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Anotace (abstrakt) 

 Představením výchozích marketingových aktivit a jejich aplikace ve sportov-

ním prostředí na konkrétním příkladu komunikace FK Mladá Boleslav v letech    

2009–2014 odpovídám na otázku potřebnosti marketing ve sportu. V obecném úvodu 

se zabývám rolí sportu ve společnosti a významem médií jako zprostředkovatele. Je 

naznačena role sponzoringu ve sportu na teoretických základech i konkrétních příkla-

dech ze zahraničí. Následnou charakteristikou historické, organizační i sportovní 

stránky FK Mladá Boleslav je vytvořen předpoklad pro specifikaci a zkoumání komu-

nikačních výstupů této organizace, představených na stěžejních kontinuálně využíva-

ných platformách online, rozhlasových a out-of-home médií. Posléze věnuji prostor 

také úzkému sepětí s partnery a sponzory a proběhnuvším proměnám vizuální identity. 

Výstupem práce je soubor komunikačních doporučení v obsahové i následné distri-

buční rovině, které mají za cíl zlepšení návštěvnosti sportovních událostí FK Mladá 

Boleslav. Práce je zakončena zdůrazněním důležitosti využití marketingu ve sportov-

ním prostředí v České republice. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 By introduction to marketing and applying its tools and processes in sport envi-

ronment on example of communication of Czech football club FK Mladá Boleslav in 

years 2009 to 2014, I seek an answer for the question of sport marketing necessity. At 

the beginning, position of sport in culture and the place of media is defined. Spon-

soring and partnership as crucial part of economic prosperity are introduced both theo-

retically and practically on significant examples from the world. Later on, characteri-

zing historical, structural and sport background of FK Mladá Boleslav creates ba-

ckground for specifying its communicational outputs, mainly in continuously used 

mediatypes of online, radio and out-of-home. Also close relationship with strategic 

partners and sponsors, together with recent visual identity updates, does not remain 

unnoticed. Based on those learnings, I provide set of recommendations with main ob-

jective to increase attendance, as the output of my thesis. Thus the importance of sport 

marketing in Czech Republic is underlined. 
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Úvod 

 

 Cílem této práce je pomocí analýzy dosavadní situace, vyhodnocení komuni-

kačních aktivit a aplikace teoretických znalostí sumarizovat marketingové aktivity 

fotbalového klubu FK Mladá Boleslav v letech 2009–2014 a přinést poznatky umož-

ňující jejich rozvinutí v budoucnosti. 

 Volba předmětu zkoumání k vypracování práce je opodstatněna několika fakto-

ry. Přes nadprůměrné sportovní výsledky ve sledovaném období patřila divácká ná-

vštěvnost mezi nejnižší v celé české nejvyšší fotbalové soutěži. Zkoumána je též vý-

znamná pozice generálního sponzora týmu, místního automobilového závodu Škoda 

Auto. Poslední premisou je poté informace, že veškeré marketingové aktivity jsou  

od roku 2013 realizovány bez vynakládání mediálního rozpočtu, tedy pouze v rámci 

partnerských smluv a mediálních partnerství. K těmto faktorům se přidává také můj 

emociální vztah k týmu, v jehož blízkosti jsem vyrůstal. 

 V první kapitole této práce je popsán pojem marketingové komunikace a jed-

notlivé metody a pojmy, které pod něj lze zařadit, spolu se základními příklady jejího 

využití ve sportovní praxi. Ve druhé kapitole je představen fotbalový klub FK Mladá 

Boleslav z hlediska historického, strukturálního a sportovního. Ve třetí kapitole jsou 

teoretická východiska aplikována na komunikační aktivity FK Mladá Boleslav v da-

ném časovém úseku. Vyústěním této práce jsou komunikační doporučení pro budoucí 

činnost, aplikovatelná primárně na zkoumanou sportovní organizaci, v přenesené for-

mě potom při zohlednění faktoru zobecnění na ostatní sportovní týmy v české nejvyšší 

fotbalové soutěži. 

 Tato práce nemá být zkoumat roli sportu ve společnosti. Má-li však podat 

komplexní svědectví, je třeba dát jí přesah do marketingu blízkých vědních disciplín, 

především z oblasti sociologie a ekonomie, k vytvoření pevného zázemí pro aplikaci 

marketingového přístupu. Jejím cílem je dokázat, že marketing hraje pro úspěch sportu 

u diváků podstatnou roli, kterou nelze přehlížet. 

 Cíl i obsah práce jsou naplněny v souladu s odevzdanou tezí. 
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1.  Charakteristika marketingové komunikace a jejích metod 

 První kapitola této práce má za cíl poskytnout teoretická východiska k proble-

matice marketingové komunikace, na jejichž základech budou posléze v dalších čás-

tech dokumentu ukázány principy fungování mladoboleslavského fotbalového klubu  

v této oblasti. Marketing je zde proto představen v pokud možno ucelené podobě. Zá-

roveň je kladen důraz na propojení jeho výchozích aspektů se sportovním prostředím  

a zapojení médií do obrazu marketingově tvořeného komunikačního procesu. 

