelonou i přesto, že ji dokázala na domácím hřišti porazit, což je jeden
z nejslavnějších zápasů její historie.
V posledních patnácti letech již sparťané tolik nevládnou, jako tomu bylo za
trenérů Uhrina a Ježka. Dvakrát jim titul sebraly Liberec, Slavie Praha a Plzeň a jednou
se to podařilo Baníku Ostrava. Mezi největší úspěchy na evropské scéně se řadí
dvojnásobný postup do osmifinále Ligy mistrů, kde Sparta sehrála velmi vyrovnanou
partii s Realem Madrid a dále dvojnásobná účast v osmifinále Evropské ligy. Tam
Sparta nestačila na anglické kluby, Chelsea a Liverpool. V posledních sezonách se však
pražskému týmu nedaří dostat se do nejprestižnější soutěže světa, Ligy mistrů. Poslední
účast se datuje do sezony 2005/2006. V letošní sezoně se Spartě povedlo ukončit
čtyřleté čekání na ligové titul, když je na trůnu dvakrát vystřídala Viktoria Plzeň a
jednou Slovan Liberec.
3. 2. 2. PR oddělení Sparty Praha
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PR oddělení Sparty Praha tvoří primárně tři muži, ředitel komunikace Ondřej
Kasík a manažeři pro nová média, David Pavlíček s Ondřejem Eisnerem, kteří jsou dále
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doplňováni externími spolupracovníky. Sparta využívá pro spojení s veřejností hned
několik komunikačních prostředků. Jsou jimi oficiální webové stránky www.sparta.cz,
sociální sítě a klubový sociální magazín Sparta do toho! Mezi sociální sítě se řadí
primárně Facebook a Twitter, ale nedílnou součástí se také v poslední době stávají
videokanál na Youtube pod názvem Sparta TV, instagram a Google+.
17. února spustilo PR oddělení Sparty Praha zcela nový design webových
stránek. Podle slov Davida Pavlíčka se tomu tak stalo z důvodu, že předchozí verze
obsahovala příliš moc tabulek a anket a paradoxně se tam nevešly informace, které tam
mít chtěli. Ondřej Kasík ho doplňuje, že k tomuto kroku měli i impulzy z vedení od
nové komerční manažerky, která prošla IT oddělením. Na starý web nasadili „heat
mapy“, které snímaly, jaké položky příznivce nejvíce zajímají. Došly k závěru, že se
jedná především o informace, s kým se hraje příští zápas, jak na něj můžou získat
vstupenku, a zpravodajství. Z toho důvodu chtěli nabídnout lidem to, co chtějí, aby se
nemuseli ztrácet ve velkém množství obsahu.
V přípravném období zajišťuje PR oddělení Sparty zpravodajství ze soustředění,
přípravných turnajů a zápasů, ze kterých přináší i podrobné online reportáže na
webových stránkách. Jejich práce je v této části roku uvolněnější, protože mají lepší
přístup k týmu a to jim dovoluje zpracovávat více materiálu. Sami si však uvědomují,
že jejich aktivita by mohla být ještě větší, a to sice, že by všichni tři zmínění pánové
měli strávit s týmem celé zahraniční soustředění, aby mohli fanouškům poskytnout
přísun informací, které jim masová média dát nemohou.
Mezi jejich hlavní úkoly do budoucna patří také podpora návštěvnosti na
stadionu. Sociální média sice mají komunitní a informativní funkci, ale je v plánu
spolupráce s Ticketportálem, který by jim dával zpětnou vazbu. „Dali by nám link, který
jsou oni schopní trackovat a tím bychom zjistili, kolik lidí si z našich stránek proklikne
do Ticketportalu a kolik z nich nákup provede,“32 popisuje daný postup David Pavlíček.
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Kladou si především za cíl maximální otevřenost a vstřícnost vůči fanouškům.
S tím souvisí i přinášení pestrých zpráv v atraktivním stylu s využitím námětů jejich
čtenářů.

3. 2. 3. Mediální komunikace Sparty Praha
Mediální komunikaci směrem k veřejnosti zajišťuje ve Spartě Praha PR
oddělení. Jedná se o spravování sociálních sítí, webových stránek a klubového
magazínu Sparta do toho!. V následujícím textu se zaměřím primárně na webové
stránky, Twitter, Facebook a již zmíněný zápasový časopis obecně a v dalších
kapitolách rozeberu podrobně způsob komunikace pomocí jednotlivých médií ve
vymezeném časovém období.

3. 2. 3. 1. Webové stránky Sparty Praha33
Jak již jsem psal v jedné z předcházejících kapitol, 17. února proběhla inovace
oficiálních webových stránek Sparty Praha. Web je provozován ve dvou jazykových
verzích, české a anglické. Na úvodní stránce je možno zjistit, jaké jsou novinky v dění
klubu, dále seznam následujících zápasů v časové ose a také nejnovější příspěvky na
sociálních sítích.
Základní obsahové menu zahrnuje osm kategorií. Jsou jimi Novinky, Klub,
Tým, Zápasy, Vstupenky, Fanoušci, E-shop a Business. V následujících odstavcích se je
pokusím přiblížit podrobněji.
Sekce „Novinky“ se dále dělí na zpravodajství, newsletter, RSS a pro média.
Nejžádanější položkou je pro příznivce nejspíš zpravodajství, po jehož rozkliknutí
zjistíme, že veškeré články jsou přehledně rozdělené podle týmů, o kterých se
informuje, A tým, rezervní tým, juniorka, ženy, mládež a nakonec položka ostatní, kam
se zařazují články, které nesplňují kritéria ostatních skupin.
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V sekci „Klub“ se dozvídáme o historii Sparty a jaké měla úspěchy. Dále sem
patří zprávy o mládeži, kam se řadí jejich soupisky, zápasy a také informace o
Fotbalovém centru mládeže na Strahově. Dále jsou zde podrobnosti o Generali aréně,
partnerech a patří sem i telefonické a e-mailové kontakty na klub.
Sekce „Týmy“ představuje veškeré hráčské soupisky různých věkových
kategorií. Spadá sem pochopitelně A tým, B tým mužů, dále také mládež od
juniorského výběru až po kategorii předmini, což jsou děti do šesti let. Patří sem i
sestavy týmů žen, což je A tým, juniorky do 19 let, starší žákyně do 14 let, mladší
žákyně do 12 let a přípravka do 10 let. Většina hráčů a hráček má zde uvedenou i
stručnou charakteristiku včetně fotografie.
V sekci zápasy jsou rozpisy všech utkání, které veškeré věkové kategorie
odehrály, či teprve odehrají v probíhající sezoně. Jedná se o zápasy jak na domácí
scéně, tak v evropských pohárech. Výsledky z předchozích let jsou zde archivovány až
do roku 1995/1996.
Následující kategorie, jak už název napovídá, instruuje příznivce o možnostech
zakoupení vstupenky. Jsou zde také uvedené výhody, které mají držitelé permanentních
vstupenek. Do této sekce spadají také informace o speciálních tribunách na stadionu,
Rodinné tribuně a Teen Point tribuně určené pro mládež od 12 do 18 let.
Sekce „Fanoušci“ přináší zprávy o fanclubech, mezi které patří členské výhody,
seznam poboček po celé republice a také samotná přihláška. Dále sem spadají
informace o klubovém zápasovém magazínu Sparta, do toho!, online chaty s osobností a
popis práce s webem a sociálními médii.
Předposlední

záložka

„E-shop“

nás

přímo

přesměruje

na

stránky

www.fanshopsparta.cz, kde si můžou příznivci objednat různé klubové suvenýry a
rekvizity. Poslední sekce „Business“ je zaměřená na klubové partnery, VIP vstupenky a
sponzoring.
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3. 2. 3. 2. Facebook Sparty Praha34
Oficiální facebookový účet Sparty Praha byl spuštěn v roce 2009. Každý den
přináší informace o aktuálním dění v klubu ať už v textové nebo audiovizuální podobě.
Jsou zde možno nalézt i fotogalerie ze zápasů a tréninkové přípravy.
Ke dni 13. května 2014 má Sparta na svém facebookovém profilu celkem
174 479 fanoušků, kteří tak mají k informacím z této sociální sítě přístup. S tímto
počtem je Sparta na prvním místě mezi všemi týmy z Gambrinus ligy.
3. 2. 3. 3. Twitter Sparty Praha35
Twitterový účet Sparty Praha byl založen v roce 2009. V únoru roku 2014 došlo
k vytvoření tří nových účtů. Místo dvou společných pro celý klub (česká a anglická
verze) vzniklo několik dalších kanálů, které jsou zaměřeny na ženské výběry,
sparťanskou mládež a také jeden speciální pro přímé informace ze zápasů. Původní
kanál se nadále věnuje A týmu a rezervě. „Generujeme denně velké množství obsahu,
více než jakákoli firma, která se zabývá spotřebním zbožím. My ho chceme dát ven, ale
zase nechceme lidi zahlcovat. Rozhodli jsme se tedy pro vytvoření různých twitterových
kanálů, takže každý může sledovat to, co ho z našeho obsahu zajímá,“ vysvětluje tento
krok David Pavlíček.
Původní twitterový účet má 10 248 followerů (ke dni 13. května 2014) a dosud
na něm bylo publikováno celkem 10 930 tweetů. V první statistice je Sparta na prvním
místě mezi týmy Gambrinus ligy, v té druhé zaostává pouze za Bohemians Praha 1905
(14 006 tweetů).
3. 2. 3. 4. Klubový magazín Sparta, do toho!
Magazín Sparta, do toho! vychází před každým domácím ligovým zápasem
Sparty Praha. Speciální čísla jsou publikována také v rámci domácích zápasů
evropských pohárů. Rozsah magazínu je většinou 80 stran ve formátu A5 a stojí 25 Kč.

34
35

https://www.facebook.com/ACSpartaPraha
https://twitter.com/ACSparta_CZ

29
Obsah tvoří rozhovory s hráči a trenéry A týmu, informace o nadcházejícím soupeři,
kde přináší statistiky ze vzájemných zápasů a představuje klíčové hráče týmu.
Svůj prostor zde dostávají i reportáže z posledních zápasů Sparty, které se
odehrály mezi uzávěrkami. Jsou doplněné fotografickou dokumentací a ohlasy hráčů a
trenérů. Sparta, do toho! se také věnuje i ženským a mládežnickým výběrům, když
přináší reportáže ze zápasů a krátké rozhovory s mladými nadějemi. Svůj prostor zde
dostává také pohled do minulosti, kde se popisují významné historické události. Zbylé
stránky vyplňují zmínky o činnostech a akcích fanklubů
Šéfredaktorem magazínu je Ondřej Eisner. Dále do něj textové přispívají David
Pavlíček, Jaroslav Zákravský, Jaroslav Pešta, Dominik Hejbal a Jakub Martinovský.
Fotografie dodávají Vlastimil Vacek, Lukáš Brychta a Milan Kammermayer.