 

1.1 Marketingová komunikace  

 Chceme-li nahlédnout na zákonitosti moderního ekonomického fungování sub-

jektů z hlediska vztahů stran nabídky a poptávky strukturovaně, je nutné započít kom-

plexním pohledem na zastřešující ideu marketingu a teprve následně ji rozpracovat do 

detailních modelů. Jedná se o podnikatelský koncept zaměřený na zákazníka, jak ex-

plicitně vyplývá z následné Kotlerovy definice. „Marketing je společný řídící proces, 

kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím 

tvorby, nabídky a směny hmotných statků s ostatními.“ (Kotler, 1997: 11)  

 Zároveň je však třeba na tomto místě doplnit zmíněnou definici o další poznat-

ky. Marketingový přístup není aplikován pouze u hmotných statků či produktů, jak by 

mohlo z Kotlerova postulátu vyplývat, nýbrž také ve smyslu služeb či idejí jako tako-

vých. (De Pelsmacker, 2003: 23) 

 Za uspokojením cílů jednotlivých skupin potom lze hledat jasně danou motiva-

ci. Na straně poptávky je to snaha získat produkt či službu, která co nejlépe a v nejširší 

možné míře uspokojí její potřeby1, na straně nabídky potom saturace těchto potřeb 

                                                 
1
 Dle Maslowovy pyramidy potřeb lze lidské touhy hierarchicky rozdělit do kategorií (základní 

fyziologické potřeby, potřeba bezpečí, potřeba sounáležitosti, potřeba uznání, kognitivní potřeby, 

estetické potřeby, potřeba seberealizace). V rámci komerční komunikace lze cílit na všechny tyto 

potřeby, přičemž ve zjednodušeném modelu platí, že potřeby na spodu pyramidy lze snáze uspokojit než 

potřeby na jejím vršku. Ty jsou tudíž atraktivnější pro objekt komunikace a tím pádem i v rámci 

komunikace značek preferovány. (Bačuvčík, 2011) 
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vyplývá v ekonomickou profitabilitu jako elementární prostředek jejího zdravého fun-

gování.  

 Základní pole působnosti marketingu je vymezeno v rámci marketingového 

mixu takzvanými 4P2, mezi něž řadíme produkt, cenu, distribuci (alternativně označo-

vané jako místo prodeje) a podporu (v obecnějším pohledu komunikaci). (Přikrylová 

& Jahodová, 2010: 16) Těmito nástroji v rámci marketingu disponujeme jako pro-

měnnými, které společně vytvářejí homogenní výstup směrem k poptávce.  

 Posledním z nezbytných předpokladů marketingové teorie je volné fungování 

trhu. Veškeré výše popsané záležitosti jsou totiž rezultátem plurality volby mezi pří-

mým či nepřímým substitutem. 

 Míra převoditelnosti a následné aplikovatelnosti poznatků a zákonitostí obec-

ného marketingu v profesionalizovaném sportovním prostředí je vysoká i proto, že 

přes všechna specifika tohoto prostředí je funkčnost sportovních institucí vystavěna na 

podobných základech, jako je tomu v případě jiných komerčních subjektů. 

 Pojem marketingová komunikace poté zastřešuje jakoukoliv relevantní komu-

nikaci s trhem v rámci zmíněných marketingových předpokladů. De Pelsmacker za její 

hlavní cíl uvádí „sdělování podstaty osobnosti značky a trvalé udržování partnerství 

mezi značkou a zákazníkem“. (De Pelsmacker, 2003: 75) Z tohoto plyne jednoznačný 

požadavek na konzistentnost komunikace směrem k maximalizaci jejího efektu. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 4P (place, price, product, promotion) je metoda, která v dnešní době bývá často nahrazována, 

například metodou 4C (county, customer, cost, competitors), metodou 5P (kde je přidána složka zvaná 

people), nicméně nadále slouží jako nejrozšířenější model k vymezení marketingového mixu. 



5 

   

 
 

1.2 Komerční komunikace a její formy 

 Formy komerční komunikace, které můžeme též označit jako komunikační mix, 

jsou prostředkem aplikace a realizace marketingové strategie. Řadíme mezi ně rekla-

mu, osobní prodej, podporu prodeje, přímý marketing3, public relations a sponzoring. 

Jejich úkol je vytvářet jednotnou a konzistentní linku v rámci vnější i vnitřní prezenta-

ce subjektu. „Každý z těchto nástrojů plní určitou funkci a vzájemně se doplňují.” 

(Přikrylová & Jahodová, 2010: 42)  

 Zmíněné komunikační nástroje lze dělit mezi osobní a neosobní formy. Do prv-

ní kategorie se z výše zmíněných řadí osobní prodej, který zahrnuje veškeré možnosti 

prezentace výrobků při osobním kontaktu mezi prodávajícím a potenciálním kupcem. 

Tento druh kontaktu zpravidla přináší možnost persvazivního působení a bezprostřední 

zpětné vazby mezi oběma stranami. Mezi neosobní formy poté patří všechny ostatní. 

 Reklama, byť v masovém nazírání vnímána jako nejevidentnější, je taktéž pou-

ze jednou z podmnožin v rámci komunikačního mixu. Jedná se o „placenou, neosobní 

formu komunikace prostřednictvím různých médií”. (Přikrylová & Jahodová, 2010: 

42) Výhodou plynoucí z její podstaty samotné je možnost vybudování výrazné velikos-

ti zásahu, na rozdíl od osobních forem komunikace ovšem postrádá možnost okamžité 

zpětné vazby. Výjimku v této oblasti přesto můžeme najít – nabízí ji komunikace reali-

zovaná prostřednictvím nových médií, především v prostředí sociálních sítí.  

 Sponzoring a s ním spojené aktivity nabízejí společnostem možnost výměnou 

za finanční obnos (či jiné odpovídající komodity) vstoupit do oblasti „komerčně využi-

telného potenciálu, spojeného s danou aktivitou”. (De Pelsmacker, 2003: 327) 

 Jeho cílem tedy, oproti jiným blízkým pojmům, jako je dárcovství, mecenášství 

či filantropie, není pouze nezištná podpora jisté aktivity či události, nýbrž také realiza-

ce vlastních záměrů ekonomického charakteru. Významný je přínos sponzoringu pře-

devším v oblasti budování značky a vytváření či fixování její image v myslích spotře-

                                                 
3
 Užívá se též původní termín “direct marketing”. Označuje takovou formu marketingové komunikace, 

kdy je recipient sdělení osloven adresně, tedy kupříkladu při osobní komunikaci, telefonicky, 

elektronickou poštou či dopisem. Patří sem také teleshopping. Cílem je získat bezprostřední kupní 

odezvu. (Přikrylová & Jahodová, 2010) 
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bitele, neboť tím na značku přenáší vlastnosti sponzorovaného jedince či kolektivu. 

(Neumeier, 2005)  

 Tato povětšinou pozitivní vlastnost sponzoringu může být ale negována, pokud 

je veřejně poškozena integrita podporovaného. Případy takového jednání, kdy byl 

osobní prohřešek jednotlivce reflektován na vztahu ke značce s ním spojené, zažila  

v minulých letech společnost Nike. Poškodily ji kupříkladu široce medializované aféry 

amerických sportovců Tigera Woodse, či Lance Armstronga. Reakcí ve všech těchto 

případech bylo ukončení vzájemné spolupráce a distancování se od daných událostí.  

Především z hlediska eventuality takového stavu je podstatné, aby veškeré sponzorské 

aktivity byly strategicky plánovány, zároveň je však třeba dbát na jejich přísnou aktu-

álnost a relevanci k cílové skupině. 

 Sportovní instituce zastávají, především z důvodu pozitivních emocí s nimi 

spojených, v rámci sponzoringu zpravidla roli příjemce, nicméně samy mohou plnit 

také roli opačnou. Obě tyto alternativy blíže představíme ve třetí kapitole. 

 Zbylé druhy komerčních komunikací mají v rámci koherentních výstupů komu-

nikace taktéž podstatnou roli, není s nimi ovšem v případě rozebíraného fotbalového 

klubu FK Mladá Boleslav strukturovaně nakládáno jako se samostatnými entitami.  

 

1.3 Mediální mix 

 Mediální mix4 označuje rozvrstvení komunikační strategie mezi jednotlivé me-

diatypy. Volba jejich správné kombinace, založená především na relevanci k cílové 

skupině a sekundárně též vyžadovaných nákladech, legislativních opatřeních či míst-

ních kulturních specifikách, má pro úspěšnou realizaci komunikační strategie stěžejní 

význam. (De Pelsmacker, 2003) Holistický přístup k tomuto problému, paralelně 

označován jako 360stupňová komunikace, proklamuje za ideální kombinaci využití 

všech dostupných mediatypů, aby sdělení zasáhlo své publikum z více směrů, a tím se 

znásobil jeho efekt.  

                                                 
4
 Běžně v českém jazyce označován také přejatým výrazem media mix. 
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 Předpoklad využití takového přístupu bývá v praxi nejčastěji negativně ovliv-

něn jeho finanční náročností, k níž se ve sportovním prostředí obvykle přidává požada-

vek flexibility, nevyužitelný v rámci vybraných mediatypů, neboť sportovní prostředí 

je vysoce pulzující oblastí a komunikační priority se mění s vyšší frekvencí, nežli je 

schopnost zavádět je v určitých typech médií (typicky televize). V obecné rovině je 

tedy mediální mix ve sportovním prostředí formován danými požadavky směrem  

k takovým médiím, které se jim dokáží lépe přizpůsobit. Mezi ně můžeme především  

z hlediska tohoto předpokladu zařadit tisk, nová média a rozhlas. 

 Pokud se však na tomto místě oprostíme od představy média jako prostředku k 

realizaci marketingového záměru a budeme jej vnímat v jeho původním významu, tedy 

jako prostředek šíření informace, není třeba určité mediatypy vylučovat.  

 Naopak, i s vědomím předpokladu, že televize není ideálním médiem k ad hoc 

realizaci krátkodobé reklamní kampaně s cílem navýšit návštěvnost jednorázové udá-

losti, poskytuje sama o sobě možnost uvědomování publika samotným sportovním 

přenosem. Budeme-li uvažovat o využití televize, stejně jako out-of-home5 formy pro-

pagace, v rámci komunikační kampaně, pak je vhodné ji cíleně směřovat k význam-

ným událostem, jejichž konání je známé s dostatečným předstihem k zajištění produk-

ce. 

 

1.4 Marketing ve sportovním prostředí 

 Zákonitým prvkem pro aplikaci principů marketingové komunikace ve spor-

tovním prostředí je prezentace tématu v médiích. Zde lze v obecné rovině najít vý-

znamný benefit této oblasti, a to úzké spojení organického druhu se všemi druhy  

mediatypů, neboť sportovní informace, z počátku především ve smyslu zpravodajství, 

tvořily elementární součást jejich obsahu od počátku vzniku organizovaných sportov-

ních sdružení. Významný obrat potom přináší využití masových médií též v rovině 

propagační, nikoliv pouze informační. 

                                                 
5
 Out of Home – ang., dosl. mimo domov, označuje reklamu, která na publikum působí ve venkovním 

prostředí, bývá také označována zkratkou OOH či jako outdoor. 
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 Historický vývoj v této oblasti byl charakterizován rychlou expanzí, neboť si 

sport již na konci 19. století vydobyl pevné místo v rámci kulturní identity společnosti. 

Podíl na této integraci může být rozdělen mezi jednotlivé mediatypy, je nicméně obec-

ně přijímaným faktem, že „zvláště televize učinila ze sportu důležitou součást populár-

ní kultury”. (Děkanovský, 2008: 11) Právě neoddiskutovatelná náležitost sportu do 

populární sféry kultury z něj činí atraktivní složku mediálního obsahu. Díky tomu se 

stal, především pak v západní společnosti, prostředkem zábavy mas, podobně jako 

kupříkladu zpravodajství, televizní soutěže či politické debaty v přímém přenosu. 