3. 3. FC Slovan Liberec
FC Slovan Liberec patří v posledních letech mezi nejpřednější české kluby. Je
držitelem tří mistrovských titulů, které získal v sezonách 2001/2002, 2005/2006 a
2011/2012. Mezitím skončil v sezoně 2008/2009 na třetím místě, což se mu podařilo
zopakovat v loňské sezoně. Několikrát také reprezentoval český klubový fotbal
v evropských soutěžích a rozhodně nezklamal.
3. 3. 1. Historie a současnost klubu36
Slovan Liberec byl oficiálně založen 12. července 1958, když došlo ke sloučení
dvou klubů, Jiskry a Slavoje. Jiskra vznikla v liberecké čtvrti Horní Růžodol pod
názvem Sparta, načež byla roku 1912 přejmenována na Rapid a nakonec na zmíněnou
Jiskru Liberec. Slavoj Liberec byl založen v roce 1949 pod názvem Sokol Čechie
Liberec, ale později byl také přejmenován. Navíc se roku 1953 stal prvním libereckým
celkem v nejvyšší československé soutěži.
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Nově vzniklý Slovan Liberec byl zapsán do druhé ligy, ale příliš se jim nedařilo.
V roce 1963 přišel pád až do krajského přeboru. Dostat se zpátky do druhé nejvyšší
soutěže trvalo Slovanu dlouhých sedm let. I nadále se však tým ze severu pohyboval
mezi druhou a třetí ligou.
Díky rozdělení federace v roce 1993 se Slovanu konečně podařilo postoupit
mezi českou elitu, když jim na to v páté lize stačilo 5. místo. Svoji premiérovou sezonu
v první lize Slovan zakončil na devátém místě a o rok později skončili dokonce čtvrtí.
Největšího úspěchu do té doby dosáhl tým pod vedením trenéra Ladislava
Škorpila v sezoně 1998/1999, kdy sice zakončil ligovou sezonu na devátém místě, ale
podařilo se mu probojovat do finále národního poháru, kde podlehl pražské Slavii. Díky
tomu postoupil poprvé v historii do evropských pohárů, kde vypadl s anglickým
Liverpoolem.
Další pamětihodným rokem pro Slovan Liberec byla sezona 1999/2000, kdy
zazářil především v evropské konkurenci. V poháru UEFA dokázal postupně vyřadit
Slovan Bratislava, španělské týmy Celtu Vigo a Real Mallorca nebo francouzský
Olympique Lyon. Vítězné tažení ukončila až německá Borussia Dortmund.
Prvního mistrovského titulu se severočeský klub dočkal v sezoně 2001/2002 a
stal se tak vůbec prvním mimopražským týmem, který dokázal nejvyšší českou soutěž
vyhrát. Kromě Sparty a Slavie se to do té doby nikomu nepodařilo. Probojoval se tak do
předkola Ligy mistrů, kde však po vyrovnaném průběhu obou utkání nestačil na AC
Milán.
Druhého mistrovského titulu se hráči Liberce dočkali v sezoně 2005/2006, kdy
ligu vyhráli stylem „start-cíl“ a od prvního kola před sebe nikoho nepustili.
V následném předkole Ligy mistrů tým vypadl se Spartakem Moskva. Vybojoval si
však účast v poháru UEFA, kde se díky postupu přes Červenou hvězdu Bělehrad dostal
do skupiny se španělskou Sevillou, portugalskou Bragou, švýcarským Curychem a
holandským Alkmaarem. Ze skupiny však postoupit nedokázal.
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Třetí a zatím poslední mistrovský titul oslavil Liberec v sezoně 2011/2012, kdy
tým hrál pod vedením trenéra Jaroslava Šilhavého. V Evropě se Slovan opět předvedl o
dva roky později, kdy v sezoně 2013/2014 dokázal postoupit přes Skonto Riga, FC
Curych a Udinese Calcio do základní skupiny Evropské ligy, ze které se také podařilo
v konkurenci Estorilu, Freiburgu a Sevilly projít dál. Stopku severočeskému týmu
vystavil až holandský Alkmaar.

3. 3. 2. PR oddělení Slovanu Liberec37
PR oddělení, které na starosti obsah webových stránek, sociálních sítí a
klubového magazínu, vede ředitel komunikace a tiskový mluvčí Lukáš Váňa. Články na
klubový web o A týmu dále přidávají Jan Seifert, Jakub Martínek, Michal Vít, Miloslav
Fantal a Dominik Jakubec. Příspěvky o mládeži mají na starosti Helena Bláhová
(kategorie do 16 a 17 let). Texty sem také vkládají samotní trenéři mládežnických
výběrů, jako například Jiří Štol, Pavel Rumler, Tomáš Nosek, Lukáš Plšek nebo
Miroslav Holeňák, kteří tak informují o harmonogramech tréninků svých svěřenců.

3. 3. 3. Mediální komunikace Slovanu Liberec
Mediální komunikaci směrem k veřejnosti zajišťuje ve Slovanu Liberec PR
oddělení. Jedná se o spravování sociálních sítí, webových stránek a klubového bulletinu
Slovan. V následujícím textu se zaměřím primárně na webové stránky, Twitter,
Facebook a již zmíněný zápasový časopis obecně a v dalších kapitolách rozeberu
podrobně způsob komunikace pomocí jednotlivých médií ve vymezeném časovém
období.
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3. 3. 3. 1. Webové stránky Slovanu Liberec38
Webové stránky Slovanu Liberec jsou tvořeny pouze v české verzi. Na úvodní
straně jsou nejčerstvější novinky z klubu, dále aktuální ligová tabulka a anketa. Nechybí
zde ani poslední výsledky juniorského výběru, staršího dorostu a oddílu žen.
Základní menu se skládá z následujících sekcí: Klub, Stadion, A-Tým, Juniorka,
Ženy, Mládež, Multimedia, Fanoušci, Partneři. V následujících odstavcích dané
kategorie popíši a uvedu, jaké informace z nich můžou příznivci vytěžit.
V sekci „Klub“ získáváme informace o akademii, která má na starosti výchovu
nových talentů. Dále jsou zde informace o tom, kdo je ve vedení klubu, marketingu,
technického a ekonomického úseku a kontakty na tyto lidi. Je zde také zmapována
historie klubu.
Sekce „Stadion“ nabízí základní informace o něm a jaká je jeho historie. Jsou
zde také podrobnosti o získání vstupenek na utkání a je tu možná i virtuální prohlídka
stadionu.
V kategorii „A tým“ se dozvídáme veškeré podrobnosti o tomto mužstvu, jeho
soupisce, odehraných zápasech z aktuální sezony, tabulce, díky které se dozvídáme, na
jakém místě se tým nachází. Jsou zde také statistiky hráčů A týmu a přehled členů
realizačního týmu.
V sekci Juniorka jsou ty samé druhy informací jako u „A“ týmu, jen s tím
rozdílem, že jsou zaměřeny na výběr hráčů do 21 let.
Sekce ženy se zaměřuje na A tým, juniorky, žákyně a přípravku. Po rozkliknutí
jednotlivých kategorií se dostáváme na seznam článků, které o nich byly napsány.
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Mládež je zde rozebírána od těch nejmenších ve věku šesti let až po starší dorost.
Stejně jako v případě žen má každý tým svoje vlastní zpravodajství, kde se dozvídáme
například o harmonogramu tréninků a přípravných či mistrovských zápasech.
V sekci „Multimedia“ můžeme nalézt fotogalerie, videa nebo si poslechnou
klubovou hymnu. Videa nejsou umístěna přímo na webu, ale po rozkliknutí jsme
přesměrováni na Youtube kanál Slovanu Liberec.
Předposlední sekce „Fanoušci“ obsahuje diskusní fórum, tipovací soutěž,
fanshop, informace o fanklubu a možnostech zájezdů na zápasy hraných na hřištích
soupeřů.

3. 3. 3. 2. Facebook Slovanu Liberec39
Oficiální facebookový účet Slovanu Liberec byl založen 12. října 2009. Každý
den přináší informace o aktuálním dění v klubu ať už v textové nebo audiovizuální
podobě. Jsou zde možno nalézt i fotogalerie ze zápasů a tréninkové přípravy.
Ke dni 13. května 2014 má Slovan Liberec na svém facebookovém profilu
celkem 7 351 fanoušků, kteří tak mají k informacím z této sociální sítě přístup. S tímto
počtem je Slovan Liberec na šestém místě mezi všemi týmy z Gambrinus ligy.
3. 3. 3. 3 Twitter Slovanu Liberec 40
Twitterový účet Slovanu Liberec byl založen 9. června 2009. Ke dni 13. května
na něm bylo publikováno celkem 2 019 příspěvků, které odebírá celkem 2 092
uživatelů. Klub na této sociální síti informuje o dění v týmech Liberce všech věkových
kategorií. Největší prostor zde dostává mládež.
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3. 3. 3. 4. Klubový bulletin Slovan
Tento časopis vychází u příležitosti každého domácího ligového utkání Slovanu
Liberec. Jeho cena je 10 Kč. Objevují se zde informace o nadcházejícím soupeři,
rozhovory s hráči A týmu a také informace o dění v mládeži. Nechybí zde také statistiky
z utkání, které se odehrály mezi uzávěrkami. Šéfredaktorem Bulletinu Slovan je Lukáš
Váňa.