(Postman, 2006) 

 Dnes patří sport jako takový, především díky celosvětově populárním disciplí-

nám jako atletika, tenis či fotbal, v masových médiích k jednomu z hlavních témat, 

které generuje miliardové obraty, založené na principu vzájemnosti a úzce symbiotic-

kém vztahu mezi sportovními organizacemi, médii a třetí stranou, kam můžeme řadit 

zadavatele reklamy, sponzory či mecenáše. V důsledku se všechny tyto strany princi-

piálně obracejí stejným směrem, a to na publikum. Za účelem maximální efektivizace 

svých výstupů k recipientům vyvolávají média, stejně jako komerční subjekty, tlak na 

vývoj sportů jako takových. C ílem je dosáhnout maximální možné míry akce, zaujetí a 

udržení pozornosti diváka. Za příklad můžeme považovat zavedení zkrácené hry6 v 

tenise, komerčních přestávek v ledním hokeji či zavedení užití safety car vozů v závo-

dech formule 1, aby nemusel být přerušen závod. (Děkanovský, 2008) 

 Elementárním prvkem pro význam sportovního obsahu v masových mediích je 

jeho narativní charakter. Jak zdůrazňuje Děkanovský, média se právě díky této vlast-

nosti stávají nikoliv pouhým zprostředkovatelem děje, nýbrž tím, kdo jej interpretuje 

cílovému publiku. Tuto situaci lze demonstrovat na příkladu přímého televizního pře-

nosu fotbalového zápasu. Percepce diváka je zde formována z vizuálního hlediska tím, 

jaké záběry jsou mu předloženy režisérem přenosu, ze zvukového hlediska potom do-

provodným komentářem sportovního komentátora. Výsledný mediální obraz proto je, 

stejně jako v ostatních oblastech lidské působnosti, subjektivizován. (Děkanovský, 

2008) 

                                                 
6
 Z anglického výrazu tie-break. Odehrává se na konci setu, kdy je stav utkání 6:6 s cílem urychlit 

vyvrcholení vyrovnaných zápasů.  
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 Příběhová rovina, která je sportu (a především v personifikované podobě spor-

tovcům) médii dodána, tvoří základ nejen pro interpretaci sportovního výkonu, ale též 

pro celý konstrukt divácké přitažlivosti a podpory, potažmo tedy marketingového po-

tenciálu. Samotné sportovní výsledky neztrácejí samozřejmě na svém významu v rámci 

vyprávění, ovšem životní příběh tvoří přidanou hodnotu, oddělující marketingově 

úspěšné sportovce (případně sportovní kolektivy), od těch neúspěšných. Tyto příklady 

můžeme hledat mezi jak domácími (například triumf hokejistů na XVIII. zimních 

olympijských hrách v Naganu 1998, kde narativní linku vytvořil start hokejistů z NHL, 

do té doby na Olympijských hrách ojedinělý, a turnaj tak byl nazván turnajem století), 

tak zahraničními událostmi, jako první start jamajských bobistů na XV. zimních olym-

pijských hrách v Calgary 1988, jehož přesah do populární kultury byl zajištěn i násled-

ným zfilmováním7. 

 Právě tyto příběhy posléze dávají vzniknout ikonizaci sportovců, kodifikaci 

jejich životního přístupu jako formy morálního imperativu pro mládež, a v neposlední 

řadě z nich vytvářejí celebrity. Přesah do veřejného života tudíž, především ve fázi, 

kdy je daný sportovec či sportovní kolektiv již takovýmto objektem zájmu, není orá-

mován pouhým sportovním výkonem, nýbrž veškerým jeho vystupováním. Stávají se 

tak plnohodnotnými mediálními aktéry. Rizikem přenosu sportovních ikon do oblasti 

veřejného zájmu může být poškození jejich obrazu na základě událostí, jež nejsou 

nikterak spojeny se sportovními výkony. Takovéto vnímání je posléze promítnuto též 

na značky, které jsou se sportovní osobností svázány v rámci sponzorských aktivit. 

(Viz příklad partnerství Tigera Woodse a Nike v kapitole 1.2.) Zároveň se v důsledku 

toho můžeme setkat s vytvářením archetypálních modelů, které jsou, byť bez předmět-

ného základu, přenášeny jako mediální zkratky či stereotypy na ostatní příslušníky 

dané oblasti v rámci populární kultury. Jako příklad může sloužit archetyp „hloupý 

fotbalista”. V rámci prevence podobných negativních dopadů se proto setkáváme s 

nastupujícím trendem mediálních tréninků pro sportovce či najímání osobních PR od-

borníků.  

                                                 
7
 Kokosy na sněhu, volné filmové zpracování příběhu jamajských bobistů, v originále Cool Runnings, 

USA, 1993. 



10 

   

 
 

 Marketingové využití sportovních osobností či institucí není omezeno pouze 

oblastí komerčního marketingu, naopak je v souladu s principem, kdy se jednotlivec 

stává prostředkem změny společenského úzu, který je zpětně aplikován na další jed-

notlivce, hojně zastoupeno i v oblasti sociálního marketingu. (Kotler, 1989) Zatímco  

v individuální rovině je vztah k oblasti sociálního problému zpravidla definován osob-

ním prožitkem sportovce, jako je kupříkladu nemoc či chudoba, na úrovni organizace 

není toto pozadí problému společné pro všechny její členy. Proto bývá často zastřešeno 

tématem, které je aktuálně mediálně atraktivní, jako v průběhu kampaně Movember8.  

 Mediální vyústění sportu je důležitým prvkem též z ekonomického hlediska. 