35

4. Analýza mediální komunikace Viktorie Plzeň

4. 1. Analýza webových stránek Viktorie Plzeň (2. – 26. července

2013)
Webové stránky Viktorie Plzeň nám nabízejí ve zkoumaném období celkem 104
článků. To znamená, že průměrně se denně vydaly více než 4 texty. V den utkání byla
aktivita vydávání nových článků z pravidla nadprůměrná. Největší počet příspěvků ze
sledovaného úseku byl publikován dne 15. července 2013, a to sice 10. Zajímavostí je,
že se v tento den nehrál žádný přátelský ani soutěžní zápas a texty se týkaly buďto
nadcházejícího utkání předkola Ligy mistrů nebo mládeže, popřípadě prodeje suvenýrů.
Naopak marně hledali příznivci Viktorie Plzeň nové informace dne 13. července 2013.
Veškerý zpracovávaný materiál jsem rozdělil do několika skupin. Zdaleka
nejpočetnější jsou zpravodajské rozhovory s hráči a trenérem Pavlem Vrbou. Ohlasy
těchto aktérů vznikaly buďto z průběhu soustředění, popřípadě se týkaly přípravných a
soutěžních utkání, kde se členové plzeňského týmu vyjadřovali před zápasem i po něm.
Těchto článků bylo ve sledovaném období vydáno 42, což je 40 % z celkového počtu.
Další skupinou jsou informace pro fanoušky. Sem jsem zařadil texty týkající se
prodeje vstupenek na další zápasy nebo představení následujícího soupeře. Článků
tohoto typu jsem ve zkoumaném čase objevil 15, což je 14 % z celého množství.
Následující dvě kategorie spolu souvisí. Obě se týkají informací z dění v týmu.
První je zaměřená na období během přípravy, druhá se soustředí na fázi soutěžních
zápasů. Texty ze soustředění se především týkaly toho, jak Viktoriáni tráví svůj volný
čas. Těchto článků se na oficiálních stránkách objevilo celkem 7. Více příspěvků o dění
v kabině a průběhu přípravy na utkání dostali plzeňští příznivci v době soutěžních
zápasů, bylo jich 11. Součet těchto dvou skupin, které spolu navzájem souvisí, jen jsou
z rozdílného období zkoumaného úseku, je celkem 18, což ve výsledku dává 17 % ze
všech publikovaných článků.
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Dalším neodmyslitelným žánrem, který ve zpravodajství Viktorie Plzeň nechybí,
jsou reportáže ze zápasů. Jejich počet zcela logicky odpovídá množství utkání, které
západočeský tým ve sledovaném období odehrál. Textů v této skupině je tedy 8 (7 %
z celkového množství), protože Viktoria se postupně utkala v přípravě s německým
Fűrthem, ruským Krasnodarem a rumunskou Kluží. Následně také odehrála finále
Superpoháru proti Jablonci, dva zápasy předkola Ligy mistrů proti FK Sarajevo a také
dvě ligová střetnutí proti Bohemians Praha 1905 a Příbrami.
Další skupinou jsou takzvané promo příspěvky. Do této kategorie jsem zařadil
texty, které lákají fanoušky k nákupu suvenýrů, natáčení nových spotů pro velkoplošné
obrazovky, popřípadě jsem sem započítal i článek, který informuje o možnosti pro
držitele permanentních vstupenek, že k jednomu lístku na prohlídku pivovaru
Gambrinus dostanou druhý zdarma, nebo prodej nové knihy Fotbalové tažení Evropou.
Těchto článků se ve sledovaném období objevilo celkem 9, což je 8 % z celkového
počtu textů.
Webové stránky Viktorie Plzeň se nevěnují pouze prvního týmu mužů, ale také
mládeži. Ve sledovaném období nás informují o zahájení přípravy nejstaršího dorostu,
přátelských zápasech všech věkových kategorií nebo o Memoriálu Stanislava Štrunce,
kterého se zúčastnil starší dorost. Těchto textů bylo publikováno celkem 10 (9 % ze
všech článků).
Zbývají mi ještě dva články, ale ty jsou nezařaditelné do jakékoli z výše
zmíněných skupin. První z nich je oznámení o úmrtí bývalého trenéra Jiřího Sequense,
jenž zemřel v 86 letech, a jeho trenérskýma rukama prošli například brankář Petr Čech,
David Limberský nebo Robert Wágner. Druhým textem, pro který jsem nezvolil
příslušnou rubriku, je okopírovaný rozhovor s Pavlem Horváthem od Jana Paličky,
redaktora Mladé fronty Dnes a iDnes.cz, který je uveden pod hlavičkou „napsali o nás“.
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4. 2. Analýza Twitteru Viktorie Plzeň (2. – 26. července 2013)
Ve sledovaném období bylo na Twitteru Viktorie Plzeň publikováno celkem 163
příspěvků (tj. tweetů). To znamená, že denně přibylo průměrně více než 6 nových zpráv
pro fanoušky. Veškeré tweety jsem rozdělil do několika kategorií. Tou nejpočetnější
skupinou byly informace podávané přímo z průběhů utkání. Dozvídáme se z nich o
nejdůležitějších momentech během zápasu, jako jsou vstřelené góly, brankové
příležitosti nebo střídání hráčů na hrací ploše. Celkově bylo reportováno z osmi zápasů,
z toho tři byly přípravné, když Plzeň hrála postupně proti německému Fűrthu (8
příspěvků), ruskému Krasnodaru (13 příspěvků) a rumunské Kluži (15 příspěvků). To
znamená, že z přípravných zápasů bylo v přímém přenosu reportováno celkem 36
příspěvky, což je průměrně 12 zpráv na přípravný zápas.
Zbylých pět utkání bylo soutěžních. Nejdříve Plzeň odehrála finále českého
Superpoháru proti Jablonci (19 příspěvků) dále dvojutkání předkola Ligy mistrů proti
FK Sarajevo (19 a 16 příspěvků) a nakonec dva ligové duely proti Bohemians Praha
1905 (18 příspěvků) a Příbrami (17 příspěvků). Dohromady bylo v soutěžních kláních
podáno 87 zpráv přímo z jejich průběhu, což je průměrně 17 příspěvků na utkání. To
znamená, že samotné zpravodajství z jednoho zápasu skoro třikrát převýšilo průměrný
počet zpráv na den. Celkový počet tweetů v této skupině je 128, což je 78 % veškerého
obsahu ze sledovaného období.
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Převahu příspěvků během zápasů dokládá i následující graf:

Twitter Viktorie Plzeň 2.-26. července 2013
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Další skupinou jsou informace podávané během soustředění v rakouském
Westendorfu, kde Viktoriáni odehráli během sledovaného období tři utkání. Na
Twitteru byly publikovány internetové odkazy na reportáže ze zápasů na webových
stránkách. Dále zde byly zveřejněny fotografie během tréninků a odkazy na Youtube
kanál Viktoria TV, kde se mohli příznivci podívat na sestřihy ze zápasů. Celkově je
v této kategorii 10 příspěvků, což zahrnuje 6 % z celkového obsahu.
Po návratu ze soustředění čekaly Viktorii Plzeň již soutěžní zápasy, a tak se další
informace týkaly především této části sezony. Reportáže ze zápasů, ohlasy trenéra a
hráčů, fotografie z utkání, videoreportáže a v neposlední řadě důležité informace před
ligou zabraly v této skupině celkově 11 příspěvků, tedy necelých 7 % z všech tweetů
sledovaného období.
Twitter Viktorie Plzeň se během zkoumaného úseku nezabýval pouze prvním
týmem mužů, ale také mládeží, které věnoval 5 příspěvků. Objevily se zde informace o
přípravném zápase juniorského výběru proti Spartě Praha. Dále se zde zmínilo o
odjezdu staršího dorostu na soustředění a následného turnaje stejné věkové kategorie
pod názvem Memoriál Stanislava Štrunce.
Zbylých sedm příspěvků jsem rozřadil do několika menších skupinek. Dvě
zprávy byly informace fanouškům ohledně prodeje vstupenek. Další dva promo tweety
se týkaly nabídky plzeňského fan shopu a nahrávání nových spotů na velkoplošné
obrazovky. Poslední tři příspěvky byly odpovědi na dotazy fanoušků.
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4. 3. Rešerše klubového magazínu Viktorián (19. července 2013 –

Bohemians Praha 1905)
Ve sledovaném období vychází jedno číslo magazínu Viktorián, a to sice 19.
července v rámci utkání proti Bohemians Praha 1905. Celkově má 30 stran a stojí 19
Kč.
Na titulní straně jsou radující se Pavel Horváth a Marek Bakoš s trofejí pro
mistra ligy. Fotografie je pořízená z oslav loňského titulu v české Gambrinus lize.
Úvodní slovo je věnováno trenéru Pavlu Vrbovi, který vítá fanoušky na začátku
nové sezony. První článek se věnuje shrnutí přípravného období Viktorie Plzeň, kde je
popsán průběh letního soustředění a jsou zde i výsledky z přátelských utkání. Další text
představuje soupeře pro předkolo Ligy mistrů, FK Sarajevo, protože toto číslo mělo
uzávěrku ještě před prvním vzájemným zápasem proti bosenskému soupeři.
Viktorián se v tomto čísle pochopitelně věnuje také nadcházejíc soupeři,
Bohemians Praha 1905, kde zmiňuje, že se po roce vrací do nejvyšší české fotbalové
soutěže.

V článku představuje krátce jejich historii a také současný kádr vedený

trenérem Josefem Weberem.
Svůj prostor dostávají i mládežnické výběry, když je zde publikována pozvánka
na Memoriál Stanislava Štrunce, což je turnaj pro hráče do devatenácti let, který se
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konal v termínu 20. - 21. července 2013. Dále je zde zmapován průběh letního
soustředění juniorského výběru.
Na úplný závěr si příznivci můžou přečíst rozhovor s obráncem Davidem
Limberským, který se věnuje nadcházející sezoně v evropských pohárech a domácí lize.
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5. Analýza mediální komunikace Sparty Praha
5. 1. Analýza webových stránek Sparty Praha (4. – 28. července

2013)
Webové stránky Sparty Praha zahrnují ve sledovaném období celkem 66 článků.
To znamená, že průměrně byly vydány více než dva texty denně. Nejvíce příspěvků
bylo publikováno 17. července 2013, a to sice 6. V tento den byl uveden článek o tom,
že slavní hráči z historie Sparty věří svému bývalému klubu na postup přes švédský
Häcken. Dále dostali příznivci letenského klubu informaci, že Spartu opouští Manuel
Pamič a Léonard Kweuke. Další zprávy z tohoto dne se týkaly ohlasů trenéra před
blížícím se předkolem Evropské ligy a také reportáže z přípravných zápasů juniorského
výběru proti Horním Měcholupům a „B“ týmu, který se utkal s Pískem. Naopak
žádného článku se čtenáři tohoto webu nedočkali 14. července 2013, což je zajímavé,
protože to byl den po odehrání posledního přípravného utkání.
Počet článků v jednotlivých kategoriích, do kterých jsem je umístil, je rozdělen
víceméně rovnoměrně a žádný druh textů nijak zvlášť svojí kvantitou nevybočuje.
Nejčastějším příspěvkem však byly ohlasy trenéra a hráčů po zápasech a během
soustředění. Mezi nimi byl i rozhovor s novým kapitánem Davidem Lafatou. Těchto
textů bylo celkem 13, tedy 19 % z veškerého obsahu.
Dalším tématem článků byla letní příprava, kdy bylo na sparťanském webu
referováno o aktivitách hráčů během soustředění, ale také o tom, co se stalo během
zápasu s Admirou, kdy bylo utkání přerušeno z důvodu diváckých nepokojů. V dalších
článcích se tak snaží sparťanské vedení vysvětlit, že apelovali na pořadatele, že přijede
hodně sparťanských fanoušků, a tak by měla být zajištěna větší bezpečnostní opatření
na stadionu. Článků v této kategorii bylo vydáno ve sledovaném období celkem 8, tedy
necelých 12 % z veškerého obsahu.
Zcela nezbytnou skupinou jsou také reportáže z odehraných utkání. Těch bylo
sepsáno celkem 7, a to i přesto, že Sparta odehrála ve zkoumaném časovém rozmezí o
jeden zápas více. Je tomu proto, že utkání proti Admiře Wacker bylo přerušeno v 60.

43
minutě kvůli nepokojům přihlížejících diváků. Článek z tohoto zápasu obsahoval pouze
strohé sdělení vedoucího mužstva Miroslava Baranka, že ho vůči slušným divákům,
kteří se na zápas přišli podívat, mrzí, co se stalo. Z textu jsme se ani nedozvěděli, za
jakého stavu bylo utkání přerušeno ani jaký byl dosavadní průběh, tudíž ho nelze
považovat za reportáž. Reportáže z dalších tří přípravných zápasů však již byli
kompletní, a tak se z utkání na soustředění v rakouském Leonfeldenu proti Steyru a
následných zápasech hraných v České republice proti Bohemians Praha 1905 a Vltavínu
dozvídáme vše potřebné včetně rozsáhlé fotogalerie. Stejně tomu tak je i u soutěžních
zápasů v dvojduelu předkola Evropské ligy s BK Häcken a ligových utkání proti Jihlavě
a Jablonci.
Nechyběly také informace pro fanoušky o dostupnosti vstupenek na jednotlivá
utkání proti švédskému BK Häcken, Jihlavě a Jablonci. V případě druhého
jmenovaného týmu jsme se dozvěděli, že lístky do sparťanského sektoru jsou pro tento
zápas vyprodány. Dále jsou zde také sdělení o nadcházejících utkání v sezoně. Webové
stránky nám mimo jiné přináší podrobnosti o organizačních změnách, které se týkají
adresného ticketingu. To znamená, že lístky se budou prodávat na jméno pouze na
riziková utkání. Z článku jsme se dále dozvěděli, že děti pod 110 cm mají vstup zdarma,
ale bez nároku na vlastní sedačku. Těchto textů bylo vydáno celkem 11, tedy 16 %
z celkového množství.
Další důležitou skupinou jsou takzvané promo příspěvky. Sem jsem zařadil
oznámení o prezentaci nových dresů, pozvánku na Letní ligový pohár nebo vyhlášenou
soutěž o nejlepší zážitek spojený se Spartou, jejíž výherce si mohl jako první vyzkoušet
nový sparťanský dres a současně si zatrénovat s letenským výběrem pod vedením
trenéra Vítězslava Lavičky. Dále jsou zde také články, které lákají k nákupu nového
vydání magazínu Sparta do toho!. Těchto textů je ve sledovaném období celkem 7, tedy
10 % z veškerého obsahu.
Jelikož se jedná o zpravodajství fotbalového klubu, tak nemůžou chybět ani
příspěvky o hráčských změnách. V 5 článcích se dozvídáme následující informace.
Jakub Podaný odchází na hostování s opcí do řeckého AEL Kallonis, následně je
podána stejná zpráva o Bekimu Balajovi, který zamířil do polské Jagellonie Bialystok.
Nechybí ani příspěvek o přestupech Léonarda Kweukeho do tureckého Rizesporu a
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Manuela Pamiče do italské Verony. Dále je také prostřednictvím webových stránek
oznámeno jmenování Davida Lafaty jako nového kapitána. Poslední zprávou v této
skupině je prodloužení smlouvy Václava Kadlece do 30. června 2016. I přesto však
letenský tým ještě toto léto opustil.
Webové stránky Sparty Praha neinformují pouze o prvním týmu mužů, ale také
se zabývají ostatními výběry. Sparťanská rezerva dostala ve sledovaném období prostor
v 6 článcích. Dozvídáme se zde nejprve o jejich harmonogramu letní přípravy, kde
sehráli několik přípravných zápasů. Nejdříve podlehli 3:4 Vlašimi na soustředění
v Kácově. Na dalším soustředění v Písku porazili místní tým 3:0. Kromě reportáží
získáváme zprávy také z hráčských změn v kádru „B“ týmu. Po návratu ze soustředění
čekal rezervu ještě přípravný zápas s Vyšehradem, odkud nám webové stránky přináší
podrobnou reportáž o jejich výhře 2:0. Stručnější popis zápasu je však u zápasu proti
Vyšehradu, nicméně výsledek 2:0 se dozvídáme i zde. Nechybí také informace z řad
ženského oddílu, když v jednom článku jsou sepsány dvě reportáže z přípravných
zápasů proti rakouskému FSK Spratzernu (prohra 2:3) a Slovácku (výhra 5:1)
Své místo na webu pražského týmu mají i mládežnické výběry Sparty,
především týmy juniorů a staršího dorostu. U juniorského výběru je referováno o jejich
soustředění v Kácově a následných přípravných zápasech proti Horním Měcholupům
(remíza 2:2) a Plzni (výhra 1:0), ze kterých jsou sepsány podrobné reportáže. Starší
dorost trávil své soustředění v Třeboni a po návratu z něj se zúčastnil Memoriálu
Stanislava Štrunce, kde obsadil šesté místo. O této akci je informováno v přehledném
článku včetně všech výsledků, kterých mladí sparťané na turnaji dosáhli. Tento tým se
také zúčastnil Generali CEE Cupu a na tento turnaj je na webových stránkách Sparty
pozvánka a z následných utkání jsou sepsány reportáže, a tak víme, že nejdříve porazili
maďarský Ferencvároš 4:1 a poté remizovali s izraelskou Maccabi Haifa 2:2, což jim
zajistilo postup do semifinále. Celkově je o sparťanské mládeži referováno v 6 článcích.
Poslední dva články jsou trochu specifické. První informuje o tom, že Sparta
prodloužila partnerství s CPI Hotels, kde sparťané tráví společný čas před každým
utkáním. Druhý text je omluva sparťanského vedení za nečekané vypadnutí se
švédským BK Häcken, kde žádají své fanoušky o trpělivost a maximální podporu. Jako
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jednoznačný cíl si vytvořili ligový titul, ke kterému povede jedině koncentrace na každé
utkání. Tyto dva texty se asi nejlépe hodí do kategorie promo článků.
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5. 2. Analýza Twitteru Sparty Praha (4. – 28. července 2013)
Oficiální twitterový účet Sparty Praha zahrnuje ve sledovaném období od 4.
července do 28. července 2013 celkem 331 příspěvků (tj. tweetů). Pro můj výzkum jsem
příspěvky rozdělil do několika skupin. Nejčetnější skupinou byly informace podávané
během přátelských a soutěžních zápasů o nejdůležitějších momentech na hřišti během
utkání, mezi které se řadí gólové situace, velké příležitosti ke vstřelení branky, střídání
hráčů nebo fotografie z rozcvičky. Celkem bylo takto reportováno z osmi střetnutí Atýmu a jednoho přípravného zápasu juniorského výběru. A-tým nastoupil v přípravných
zápasech na zahraničním soustředění v Leonfeldenu proti Admiře Wacker (9 příspěvků
– utkání bylo ukončeno v 60. minutě z důvodu výtržností přítomných fanoušků) a
Steyru (22 příspěvků). Po návratu z rakouského soustředění odehráli sparťané ještě další
dva přátelské zápasy, nejdříve proti Bohemians Praha 1905 (29 příspěvků) a následně
proti Vltavínu (12 příspěvků). Ze čtyř přípravných zápasů bylo tedy v „přímém
přenosu“ reportováno celkem 72 příspěvky.
Stejný počet zápasů odehráli sparťané ve sledovaném období i v mistrovské
sezoně. Nejdříve se střetli doma v rámci předkola Evropské ligy se švédským BK
Häcken (15 příspěvků). Po té následovalo utkání prvního kola Gambrinus ligy proti
Jihlavě (16 příspěvků), po kterém se konal odvetný duel proti BK Häcken, který byl
tentokrát odehrán ve Švédsku (13 příspěvků). V poslední den sledovaného období
nastoupili sparťané doma proti Jablonci (13 příspěvků). Celkem byly soutěžní zápasy
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reportovány 57 příspěvky, což je o 15 méně než v přípravných utkáních. Nelze však
jednoznačně říci, že by měl být záměr psát více informací z přátelských střetnutí. Záleží
to na mnoha faktorech. Kolik v zápase padne branek, kolikrát týmy vystřídaly (zde mají
přátelské zápasy výhodu, protože střídat mohou trenéři neomezeně) a tak dále.
Přípravné utkání proti Bohemians Praha 1905 navíc bylo rozhodnuto až po pokutových
kopech. Když k těmto příspěvkům připočtu 7 zpráv z přípravného zápasu juniorského
výběru proti Horním Měcholupům, dostávám se k celkovému počtu 136 tweetů přímo
z děje odehrávaných utkání, což je 41 % z celkového počtu zpráv.
Velkou četnost těchto příspěvků dokumentuje i následující graf:
Twitter Sparty Praha (4. - 28. července 2013)

Počet tweetů

4. července (Admira)
5. července (Steyr)
6. července
7. července
8. července
9. července
10. července
11. července (Bohemians)
12. července
13. července (Vltavín)
14. července
15. července
16. července
17. července (Horn. Měch.)
18. července (Häcken)
19. července
20. července
21. července (Jihlava)
22. července
23. července
24. července
25. července (Häcken)
26. července
27. července
28. července (Jablonec)