Sportovní organizace generují větší část svých příjmů především z takzvaných vysíla-

cích práv, které jsou udělovány televizním a rozhlasovým stanicím (jejich výše je sta-

novena na základě vztahu mezi exkluzivitou a předpokládaným diváckým zájmem, 

nicméně obecným trendem je kontinuální růst, zapříčiněný především vysoce konku-

renčním prostředím zadavatelů reklamy) a ze sponzorských kontraktů. Elitní sportovní 

týmy a události mají desítky partnerů v rozmanitých oblastech, finanční rozměr takové 

spolupráce je pak určován především viditelností partnera. Důležitým podkladem pro 

takovou spolupráci jsou sportovní výkony podporovaných organizací, neboť právě  

od nich se v největší míře odvíjí zájem (a tudíž velikost) publika. Dlouhodobě divácky 

nejatraktivnějšími událostmi jsou Olympijské hry, mistrovství světa ve fotbale či Super 

Bowl. [1] [2] 

 Zmíněná atraktivita pro široké publikum v kombinaci s ekonomickou bonitou 

vedla taktéž k zakládání médií, zaměřených výhradně na sport. Ze světových jmenuj-

me kupříkladu tištěné La Gazzetta dello Sporto či Sports Illustrated, nebo specializo-

vané televizní kanály jako ESPN, Eurosport či Sky Sports. V českém prostředí poté 

můžeme mluvit o deníku Sport, HATTRICK, ale také specializovaném veřejnoprávním 

televizním kanálu ČT sport9. Je však třeba vidět, že v současné chvíli se především  

v důsledku nástupu nových médií mnohé z těchto tiskovin či televizních stanic potýka-

                                                 
8
 Kampaň na podporu prevence rakoviny prostaty, charakterizovaná tím, že si muži během měsíce 

listopadu nechávají narůst knír. Každoročně bývá reflektována velkou částí profesionálních mužských 

sportovních kolektivů a také díky atraktivitě proměny zaznamenávána médii. 

9
 Sportovní kanál České televize, založený v roce 2006. V průběhu minulých let nesl také názvy ČT 4 a 

ČT 4 Sport. 
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jí se slábnoucím publikem, a to především ve prospěch konzumace obdobných sdělení 

na internetu. Většina z nich na tuto situaci z počátku 21. století reagovala vytvořením 

vlastních online mutací. 

 Sportovní organizace však záhy došly názoru, že nikoliv pouze sportovní výko-

ny stačí k udržení publika a tudíž je třeba v této oblasti také vyvíjet aktivitu s využitím 

principů marketingu a public relations. (Beech & Chadwick, 2007) Proto se z oblasti 

objektu mediálního zájmu přesunuly taktéž na stranu aktivních tvůrců vlastních medi-

álních kanálů a zadavatelů v rámci kanálů placených. Demonstraci konkrétních ukázek 

na příkladu FK Mladá Boleslav je věnována třetí kapitola této práce. 
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2. Charakteristika FK Mladá Boleslav 

 Tato část představuje FK Mladá Boleslav především ze sportovního, organi-

začního a historického hlediska. Jejím úkolem je vytvořit spojující článek mezi úvodní 

teoretickou pasáží a následným analytickým rozborem marketingově orientovaných 

aktivit sportovního týmu. Vedle mapování vývoje v čase je kladen důraz také na před-

stavení signifikantních aktivit příznivců klubu jako jeden z důležitých výchozích bodů 

pro komunikační aktivity týmu. 

 

2.1 Historie 

 První fotbalový klub byl v Mladé Boleslavi pod názvem Studentská XI. založen 

již v roce 1902, tedy pouhý rok po vzniku Českého fotbalového svazu. Jak původní 

název napovídá, vytvořili jej studenti místních gymnázií. Jeho poznávacím znamením 

byla již od počátku modrobílá barevná kombinace. Po první světové válce vznikl ve 

městě druhý významný oddíl, Aston Villa Mladá Boleslav, inspirovaný slavným an-

glickým týmem z Birminghamu. Jejich rivalita interesovala lokální fanoušky po celou 

dobu trvání první republiky, byť se ani jeden z klubů nedokázal probojovat do nejvyšší 

soutěže. Na zápasy nicméně dle dobových statistik chodilo až osm tisíc příznivců, což 

je číslo, které lze vnímat velmi pozitivně, především zvážíme-li současný stav věcí  

a tehdejší velikost Mladé Boleslavi. [3] 

 Vývoj po druhé světové válce byl citelně ovlivněn událostmi v únoru 1948, kdy 

došlo k částečnému slučování místních oddílů, a někteří hráči klubu navazujícího na 

původní studentskou jedenáctku byli přesunuti do týmu Aston Villa Mladá Boleslav. 

Ta se velmi brzy ocitla pod patronací znárodněné automobilky a byla pojmenována 

jako Závodní sokolská jednota AZNP. Téměř po celou socialistickou éru působil tým 

bez výraznějších výkyvů ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži, postupně pod názvy TJ 

Spartak Mladá Boleslav a TJ Auto Škoda. U příležitosti spartakiády byl v Mladé Bole-

slavi roku 1965 oficiálně otevřen nový stadion, na němž působí tým dodnes.  

 Největším úspěchem v tomto nevýrazném období bylo třetí místo v letech 

1983, 1984 a 1986 a také účast ve finále pohárové soutěže v sezoně 1977/78. Zvítězil 

však nakonec Baník Ostrava. [4] 
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 Devadesátá léta byla pro klub, v té době již působící pod současným názvem 

FK Mladá Boleslav, velmi neveselá, což bylo dáno především ekonomickou nestabili-

tou. Snahy o navázání partnerství s pražskými kluby skončily neúspěchy a klub po-

stupně putoval do nižších soutěží, z nichž se zpátky dostal až v roce 1998. Zlomovým 

bodem byla oslava 100. výročí, neboť se kolem události podařilo vzbudit zájem města 

na straně jedné, což vedlo k transformaci klubu na akciovou společnost, na straně dru-

hé pak akvizici (v podobě výrazného posílení dosavadní spolupráce) strategického 

partnera Škoda Auto a.s. To skýtalo prostor k vytvoření ambiciózního a zároveň eko-

nomicky realistického plánu k postupu do nejvyšší soutěže. [5] 

 Splnit se jej podařilo již v roce 2004. Od té doby se píše nejslavnější kapitola 

historie FK Mladá Boleslav, v níž se vyjímají především druhé místo ze sezony 

2005/06 a následná účast v evropských pohárech. Ve vyřazovací fázi se v prvním kole 

dokonce mladoboleslavskému týmu podařilo projít přes francouzský celek Olympique 

Marseille, který je několikanásobným vítězem domácích i evropských soutěží. Za nej-

větší úspěch FK Mladá Boleslav lze považovat vítězství v českém poháru10 v roce 

2011. 