40
35
30
25
20
38
32
15
23
23
23 1825 18
22
10
19
5 1015 9 8 9
83 53
62
4 026
0

Další důležitou součástí sparťanského Twitteru během sledovaného období byly
informace z přípravy. Z rakouského soustředění dostávali příznivci klubu zprávy
v podobě textů, videí a fotografií. Texty byly na Twitteru publikovány pouze jako
internetové odkazy na oficiální stránky klubu a jednalo se o reportáže z utkání, ohlasy
trenérů a hráčů po zápasech a také oficiální vyjádření klubu k předčasně ukončenému
zápasu proti Admiře Wacker. Těchto textů z Bad Leonfeldenu se na Twitteru objevilo
celkem 5. Dále poskytlo PR oddělení Sparty Praha fanouškům videa i fotografie
z rakouského soustředění. Videa byla celkem 4, a jednalo se o sestřihy z přátelských
zápasů, zdokumentování rozcvičky mužstva a také video o tom, jak hráči popřáli
Ladislavu Krejčímu k jeho narozeninám. Fotografie se pomocí sociální sítě instagram
objevily na Twitteru z rakouského soustředění také 4. Z toho vyplývá, že během
sledovaného období bylo na Twitteru publikováno celkem 13 příspěvků týkajících se
rakouského soustředění.
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Po návratu z Rakouska příprava Sparty Praha pokračovala v České republice. I
v této části sezony dostávali fanoušci dostatek informací o dění v klubu. Celkem bylo
takto reportováno ze soustředění v Praze 20 příspěvky, z nichž bylo 8 videí, 5 fotografií
a 7 textových příspěvků. Videa se opět týkala sestřihů z utkání, rozhovorů s hráči nebo
například autogramiády, která proběhla po přípravném zápase. Textové příspěvky
tentokrát nebyly pouhým odkazováním na oficiální stránky klubu, ale jsou v nich i
zahrnuty samostatné krátké tweety o dění v klubu. V součtu se soustředěním
v Rakousku bylo dění v letní přípravě reportováno 33 příspěvky, což je necelých 10 %
z celkového počtu tweetů ve sledovaném období.
Další velkou skupinou příspěvků jsou informace podávané po skončení
přípravné části, na začátku a v průběhu mistrovské sezony. Ta pro Spartu začala 18.
července 2013, kdy pražský klub sehrál zápas proti švédskému BK Häcken. Nicméně
informace o tomto utkání byly podávány ještě několik dní předem. Celkem bylo o této
části sezony, do které počítám dvojutkání s BK Häcken a ligové zápasy proti Jihlavě a
Jablonci, reportováno 40 příspěvky, tedy 12 % z celkového počtu tweetů za sledované
období. V tomto součtu jsou zahrnuty videoreportáže ze zápasů a tréninků, fotografie
hráčů, textové zprávy ze zápasů, ohlasy trenérů a hráčů po utkáních. Je to tedy více než
v přípravných zápasech, což je logické, protože tyto zápasy měly pro klub určitě větší
důležitost a zajímaly větší množství recipientů.
Tím jsem se probral třemi nejdůležitějšími a nejčetnějšími skupinami příspěvků
pro informovanost lidí, kteří sledovali sparťanský Twitter ve zkoumaném období. Stále
jsem ale pouze u 209 tweetů z celkového počtu 331. Zbylých 122 příspěvků, které se
navzájem prolínaly skrz celé sledované období, jsem rozdělil do několika menších
skupinek.
První tři skupiny spolu trochu souvisí. Jednou z nich jsou informace pro
fanoušky, kam jsem zařadil příspěvky o tom, kdy se bude hrát jaké utkání. Dále, kdy,
kde a za kolik si mohou fanoušci zakoupit vstupenky na jednotlivá utkání, popřípadě
představení nového kapitána týmu. Takovýchto tweetů bylo ve sledovaném období
celkem 20. Druhou skupinou jsou takzvané „promo příspěvky“, kde se PR oddělení
Sparty snažilo navázat s fanoušky určitý kontakt, popřípadě přimět k nákupu klubového
magazínu Sparta do toho! Do této skupiny jsem zařadil i tweety o nových dresech, které
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Sparta v tomto období představila, a PR oddělení lákalo pomocí této sociální sítě
fanoušky, aby se přišli podívat na slavnostní uvedení. Příspěvků v této skupině jsem
napočítal 13. Tou třetí skupinou jsou informace o hráčích, kdy sparťanský Twitter
informuje o tom, kdy má jaký hráč narozeniny nebo kam odchází na přestup či
hostování. Těchto tweetů bylo celkem 12.
Twitter AC Sparta Praha se pochopitelně nezabývá pouze děním v A-týmu, ale
referuje i o výsledcích a důležitých momentech v kádrech B-týmu, žen a mládeže.
Z těchto tří kategorií dostala nejvíce prostoru mládež, o které bylo informováno ve 13
příspěvcích. Zařadil jsem sem zprávy z juniorského výběru, který v tomto období hrál
přípravné zápasy s Horními Měcholupy a Plzní a byl na soustředění v Kácově, dále sem
patří informace ze staršího dorostu do devatenácti let, který se na konci sledovaného
úseku zúčastnil CEE Cupu, což je mládežnický turnaj pro kluby ze střední Evropy. O
této události bylo referováno reportážemi ze zápasů, ale nechyběla také předturnajová
pozvánka na tuto akci. O sparťanské rezervě, čili B-týmu, se na Twitteru objevilo
během zkoumaného období celkem 7 příspěvků, které se týkaly jejich přípravných
zápasů proti Čáslavi, Písku, Vyšehradu a Táborsku a nechyběly také informace o jejich
soustředění v Písku. Příspěvek z ženského výběru se ve sledovaném období objevil
pouze jeden, a to reportáž ze zápasů proti Slovácku a rakouskému Spratzernu.
Poslední dvě skupiny jsou oproti předešlým trochu netradiční. První z nich jsou
takzvané „retweety“, kdy Sparta publikovala na svém Twitteru příspěvky, které napsal
někdo jiný. Byly to tweety fanoušků, hráčů a také novinářů. Těchto „retweetů“ bylo ve
sledovaném období publikováno celkem 28. Druhou skupinou jsou odpovědi na dotazy.
Příznivci klubu se pomocí Twitteru dotazovali na nejrůznější otázky a PR oddělení
Sparty Praha jim na ně veřejně odpovídalo. Celkově bylo těchto příspěvků 28, tedy
stejný počet jako retweetů v předchozí skupině.
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Zaměření příspěvků Sparty na Twitteru
Informace během zápasů
(4.-28. července 2013)
Informace z přípravy

Informace ze soutěžní
části sezony
Informace pro fanoušky

1
28

7

28

Promo příspěvky

13

136

12

Informace o hráčích
Informace o mládeži
Informace o "B" týmu

13
20

40

33

Informace o ženském
výběru
Retweety
Odpovědi fanouškům

5. 3. Rešerše magazínu Sparta, do toho! (18. a 28. července 2013)
Ve sledovaném období hrála Sparta dvě soutěžní utkání na domácím stadionu a
ke každému z nich vyšlo nové vydání magazínu Sparta, do toho! První číslo bylo
publikováno k zápasu předkola Evropské ligy proti švédskému BK Häcken dne 18.
července 2014. O dvanáct dní později pak vyšlo další číslo u příležitosti prvního
ligového utkání proti Jablonci.

5. 3. 1. Rešerše magazínu Sparta do, toho! (18. července – BK Häcken)
Titulní stránku tvoří fotografický snímek stadionu, kde je zabrána dlouhá
tribuna, na které je diváky vytvořená choreografie z krepových papírů a tvoří nápis
„1893“, což je rok založení klubu. Tuto fotografii překrývají znaky pražského a
švédského klubu, a tak je jasné, ke kterému zápasu tento magazín vychází. Veškeré
články naznačují, že Sparta je v utkání jasným favoritem a nikdo si nepřipouští, že by
v zápase mohla zaváhat.
Protože se jedná o první číslo nové sezony a zároveň to je speciál k zápasu
evropského poháru, tvoří toto číslo pouhých 42 stran. První článek představuje švédský
tým BK Häcken. Jelikož tento klub není pro širokou fotbalovou veřejnost příliš známý,
dozvídáme se podrobnosti o jeho vzniku a celé cestě, jak se přes počáteční úskalí, kdy
strávil většinu své existence v nižších soutěžích, dostal až do předkola Evropské ligy.
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Druhý článek shrnuje právě skončenou letní přípravnou část sezony. Jsou zde
ohlasy trenéra Vítězslava Lavičky a hráčů Tomáše Vaclíka, Tomáše Přikryla a kapitána
Davida Lafaty po přátelském zápase s Bohemians 1905, kde mimo jiné zmiňují, že
postup přes švédský tým je jasná priorita a výkony od přípravných zápasů půjdou určitě
nahoru.
Další stránky magazínu nabízí soupisku švédského soupeře a detailněji
představuje některé jejich hráče. Nejvíce prostoru dostává útočník z Maroka Moestafa
El Kabir. Dále jsou představováni brankář Christoffer Källqvist, obránce Fredrik Björk
a záložníci Martin Ericsson a René Makondele.
Prostor je v tomto čísle věnován také sparťanské legendě, Jiřímu Novotnému,
který vzpomíná na své zkušenosti ze zápasů proti švédským týmům. Jedná se o utkání
z roku 1993 proti AIK Stockholmu, proti kterému sparťané přešli až díky výhře
v domácím utkání. Druhé setkání se švédským fotbalem již tak pozitivní pro Jiřího
Novotného nebylo. V roce 1994 nestačila Sparta se zkušeným stoperem v sestavě na
Göteborg, což zabránilo v postupu do Ligy mistrů.
Předposlední článek se snaží upozornit, že ne vždy je to proti papírovým
outsiderům snadná záležitost. Je zde uvedeno několik případů z minulosti, které to
potvrzují. Například dvojutkání z roku 1967 proti norskému Skeid Oslo, který byl na
evropské scéně neznámým týmem, naopak Spartu tvořila řada hvězd v čele
s Kvašňákem nebo Maškem. Po výhře v Norsku následovala utrápená remíza na
domácím hřišti a sparťané měli velké štěstí, že postup uhájili. Dále magazín nabízí další
tři případy komplikovaných zápasů se slabšími týmy. Jsou jimi překvapivé vyřazení
s Vitoriou Guimares z roku 1986, nelehký postup proti skotské Aidrii z roku 1992 a o tři
roky později duely proti dánskému Silkeborgu také nebyly snadnou záležitostí.
Podceňovaný soupeř v Praze vyhrál 1:0 a sparťané museli postup vybojovat až v odvetě.
V posledním článku je malá anketa mezi bývalými hráči Sparty o tom, jaké
šance má pražský tým proti švédskému Häckenu. Magazín zde cituje Václava Maška,
Michala Horňáka Jiřího Novotného, Josefa Němce a Václava Budku. Všichni zpovídaní
se shodují, že by Sparta měla postoupit, i když to nemusí být nic jednoduchého.
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5. 3. 2. Rešerše magazínu Sparta do, toho! (28. července – Jablonec)
Titulní stránka tohoto čísla je naaranžovaná fotografie čtyř hráčů, Lukáše Váchy,
Ladislava Krejčího, Davida Lafaty a Romana Bednáře, která byla vytvořena pro účely
představení nových dresů, které byly vyrobeny k 120. výročí Sparty. To demonstruje i
nadpis celého magazínu: „Začíná 120. kapitola“. Celkově obsahuje 83 stran.
Tomu se věnuje i úvodní článek, který je doplněn čtyřmi fotografiemi. Dalším
textem je rozhovor se záložníkem Tomášem Přikrylem, který se věnuje následujícímu
zápasu proti Jablonci a celkově jeho očekávání pro následující sezonu.
Na dalších stránkách dochází k představení aktuálního soupeře. Shrnuje se zde
přípravné období Jablonce, ve kterém mimo jiné dokázali vyhrát Superpohár proti Plzni.
Nechybí ani statistiky z posledních šesti vzájemných zápasů a kompletní soupiska A
týmu Jablonce.
Obsah tohoto čísla také tvoří představení nového kapitána Davida Lafaty a text o
navrátilci Kamilu Vackovi, který strávil dva roky v italském Chievu. Sparta získala
v létě i další posily, slovenského reprezentanta Lukáš Pauscheka a Zimbabwana
Nhamoinese Costu, kterého představuje v dalších článcích.
Nechybí zde ani reportáž z předchozího ligového zápasu proti Jihlavě, který
Sparta vyhrála 4:1.
Sparta, do toho! také v tomto čísle představuje trenéra juniorského výběru Petra
Janouška v samostatném článku a pak s ním nabízí i samostatný rozhovor, který se týká
jeho působení v týmu a co očekává od svých svěřenců v nové sezoně.
Historickou část časopisu tvoří články o Karlu Pešku Káďovi, který byl Spartě
velkou oporou na přelomu dvacátých a třicátých let, Ferdinandu Hajném nebo Vojtěchu
Vechetovi. Je zde také rozhovor s Václavem Budkou, který před 20 lety přišel do Sparty
právě z Jablonce.
Poslední stránky jsou věnovány jako již tradičně fanklubům a jejich aktivitám.
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6. Mediální komunikace Slovanu Liberec

6. 1. Analýza webových stránek Slovanu Liberec (4. – 28. července

2013
Webové stránky Slovanu Liberec obsahují ve sledovaném období celkem 88
článků. To znamená, že průměrně bylo zveřejněno 3,5 textu denně. Největší počet
příspěvků, a to sice 9, byl příznivcům poskytnut 26. července 2013. V tento den si
můžeme přečíst ohlasy obránce Ondřeje Kušníra po zápase se Skonou Riga, který se
hrál den předtím. V dalším článku je tématem představení nového soupeře v předkole
Evropské ligy, kterým je FC Curych a zjišťujeme také, že do Liberce přichází nová
posila Luboš Kolár. Dále se dozvídáme informace o rozpisech tréninků mladších a
starších žáků v kategoriích do 8, 12, 13, 14 a 15 let. Poslední zpráva je pro držitele
permanentních vstupenek, kteří budou mít na utkání s FC Curych vstup zdarma.
Poměr zpráv v tomto dni jasně demonstruje rozdělení článků v celém
zkoumaném úseku. Nejvíce prostoru je poskytováno textům z řad mládeže. Dohromady
jich bylo publikováno 42, což je necelých 48 % z celkového obsahu. Převážně se jedná
o rozpisy tréninků jednotlivých věkových kategorií, ale také se zde objevují články
typu: „U17: PU Příbram Ve středu na utkání jsou zajištěny svačiny!“ Což je na
samotném zvážení respondenta, zdali to lze považovat za plnohodnotný příspěvek
předního českého fotbalového klubu, který nás reprezentuje v evropských pohárech.
Další informace se týkají přípravného zápasu mladšího dorostu proti Mladé Boleslavi,
dále utkání staršího dorostu proti Turnovu, britskému Cambridge a Příbrami a nakonec
zápasu Juniorky proti Roudnici, které však bylo kvůli zranění Filipa Drobílka v 72.
minutě předčasně ukončeno.
Druhou největší skupinou jsou ohlasy hráčů a trenérů k odehraným či
nadcházejícím zápasům, kterých bylo celkem 10, tedy 11 % z celkového obsahu.
Nejčastějším respondentem byl obránce Ondřej Kušnír, který hovořil k zápasům proti
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Skontu Riga, Slavii a Olomouci. Dvěma rozhovory k utkáním proti Skontu Riga a
Olomouci ho následuje brankář Přemysl Kovář. Na jednom textu se také podíleli trenér
Jaroslav Šilhavý, asistent trenéra Jiří Chytrý, útočník Michael Rabušic, záložník David
Pavelka a nová posila Jiří Szabó.
Další nepostradatelnou kategorií jsou reportáže ze zápasů, kterých bylo celkem
7. Liberec v přípravě ve sledovaném období odehrál tři zápasy, proti Senici, Zlatým
Moravcům a Převýšovu. Dále se v mistrovských utkáních střetnul dvakrát se Skontou
Riga v předkole Evropské ligy a také proti Olomouci a Slavii Praha v české Gambrinus
lize.
Další dvě důležité skupiny příspěvků se týkají přípravy na sezonu a informací o
soutěžních zápasech. V prvním případě jich bylo celkem 8. Týkaly se především
uvedení videoreportáže z přípravných zápasů nebo tréninků. K mistrovským utkáním se
oficiální stránky Slovanu Liberec vyjadřují v 7 textech, kde fanoušky zvou na stadion
nebo představují příštího soupeře.
Poslední větší kategorií textů jsou informace o klubu, ve kterých se nejdříve
dozvídáme, že novou farmou Slovanu Liberec se stává Turnov. Další články mapují
změny v kádru týmu ze severu, jakými jsou prodloužení hostování Sergeje Rybalky
z Dynama Kyjev a příchod nových posil, Vladislava Kalitvintseva z téhož týmu a
Luboše Kolára z Nitry. Zbylé tři příspěvky se týkají posunu Liberce v žebříčku
evropských klubů na 188. místo a shrnutí libereckých úspěchů v evropských pohárech
z minulosti. V této skupině je tedy textů celkem 7.
Zbylých 7 příspěvků jsem rozdělil do tří menších skupinek. První jsou promo
texty, které jsou celkem 4. Nejdříve přichází informace, že díky společnosti Nike získá
jeden z držitelů permanentních vstupenek zdarma zájezd na utkání proti Skontu Riga.
Druhý článek se týká představení nových dresů. Třetí text oznamuje, že všichni
permanentkáři mají na domácí zápas proti FC Curych vstup zdarma. V posledním
článku je zase představeno vydání prvního zápasového magazínu nové sezony u
příležitosti utkání se Slavií Praha.
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Další dva příspěvky byly informací pro fanoušky o zájezdu do Rigy na utkání
předkola Evropské ligy a o možnosti nákupu vstupenek na první domácí ligový zápas
sezony se Slavií Praha. Konečně poslední text se týkal toho, že dívčí týmy Slovanu
Liberec hledají nové trenéry.

Zaměření článků na webu Slovanu Liberec (4.28. července 2013)
21
7

Články o mládeži
Ohlasy trenéra a hráčů

4

7

Reportáže ze zápasů

42

8

Informace o přípravě
Informace o sezoně
Informace o klubu

7

Promo články

10

Informace pro fanoušky
Články o ženských výběrech

6. 2. Analýza Twitteru Slovanu Liberec (4. – 28. července 2013)
Celkově bylo na Twitteru Slovanu Liberec publikováno ve sledovaném období
24 příspěvků. To znamená, že průměrně nebyl zveřejněn ani jeden tweet denně.
Nejčastějším tématem byly informace z řad mládeže. Odkazů na příspěvky z oficiálního
webu se během zkoumaného úseku objevilo celkem 14, což je více než 54 % z celého
obsahu. Převážně se jednalo o rozpisy tréninků různých věkových kategorií od výběru
do jedenácti let až po ty devatenáctileté. Objevují se zde také odkazy na reportáže z
přípravného zápasu staršího dorostu proti Turnovu, který prohráli 5:6, a juniorského
výběru proti Roudnici. Z Twitteru se však o výsledku utkání nedozvíme. K němu nás
dovede až odkaz na oficiální webovou stránku. Velmi sporným příspěvkem je tento „PU
- FC Slovan - FK Příbram - 0:3 (0:2) http://bit.ly/1bnkn1m“. Není z něho vůbec patrné,
o zápas jaké věkově kategorie jde. Až po rozkliknutí odkazu zjišťujeme, že se jedná o
starší dorost.
Druhou menší skupinkou jsou informace z přípravy prvního týmu mužů. Jedná
se celkem o 5 příspěvků, které se týkají odkazů na reportáže z přípravných zápasů proti
Senici a dále videoreportáže z utkání proti slovenským týmům Trnavě, Senici a Zlatým
Moravcům. Dále je tu také pozvánka na přípravný zápas s Převýšovem. O následném
výsledku utkání se však z Twitteru nedozvíme

56

Další 3 tweety se týkají soutěžních utkání. Jedná se o odkaz na reportáž ze
zápasu předkola Evropské ligy proti Skontu Riga a následné ohlasy útočníka Michaela
Rabušice. Objevuje se zde také odkaz na pozvánku ligového utkání proti Slavii Praha.
Jedním ze zbylých dvou příspěvků je „živý vstup“ z utkání proti Senici, ze
kterého plyne, že stav utkání je momentálně 0:0, nevíme však, kolikátá se hraje minuta.
Poslední tweet je upoutávka na nový Bulletin (zápasový magazín), který vychází při
příležitosti domácího zápasu se Slavií Praha.

Zaměření příspěvků Liberce na Twitteru
(4. - 28. července 2013)
Informace z mládeže

1
3
5

1

Informace z přípravy

14

Informace ze sotěžních
utkání
Informace během zápasů
Promo příspěvky

6. 3. Rešerše klubového bulletinu Slovan (28. července 2013 – Slavie

Praha)
Ve sledovaném období vychází jedno číslo bulletinu Slovan, a to sice 28.
července v rámci utkání proti Slavii Praha. Celkově má 40 stran a stojí 10 korun.
Na titulní stránce stojí šest hráčů Liberce, kteří jsou otočeni zády k fotoaparátu, a
drží se za ramena.
Úvodní stránky časopisu představují nadcházejícího soupeře, Slavii Praha.
Nejdříve jsou zde předzápasová vyjádření trenérů obou týmů, Jaroslava Šilhavého a
Adama Petrouše, a dále statistiky ze vzájemných zápasů. Jsou zde k dispozici i soupisky
obou mužstev, které se nachází zhruba uprostřed časopisu.
Další text nabízí podrobnosti z utkání předkola Evropské ligy proti Skontu Riga,
který Liberec prohrál na hřišti lotyšského týmu 1:2, doplněné o ohlasy z liberecké i
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soupeřovy kabiny po zápase. Článek je doplněn i fotografiemi z tohoto střetnutí.
Stejným způsobem je zde zpracován první ligový duel proti Sigmě Olomouc, který
Severočeši dokázali vyhrát 2:1.
Když prolistujeme bulletinem dál, nacházíme krátký rozhovory s brankářem
Přemyslem Kovářem a novým trenérem juniorského výběru Davidem Vavruškou.
Kovář v něm komentuje poslední dva odehrané zápasy proti Skontu Riga a Sigmě
Olomouc a vyjadřuje se také k nadcházejícímu soupeři, Slavii Praha. David Vavruška se
v něm vyjadřuje, co očekává od nadcházející sezony od svého nového týmu a také se
fanouškům krátce představuje.
Poté se obsah časopisu opět vrací k dvojutkání proti Skontu Riga, kde již jsou
statistiky z odvetného zápasu, který Liberec vyhrál na svém hřišti 1:0, a tím si zajistil
postup do dalšího kola. Poslední stránky se věnují mládeži. První článek je zaměřený na
Lukoil Childens Champions Cup, kterého se zúčastnili děti ročníku narození 2001 a
skončili na celkovém čtvrtém místě, a nakonec je zde rozhovor s trenérem hráčů do
devatenácti let Miroslavem Holeňákem.
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Závěr
V analytické části této bakalářské práce jsem zkoumal způsoby, jakými
fotbalové kluby FC Viktoria Plzeň, AC Sparta Praha a FC Slovan Liberec komunikují
se svými fanoušky a širokou veřejností. Při svém pozorování jsem se zaměřil na
následující komunikační prostředky: oficiální webové stránky, Twitter a klubový
magazín, který vychází vždy při domácím zápase daného týmu.
Veškeré texty a příspěvky, které kluby publikovaly ve sledovaném období, jsem
sečetl a roztřídil do přehledných kategorií podle jejich obsahu. Komunikaci všech tří
týmů jsem sledoval ve stejně dlouhém časovém horizontu 25 dní. Jednalo se o období
na přelomu letní přípravné fáze a mistrovské sezony.
Na webových stránkách si, co se do počtu článků týče, nejlépe vedla Viktoria
Plzeň, která ve sledovaných dnech (2. – 26. července 2013) publikovala celkem 104
článků, což v průměru vychází na více než 4 texty za den. Na druhém místě se v této
statistice umístil Slovan Liberec, který v době od 4. do 28. července zveřejnil na svých
stránkách 88 textů. Třetí místo obsadila s 66 články Sparta, kterou jsem analyzoval ve
stejném období jako Slovan Liberec.
Tato čísla však úplně nemají vypovídající hodnotu o kvalitě zpravodajství,
jelikož většina článků na webu Slovanu Liberec byla zaměřena převážně na
mládežnické a dětské týmy, což tvořilo skoro 48 % veškerého obsahu. Velká část těchto
textů navíc obsahovala pouze rozpisy tréninků. Tudíž se jednalo o nepříliš atraktivní
materiál pro příznivce klubu.
Tvůrci obsahu webových stránek Viktorie Plzeň a Sparty Praha si vedli o
poznání lépe. Přinášeli atraktivní zpravodajství z přípravného období i během
mistrovské sezony. Největší prostor zde dostávaly ohlasy trenéra a hráčů ze soustředění,
k nadcházejícím nebo již odehraným zápasům. To je jistě daleko atraktivnější téma, než
tomu bylo v případě Slovanu Liberec.
Na sociální síti Twitter však jasně dominovala Sparta, která ve sledovaném
období několikrát předčila počtem příspěvků zbylé dva týmy. Publikovala celkem 331
tweetů, což je v průměru více než 13 příspěvků za den. Na druhém místě se umístila
Viktoria Plzeň, která zveřejnila celkem 163 příspěvků, což je dvakrát méně než Sparta.
Velmi nízkou aktivitu měli správci twitterového účtu Slovanu Liberec. Ti publikovali
pouze 24 příspěvků, což v průměru nedá ani na jeden tweet denně.
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V případě Sparty a Plzně byly nejčastější zprávy přímo z průběhu zápasu a
tvořily velkou část celkového obsahu, což jen potvrzují grafy, které mám přiložené u
příslušných kapitol. Liberec se i nadále zaobíral především příspěvky o mládeži.
PR oddělení Sparty předčilo zbylé dva týmy především v retweetech a reakcích
na dotazy příznivců. Cizí příspěvek retweetovalo celkem 28x, zatímco Plzeň ani Liberec
nepoužily tento komunikační prostředek na Twitteru ani jednou. Odpovědí na dotazy
ostatních uživatelů Twitteru bylo v případě Sparty také 28. V tomto ohledu byla Plzeň
opět méně aktivní, když veřejně reagovala pouze jednou. Liberec i v tomto případě
zůstává na nule.
U tištěných magazínů jsem provedl pouze rešerši článků, tudíž zde není příliš
prostor pro porovnání mezi sledovanými kluby. Všechny časopisy obsahovaly
představení nadcházejícího soupeře, rozhovory s hráči A týmu a také informace z řad
mládeže, tudíž zde bylo vše podstatné. Jediný měřitelný rozdíl je ten, že Sparta ve
sledovaném období vydala dvě nová čísla, zatímco Plzeň a Liberec po jednom.
Když celkově zhodnotím komunikaci všech tří sledovaných týmů, musím
podotknout, že Plzeň i Sparta ji mají na velmi dobré úrovni. Směrem k veřejnosti
přistupují velmi vstřícně a přinášejí svým fanouškům velké množství informací o klubu.
Liberec však v tomto ohledu zaostává. Aktivitu na sociálních sítích má výrazně nižší a
hodnota informací podávaných na oficiálních stránkách také není moc přesvědčivá.
Možná je to dané tím, že Spartu a Plzeň podporuje mnohem více příznivců, a tak
motivace pro vytváření kvalitního zpravodajství není tak vysoká.
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Summary
In the analytical part of this bachelor thesis I examined the ways in which
football clubs FC Viktoria Plzeň, AC Sparta Praha and FC Slovan Liberec communicate
with their fans and general public. I focused on the following means of communication
in my research: their official websites, Twitter accounts and Club magazines that are
always released during a home match of each team.