 V současnosti je FK Mladá Boleslav etablovaným týmem v nejvyšší české sou-

těži, kde již několik let v řadě patří k výkonnostně nadprůměrným mužstvům. Díky 

tomu se již několikrát dostala do evropských pohárů, či alespoň jejich předkola, což je 

vnímáno v českých poměrech ze sportovního hlediska jako významný úspěch. Zároveň 

tento faktor navyšuje atraktivitu klubu v očích diváků, ergo stávajících a potenciálních 

sponzorů. 

 

 

 

 

                                                 
10

 Jedná se o pohárovou soutěž hranou v průběhu fotbalové sezony vyřazovacím způsobem. Vzhledem k 

častým změnám názvu užívám obecného pojmenování. V dnešní době nese název Pohár FAČR, ale 

například v roce 2011, kdy FK Mladá Boleslav tuto trofej získala, se jmenoval Ondrášovka Cup podle 

tehdejšího generálního sponzora. 
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2.2 Organizační struktura 

 Sportovní klub FK Mladá Boleslav je akciovou společností, přičemž ve vlast-

nické struktuře jsou v současné době zastoupeny čtyři subjekty. Nadpoloviční většinu 

práv, 51 %, vlastní stavební společnost GEMA MB. Druhý největším podílníkem je 

město Mladá Boleslav s 34 %. Jedenáct procent je v držení další stavební společnosti, 

Realstav MB a zbylá 4 % jsou majetkem Občanského sdružení FK Mladá Boleslav. 

Rozpočet klubu byl v roce 2009 187 milionů Kč, v následujících výročních zprávách 

není jeho souhrnná výše uvedena. [6] 

 Vedení klubu je devítičlenné, v této struktuře je definována i pozice marketin-

gového manažera a manažera komunikace. Představenstvo klubu je složeno ze zástup-

ců výše jmenovaných podílníků, předsedou představenstva je zároveň prezident klubu 

Josef Dufek. [7]  

 Po sportovní stránce reprezentují klub vedle A týmu taktéž mládežnické celky, 

včetně vlastní fotbalové akademie, rozvíjející koncepční práci s talentovanými mladý-

mi sportovci. 

 

2.3 Fanouškovské zázemí 

 Popis historické situace klubu odhaluje, že byť ji můžeme co do délky jejího 

trvání označit jako rozsáhlou, je zároveň velmi skoupá na výraznější úspěchy. Tento 

fakt může být jednou z příčin toho, že se po dlouhou dobu nedalo mluvit o vztahu for-

mované a zároveň dostatečně rozsáhlé skupiny příznivců fotbalového klubu. Situace 

se ve znatelné míře začala měnit až se vstupem FK Mladá Boleslav do nejvyšší fotba-

lové soutěže.  

 Především dosažené sportovní úspěchy v sezoně 2005/06 a následná účast 

v prestižním evropském Poháru UEFA vzbudily u lokální veřejnosti ohlas v takové 

míře, že se začalo projednávat rozšíření relativně skromného Městského stadionu. Ten 

má kapacitu 5 000 míst, jež se v tu chvíli zdála býti nedostačující. Postupná stabilizace 

fanouškovské skupiny však ukázala, že tento projekt by byl příliš ambiciózní vzhle-

dem k reálnému zájmu, neboť klubu z Mladé Boleslavi se též nevyhnul v následujících 

letech pokles zájmu. 
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 Jádro základny příznivců tvoří sdružení zvané FanaticFans FKMB, jehož sta-

noveným cílem je podporovat fotbalový klub během jeho domácích i venkovních 

utkání. Přes svůj název nemá rozhodně mezi ostatními příznivci natolik negativní po-

věst jako je tomu u podobných skupin v rámci jiných českých týmů, proto i spolupráce 

tohoto sdružení s vedením klubu probíhá bez výraznějších problémů. Na sociální sítí 

Facebook, vnímané touto konkrétní skupinou jako hlavní komunikační platforma  

v rámci online prostředí, se v jejím rámci sdružuje přibližně 710 členů. [8] 

 Z dalších fanouškovských aktivit je výrazným výstupem taktéž neoficiální 

hymna klubu, kterou vytvořila lokální hudební skupina W. I. X., jež se posléze stala 

důležitým prvkem identity klubu a je tradičním hudebním motivem v průběhu domá-

cích utkání FK Mladá Boleslav.    
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3. Charakteristika marketingových aktivit klubu FK Mladá 

Boleslav 

 Ve třetí kapitole je využito teorie a východisek uvedených v kapitolách před-

chozích. Marketingové nástroje a procesy jsou zde promítnuty do fungování FK Mladá 

Boleslav. Jako výchozího materiálu je použito vlastněných i získaných médií fotbalo-

vého klubu, výstupů, jež se v nich odehrávají, výročních zpráv vydávaných dle legisla-

tivní povinnosti pro akciové společnosti a teoretické literatury. Popsány jsou metodou 

deskriptivní analýzy.  