I summed up all texts, posts and other contributions that the selected clubs
published in the observed period and categorized them into clear categories based on
their content. I tracked the communication of all three teams in the same period of 25
days. I collected the data during a time period at the end of the summer training phase
and the beginning of championship season.
Viktoria Plzeň has clearly led in the number of published articles on its website.
She published a total of 104 articles on the observed days (2nd to 26th July 2013),
which is on average more than 4 articles per day. Slovan Liberec ended on the second
place in this statistic with 88 articles published on its website from 4th to 28th July.
Sparta took the third place with 66 articles during the same time period as Slovan
Liberec.

However these numbers lack any informative value in terms of quality of said
articles, because most of the articles on the website of Slovan Liberec focused on youth
and children teams. These articles accounted for almost 48% of the content. Therefore
relatively big portion of the content was rather unattractive for fans of the club.
The administrators of web content for the websites of Viktoria Plzeň and Sparta
Praha fared much better. They produced attractive news both from the training phase
and during the championship season. Most of the articles covered feedback from
coaches and players during training and their comments about upcoming or already
finished matches. That is certainly far more attractive topic than that of Slovan Liberec.
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The social network Twitter was clearly dominated by Sparta, who published far
more posts during the observed period than both Slovan Liberec and Viktoria Plzeň.
She published 331 tweets in total, which is on average more than 13 tweets per day.
Viktoria Plzeň occupied the second place with 163 tweets, which is less than half the
number Sparta produced. The administrators of Slovan Liberec Twitter account
demonstrated rather low activity with only 24 tweets, which is less than one tweet per
day.
In case of both Sparta and Plzeň were the most common messages commenting
each match during the play. These messages made up for a large part of the content as
the graphs, included in the respective chapters, demonstrate.
Sparta’s PR department surpassed the other teams particularly in the number of
retweets and reactions to questions of fans. They retweeted another’s tweet 28 times in
total, whereas both Plzeň and Liberec completely ignored this method of Twitter
communication. The number of replies from Sparta to fans’ questions was also 28. In
this regard Plzeň was also less active with only one public reply. Liberec didn’t reply a
single time.

In terms of printed magazines I have only researched the content of the articles,
therefore there is not much room for comparison between the observed clubs. All the
club magazines included introduction of the upcoming opponent, interviews with the
players and also information from youth. Thus they included all that is important. The
only measurable difference is that Sparta published two new issues during the observed
period whereas both Plzeň and Liberec released only one.

If I evaluate the overall communication of all three observed teams I have to say
that both Plzeň and Sparta have achieved rather good quality. They are very open
towards their fans and publish a lot of attractive information about each club. The
communication of Liberec is somewhat lacking in comparison. It is far less active on
the social networks and the quality of the provided information is not as compelling.
Perhaps the reason for that is that Sparta and Plzeň enjoy support of far more fans and
therefore have stronger motivation for high quality public communication.
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Přílohy
Příloha č.1: Rozhovor s PR oddělením Sparty – Ondřej Kasík, David Pavlíček,
Ondřej Eisner
V únoru jste provedli změny na vzhledu webových stránek a vytvořili nové účtu na
Twitteru, když Co vás k tomu vedlo?
David Pavlíček: My už jsme začali dělat hodně obsahu jenom striktně pro sociální
média, takže vazba funguje obousměrně. Obsah jde ze sociálních médií na web a
opačně. Generujeme denně velké množství obsahu, více než jakákoli firma, která se
zabývá spotřebním zbožím. My ho chceme dát ven, ale zase nechceme lidi zahlcovat.
Rozhodli jsme se tedy pro vytvoření různých twitterových kanálů, takže každý může
sledovat to, co ho z našeho obsahu zajímá. Zároveň máme možnost rozdělování obsahu
pro různá sociální média. To znamená, že stejné věci, které jsou na twitteru, nejsou na
facebooku.
Na předchozím webu bylo hrozně moc věcí, různé tabulky, ankety a tak dále a
paradoxně se nám tam nevešly věci, které jsme tam mít chtěli. Tudíž jsme chtěli ty
stránky zjednodušit. Proto jsme tam například nedali kalendář, ale jen timeline.
Ondřej Kasík: Měli jsme k tomu i impulz z vedení, protože naše nová komerční
ředitelka prošla IT firmou a dlouho v ní působila. Tudíž, když k nám přišla v létě, se nás
ptala, jestli máme nějaké plány s webem, a že by měla nápady, jak ho zlepšit. Na starý
web jsme nasadili „heat mapy“ a zjistili jsme, že při tom množství informací, které tam
máme, tak si lidé vybírají neustále ty samé informace a zajímá je 4-5 základních věcí,
hýbací obrázek, kdy se hraje další zápas, jak si na něj můžou koupit vstupenku a
zpravodajství. Z toho důvodu jsme se rozhodli nabídnout lidem jen to, co chtějí, než aby
se museli motat ve velkém množství obsahu, ve kterém to musí hledat.
Jaký komunikační prostředek považujete za účinnější? Facebook, nebo Twitter?
David Pavlíček: Sociodemografie uživatelů Twitteru a Facebooku je odlišná. Nicméně
informací se vzhledem k počtu fanoušků dostane více k uživatelům Facebooku.
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Organický dosah máme nějakých čtyřicet až osmdesát tisíc na příspěvku, kdežto u
Twitteru se to pohybuje okolo čtyř tisíc.
Ondřej Kasík: Děláme to s vědomím, že chceme oslovit fanoušky na Facebooku i
Twitteru. Netváříme se, že když je něco důležitého, tak to dáme na Facebook, protože je
více sledovaný než Twitter. Máme vysledováno, že na Twitteru nás hodně čtou
novináři, tak tam dáme důležitý obsah pro novináře, a na Facebook ne.
Ondřej Eisner: Pak je ještě třetí síť, kterou je Google+. Ta je hodně specifická, protože
profil se tam uživateli vytvoří jen na základě založení e-mailové schránky a rovnou si
tak jde přidat sparťanský profil do svých kruhů, ale už tam půl roku nejdete. Co tak
pozoruju, tak tam máme uzavřenou skupinu 50-60 lidí, kteří reagují. Zatímco k fotce na
Facebooku je 3 500 lajků za den, tak na Google+ jich je 18.
Myslíte si, že vaše aktivita na sociálních sítích může mít vliv na návštěvnosti
zápasů?
Ondřej Kasík: Vzhledem k tomu, že jsme oddělení PR, tak podpora návštěvnosti je
jedním z našich pracovních úkolů. Naše role je trochu imageovější než u oddělení
marketingu, pro které to je úkol primární. Myslím ale, že podle toho, jaký produkujeme
obsah před zápasy, je poznat, že samozřejmě chceme i prostřednictvím sociálních sítí
dostat lidi na stadion.
David Pavlíček: Tohle je jeden z hlavních úkolů do budoucna, protože se vyvíjí
myšlenky, jakým způsobem by kluby měly pracovat se sociálními médii a vůbec
důvody, proč je mají. Je sice super, že mají komunitní a informační funkci, ale měly by
fungovat také tak, aby zvyšovaly návštěvnost. Museli bychom spolupracovat
s Ticketportalem, který by nám dával zpětnou vazbu. Dali by nám link, který jsou oni
schopní trackovat a tím bychom zjistili, kolik lidí si z našich stránek proklikne do
Ticketportalu a kolik z nich nákup provede.
Jakým způsobem se liší vaše práce během sezony a přípravného období?
Ondřej Eisner: Lidi si často myslí, že když se nehrají zápasy, tak i my máme volno, ale
ono to tak není. Paradoxně si myslím, že fanoušci od nás v přípravném období
očekávají mnohem více než během sezony.
David Pavlíček: Naše práce je během této části sezony uvolněnější. Máme lepší přístup
k týmu než třeba během sezony, kdy s hráči nemůžeme dělat všechny aktivity, které
chceme.
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Ondřej Kasík: To je věc, o které se mluví i na vedení klubu. Měli bychom ze
soustředění těžit ještě více. Měli bychom mít větší podporu, abychom mohli trávit více
času s týmem během přípravných období. Prakticky bychom měli já, David Pavlíček a
Ondřej Eisner strávit s týmem celou dobu zahraničního soustředění. Sice máme spoustu
fanoušků, které zajímá pouze sezona, ale ti kteří nás sledují nejvíc a mají pro nás
největší potenciál, jsou držitelé permanentních vstupenek, a nebo jsou to sponzoři, kteří
do klubu dávají peníze, protože ho mají rádi. Ti pro nás představují nejdůležitější
skupinu fanoušků – zákazníků. Oni chtějí mít o Spartě přehled dvanáct měsíců v roce a
externí média fotbal mimo hlavní sezonu tolik nezajímá. Tím můžeme jedině získávat.
Protože i člověk, který je zvyklý číst například z Deníku Sport něco o Spartě, tak ani
v tomto periodiku si toho mnoho nepřečte během letní pauzy. Pokud například hrajeme
přípravný zápas 600 km od Prahy a fanoušek nemá možnost ho vidět, protože žádná
televize to nevysílá, tak to je možnost pro nás udělat online přenos a nabídnout reportáž
včetně audiovizuálního materiálu.
Dostáváte od fanoušků zpětnou vazbu, podle které se řídíte?
Ondřej Kasík: : Zpětnou vazbu od fanoušků získáváme dennodenně a je jedním ze
základních lákadel sociálních sítí. Najednou fanoušek získá pocit, že díky nim může
s kýmkoliv komunikovat a my tímto způsobem i odpovídáme. Je to daleko rychlejší,
adresnější a viditelnější než psát na klub pomocí e-mailu nebo se jít zeptat do
zákaznického centra. Sociální sítě tedy fungují, na rozdíl od papírových novin,
obousměrně
David Pavlíček: Zpětnou vazbou jsou pro nás i čísla sledovanosti videí a čtennosti
článků. Když dám na youtube videosestřih ze zápasu Poháru České pošty, který je
vysílán televizí, tak se na něj podívá tři tisíce lidí a nezajímá je to. Naopak, když
hrajeme přátelský zápas v Rakousku, a já ho hodinu po zápase dám ven, tak na něm
máme patnáct tisíc zhlédnutí během jednoho dne.
Ondřej Eisner: To samé platí i pro onlajn přenosy ze zápasů, které jsou vysílané
televizí. V tomto případě si to píšeme v podstatě jen pro sebe a pár dalších lidí.
David Pavlíček: Ano, je to tak. Nechali jsme si zjistit čísla sledovanosti. Pokud se
zápas vysílá v televizi, tak náš online přenos sleduje okolo 300 lidí, naopak když
v televizi není, tak se čísla sledovanosti pohybují okolo 13 tisíc.
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Ondřej Kasík: Toto se dá vypozorovat i ze zájmu fanoušků, pokud je tým na
soustředění v České republice. Například jsme pořádali autogramiádu v Třeboni a přišlo
na ni 800 lidí. Z toho je vidět, že lidi mají zájem o klub i mimo hlavní sezonu.
Jak jste celkově spokojení s vaší prací a kde myslíte, že máte rezervy?
Ondřej Kasík: Musíme být nejlepší jak na hřišti, tak ve všech ostatních oblastech, ve
kterých klub funguje. Do toho počítám sociální média, webovou prezentaci, magazín
Sparta do toho! a tak dále. Věříme, že se nám to daří. Druhá věc je, že můžeme být
spokojení se svou prací z důvodu, že nám k nám někdo dává podmínky, což je alfa a
omega. Nemyslím si, že všichni lidé ve vedení českých fotbalových klubů si uvědomují,
jak toto je důležitá součást fungování sportovního klubu. Za přístup našeho vedení
můžeme být jedině rádi, protože cítí, že oddělení PR, sociální média a prezentace
směrem k veřejnosti má velký smysl, a umožňují nám pracovní podmínky ve smyslu, že
tu jsme tři, máme možnost využívat externisty, a tudíž můžeme vytvářet kvalitní obsah.
Máme možnost být týmu blízko a v momentě, kdy jsme se dostali do respektované
pozice ve vedení klubu, tak to vytváří podmínky pro práci, kterou chceme dělat.
Jak jsou k vašim aktivitám přístupní trenéři a hráči?
Ondřej Kasík: V tomto chci vyzdvihnout našeho trenéra, který je k našim aktivitám
velmi nakloněný. V Čechách jsou kluby, kde přijdete za trenérem, že chcete udělat
video a dát ho na facebook, ale on to nepovolí, protože to pro něj není důležité.
Samozřejmě, že pro každého trenéra a hráče jsou důležité výsledky na hřišti, ale my se
snažíme také respektovat sportovní program týmu. To znamená, že nebudeme dělat
velké rozhovory den před zápasem, ve chvíli, kdy hrajeme jeden zápas týdně, tak si
dovolujeme dělat více věcí, než když hrajeme dva zápasy týdně. Tým nám věří v tom,
že ho nebudeme ovlivňovat před důležitým zápasem, a díky tomu nám vychází vstříc,
že když program nemají tak zhuštěný, tak vyjdou vstříc oni nám. To je alfa omega toho,
jestli může být tato práce úspěšná, či nikoli.
Příloha č.2: Rozhovor s ředitelem komunikace Viktorie Plzeň Pavlem Pillárem
(rozhovor)
Jak byste obecně popsal náplň vaší práce při komunikaci s fanoušky?
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Pokud se budeme bavit o komunikaci s fanoušky jako jednou cílovou skupinou, tak
komunikujeme především přes klasické mediální nosiče, což jsou webové stránky,
sociální sítě a klubový časopis. Nedílnou součástí je také komunikace s médii, protože
spousta fanoušků dokážeme oslovit spíše přes klasická média než přes interní nosiče.
Potkáváme se také s fanoušky v rámci půlročních sezení s vedením klubu a také se
snažíme na každou otázku fanouška odpovídat. Ať už je položena na webu, e-mailem
nebo přes sociální sítě. S výjimkou vulgárních dotazů se snažíme odpovídat na vše, aby
měli fanoušci pocit, že tu pro ně jsme.
Jak moc je pro vaši práci důležitá podpora od klubového vedení?
PR oddělení je jednoznačně nedílnou součástí klubu. My na rozdíl od Sparty nemáme
klasické marketingové oddělení. To je právě zastřešeno pracovníky PR. My jsme taková
hlásná trouba informací směrem k fanouškům, ale tím, že plníme i marketingovou roli,
máme přístup i k informacím z jiných úseků z provozu našeho klubu.
Využíváte ke své činnosti i externí spolupracovníky?
Využíváme. V tuto chvíli máme v úseku PR dva zaměstnance na plný úvazek, co že
jsem já a Zdeněk Rataj. Dále jsou zde tři externisti, kteří mají rozdělené úkoly. Jeden
zajišťuje Youtube kanál, další nám pomáhá pouze v zápasovém režimu. Jsou to studenti
z Plzně, kteří mají vztah k našemu klubu.
Jakým způsobem se liší vaše práce během sezony a přípravného období?
Přípravná část by měla být o něco méně hektická, dvakrát to platí, pokud hrajeme
evropské poháry a zápasy jsou nahuštěné v intervalu středa-sobota-středa. V tomto
tempu není moc prostor pro nějakou koncepční práci, což v přípravném období
samozřejmě je. Jelikož moje práce zasahuje i do marketingu, tak v přípravném období
zajišťuju plány na akce pro následující období, rozpočtový budget, který probíráme se
sportovním úsekem. Na druhou stranu přípravné období nabízí více prostoru na dělání
videí. Můžeme maximální možnou měrou pokrýt soustředění klubu v zahraničí, kdy tam
standardně jede kolega buďto s kamerou nebo fotoaparátem. Snažíme se fanouškům
přinést materiály ze zákulisí. To jim nemůže nabídnout žádné externí médium, ale jen a
pouze my.
Myslíte si, že vaše práce může mít nějaký vliv na návštěvnost?
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Já si myslím, že určitě. Nemyslím, že toto funguje ve velké míře u webových stránek,
protože na ně už zavítá fanoušek, který o klub má zájem a shání tam třeba informace o
vstupenkách. Je to fanoušek, kterého minimálně máme podchyceného do té fáze, že o
nás ví a dřív nebo později se na náš stadion podívá. Sociální sítě v tomto mají určitě
větší potenciál.
Máte nějaké strategie, jakým způsobem psát příspěvky na sociální sítě?
Žádný přednastavený manuál nemáme. Je to hodně o citu. Jiná strategie je ve chvíli, kdy
předchozí zápas vyhrajeme 4:0 a útočíme na titul, naopak jiná strategie se musí zvolit,
když se předchozí zápas prohrál a padla třeba šance na lepší umístění. Tudíž se nelze
řídit podle předem daného scénáře. Samozřejmě máme každý týden interní porady, kdy
se s kolegy bavíme, jakou zvolit strategii pozvánek na další utkání, abychom je
maximálně zaujali. Na webu se primárně snažíme být konzervativní a přinášet zprávy,
na které jsou fanoušci zvyklí, tak na sociálních sítích chceme být otevřenější a nějakým
způsobem zaujmout co největší počet fanoušků.
Máte od fanoušků zpětnou vazbu?
Já jsem nedávno založil tradici setkání s fanoušky, který jsem nazval „Interní
marketingový brainstorming“, kde mají příznivci možnost se sejít s mým oddělením a
zeptat se na cokoli.
Jakou sociální síť považujete za účinnější? Facebook, nebo Twitter?
Zatímco ve světě je to, troufám si tvrdit, Twitter, tak v českém prostředí je Facebook
zásadnější médium. Je to dané i počtem lidí, kteří tyto sociální sítě využívají. I my
máme na Facebooku několikanásobně více fanoušků než na Twitteru.
Rozlišujete, jaké zprávy dáte na Twitter, a jaké na Facebook?
Facebook je takové médium, na kterém se snažíme zveřejnit i zajímavosti, což jsou věci
ze zákulisí. Twitter je spíše informačním médiem, které duplikuje funkci SMS
zpravodajství ohledně výsledků zápasů.
Inspirujete se nějak i aktivitou zahraničních týmů?
Před časem jsme hráli proti Bayernu Mnichov nebo Manchesteru City a myslím si, že
tyto kluby patří ke špičce, co se týče komunikace. Při vší úctě k nám nebo ke Spartě, tak
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tyto týmy jsou úplně někde jinde, co se týče počtu zaměstnanců a celkově všech
možností. Tiskové oddělení Bayernu Mnichov má 29 lidí, takže rozdíl tam musí být
viditelný, ať chceme, nebo ne.

Jak jste spokojen s vaší prací? Jaké máte rezervy?
Rezervy jsou vždycky. Nemůžeme si vyčítat, že se nesnažíme naši práci někam
posouvat. Já myslim že nasazení mému oddělení se upřít nedá. Možností co dělat je
však tolik, že nesmíme ustrnout a musíme se pořád zlepšovat.
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