  Marketing je v rámci FK Mladá Boleslav řízen profesionálně, ve vedení 

klubu je zastoupena pozice marketingového manažera. V současné době jím je Jan 

Holický. Od roku 2013 jsou nicméně tyto aktivity realizovány bez vyčleněného medi-

álního rozpočtu, pouze v rámci partnerské spolupráce. [9] 

 Jedním z cílů této části je proto dokázat, zda může toto rozhodnutí negativně 

ovlivnit kvalitu komunikace sportovní organizace, a tím pádem též její efekt. Návštěv-

nost domácích utkání FK Mladá Boleslav je totiž pod průměrem nejvyšší české fotba-

lové soutěže, přestože samotné sportovní výsledky by mohly naznačovat opačný trend. 

[10] Ve zkoumaném období průměrná návštěvnost domácích utkání postupně klesala  

z hodnoty 3 626 návštěvníka v sezoně 2009/10 na 3 062 návštěvníka v sezoně 

2012/13, opětovný nárůst přinesl až sportovně výjimečně úspěšný rok 2013/14, tehdy 

dosáhla průměrná návštěva hodnoty 4 082 platících diváků. [11] (Příloha č. 1) 

 Pomocí deskriptivní analýzy je hodnocena komunikace v hlavních využívaných 

mediatypech, tedy v digitálním prostředí na webových stránkách a sociálních sítích, 

prostředí out-of- home a rozhlase. Ostatní druhy médií, které nejsou využívány dlou-

hodobě a systematicky, jsou shrnuty v kapitole 3.5. 
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3.1 Komunikace na internetu 

 Primární komunikační platformou FK Mladá Boleslav v rámci online prostředí 

je oficiální internetová stránka www.fkmb.cz. Ta svým návštěvníkům v několika sek-

cích přináší novinky z oblasti sportovních výsledků a interních aktualit, informace  

o týmech a hráčích, postavení jednotlivých týmů v tabulkách, vedení klubu a vlastnic-

ké struktuře, historii klubu, fotogalerii, partnery a kontakty. Zároveň je návštěvníkům 

poskytnuta možnost nákupu v e-shopu vybaveném replikami dresů, textilními doplňky 

či drobnými reklamními předměty s logem příslušného fotbalového klubu. Tento kanál 

je správně zvolen k realizaci merchandisingových11 aktivit, nicméně šíře dostupného 

sortimentu se nedá označit za dostatečnou. 

 Webové stránky jsou z vizuálního hlediska charakterizovány modrou a zlatou 

barvou. Rozdělení do sekcí je z uživatelského hlediska přehledné, nicméně zásahy do 

designové struktury byly za sledované období marginální, týkající se spíše aktuality 

jednotlivostí, proto již na konci monitorovaného období neodpovídaly webové stránky 

soudobým estetickým trendům v této oblasti, kterým dominuje především užívání 

rozměrných vizuálních prvků na úkor množství textu. Za příklad zde v českém pro-

středí mohou sloužit oficiální internetové stránky AC Sparta Praha. [12] 

 Uživatelům je vedle základní českojazyčné varianty nabídnuta také anglická 

mutace, odpovídající v přesném a celém rozsahu. Oficiální stránky FK Mladá Boleslav 

mohou sloužit též jako rozcestník, neboť nabízejí uživatelům ve třech sekcích přístup 

na jiné, tematicky relevantní odkazy. Vedle sponzorů fotbalového klubu jsou to též 

oficiální webové rozhraní nejvyšší české fotbalové soutěže a profily FK Mladá Bole-

slav na sociálních sítích.  

 Výraznou sekcí je vlastní televizní kanál Bolka TV, ten je nicméně realizován 

prostřednictvím vlastního kanálu na platformě Youtube, proto je mu prostor věnován 

až v kapitole 3.2. Videa totiž nejsou dostupná k přehrání12 na rozhraní internetových 

                                                 
11

 Merchandising v marketingu znamená využití kulturně známých prvků k podpoření prodeje jiné 

komodity. Může se tedy jednat například o šálu, jež nese logo FK Mladá Boleslav či batohu 

s Medvídkem Pú. 

12
 K tomu lze využít metody tzv. embedování, kdy je video pomocí speciálního odkazu umístěné a 

připravené k přehrání v rámci daných webových stránek a uživatel tudíž není přesměrován ze stránek 

 

http://www.fkmb.cz/
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stránek, ale dochází k automatickému přesměrování. Uživatel se vedle toho na webo-

vých stránkách může pomocí registrace stát odběratelem bulletinu Bolek. 

 Průměrná návštěvnost webových stránek činila 1 920 unikátních diváků v běž-

ný den a 3 450 v zápasový den. Počet zobrazených stránek v běžné dny byl 54 000,  

v zápasové dny potom 83 000. [13] 

 Na základě výše uvedených faktorů lze shrnout vlastní internetové stránky jako 

komplexně zpracovanou komunikační platformu, která přináší běžnému spotřebiteli 

všechny potřebné informace či alespoň definuje cestu k nim, její kvalitu by ovšem na-

výšila vizuální aktualizace.  

 

3.2 Komunikace na sociálních sítích 

 Sociální sítě přinesly do marketingové komunikace posílení vztahu mezi uživa-

telem a komerčním subjektem jako původcem informace, především díky možnosti 

bezprostřední zpětné vazby. Souhrnně můžeme tuto vlastnost pojmenovat jako interak-

tivitu. (Gane & Beer, 2008) Tato blízkost se stala důležitým prvkem také v oblasti 

sportu, neboť pozbytím nutnosti mediálního zprostředkovatele, jehož nahradil společ-

ný kanál umožňující vzájemnou komunikaci, došlo ke sblížení mezi příznivcem a ob-

jektem jeho zájmu. Vyhledávanou složkou komunikace se vedle jádrového tématu 

sportovního výkonu staly takové momenty, které v minulosti masově interpretovány 

nebyly13, především ze zákulisí.  

 U monitorovaného sportovní klubu lze největší vývoj za sledované období po-

zorovat právě v této oblasti. Jedná se o reflexi obecného paradigmatu, kdy v marketin-

gové komunikaci dochází k navyšování podílu digitálních médií (a sociálních sítí pře-

devším) v objemu aktivit a zároveň nákladech v rozpočtu. Zatímco v roce 2009 byla 

                                                                                                                                             
pryč. 

13
 Výjimku z tohoto paradigmatu mohou tvořit například dokumenty či bulvární reportáže ze 

soukromého života sportovců, na rozdíl od sociálních sítí se ale vždy věnovaly pouze určitým elitám a 

nikoliv natolik širokému poli, které se stalo dostupným až posléze. 
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FK Mladá Boleslav aktivní pouze na sociální síti Facebook, průběžně se během let 

2012 a 2013 připojila též na sociální sítě Youtube, Google+ a Twitter.  

 Od února 2015, tedy již po konci sledovaného časového období pro tuto práci, 

aktivně využívá rovněž sociální platformu Instagram. Vzhledem k tomuto faktu je zde 

sociální síť Instagram uvedena pouze z hlediska imperativu komplexnosti a aktuálnos-

ti, v rámci analýzy ale nebude zahrnuta. 

 Nejdůležitějším kanálem v rámci sociálních sítí je pro FK Mladá Boleslav 

Facebook14, což odráží také počet uživatelů této platformy v České republice. Ten 

dosahuje více než 4 milionů aktivních účtů. [14] Oficiální stránka FK Mladá Boleslav 

čítá 5 400 uživatelů. [15] Jádrovou složku komunikačního portfolia zde tvoří aktivity 

spjaté se sportovními utkáními, především ve formě předzápasových informací, živých 

aktualizací, fotografických výstupů a rozhovorů s hráči či realizačním týmem. Facebo-

ok je zároveň oblastí, kde lze identifikovat potřebu mediální investice, neboť vzhle-

dem k měnícím se algoritmům zobrazování v prostředí této sociální sítě klesl nativní 

dosah15 příspěvků publikovaných stránkami na řádovou úroveň jednotek procent veli-

kosti základny stránek. Tyto změny mají přímý dopad na efektivitu komunikace, která 

je tak snížena. 

 Primárně k interpretaci aktuálního průběhu sportovních utkání využívá FK 

Mladá Boleslav od června 2012 také platformu sociální sítě Twitter16. Na ní je komu-

nikace vázána velmi úzce na sportovní hledisko, proto lze pozorovat významnou kul-

                                                 
14

 Facebook je sociální síť založená v roce 2004, která měla původně sloužit pouze studentům 

Harvardovy univerzity. Za jejího zakladatele je považován Mark Zuckerberg. V dnešní době je 

Facebook uživatelsky nejrozšířenější sociální sítí na světě.  

15
 Nativní dosah, alternativně označován též jako organický dosah, z anglického originálu organic reach, 

označuje počet uživatelů, kterým je obsah zobrazen bez reklamní dotace. Recipienty sdělení je tak 

pouze určitá skupina příznivců dané stránky. Alternativou je placený dosah, angl. paid reach, kterého 

zadavatel v podobě stránky může dosáhnout ve chvíli, kdy podporu svých příspěvků vytvoří mediální 

rozpočet. 

16
 Twitter je sociální síť založená ve Spojených státech amerických v roce 2006. Jejím specifikem je 

omezení délky sdělení, které mohou uživatelé umístit, na pouhých 140 znaků. Právě z toho důvodu se 

Twitter etabloval mimo jiné jako kanál pro rychlé šíření aktuálních sdělení zpravodajci. Nejvíce 

využívaný je Twitter stále v USA. 
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minaci příspěvků v zápasové dny. Počet sledujících17 na konci monitorovaného časo-

vého úseku byl 1 492. [16] 

 Na obou zmíněných sociálních sítích využívá FK Mladá Boleslav systému ha-

shtagů18, jejichž pomocí spojuje všechny příspěvky, které se týkají fotbalových utkání. 

Využívá tvar, jehož prototypická podoba vypadá #MBLXYZ, kde MBL označuje tým 

Mladé Boleslavi, zbylé tři znaky poté tým soupeře. Tento prostředek zároveň umožňu-

je ostatním uživatelům, aby se připojili do vytvářeného vlákna. Zatímco na Facebooku 

je aktivita z jejich strany minimální, na Twitteru můžeme pozorovat odezvu čítající  

za rok 2014 desítky příspěvků ostatních uživatelů. 

 Daný stav úzce souvisí s obecným trendem využívání hashtagů uživateli zmí-

něných sociálních sítí, kdy v prostředí platformy Twitter jsou zafixovány od jeho zalo-

žení jakožto přirozený prvek a tudíž běžně využívány, zatímco Facebook jejich užívání 

implementoval později, v červnu roku 2013 [17], do již fungujícího systému, a proto 

není, dle frekvence jejich užívání členy této sítě, vnímáno jako přínosné v takové mí-

ře. 

 Působnost v rámci sociální sítě Google+ 19  představuje komplementární roli, 

přestože z hlediska velikost uživatelské základy, jež na konci sledovaného období čini-

la 14 263 příznivců [18], je největším kanálem. Příčinou je ambivalentní vztah mezi 

počtem uživatelů a jejich aktivitou v rámci ekosystému Google+. Zatímco členem  

se stává automaticky každý uživatel, který využívá účet v rámci internetového vyhle-

dávače Google, následná aktivita v tomto prostředí bývá zpravidla velmi nízká. Obsa-

hová rovina je v případě FK Mladá Boleslav tematicky i konkrétním zněním blízká 

příspěvkům uveřejňovaným v rámci sítě Facebook, sledování tohoto kanálu proto ne-

přináší fanouškům žádná unikátní sdělení. 

                                                 
17

 Pojem vychází z anglického originálu followers, označuje uživatele, kteří začali stránku sledovat. 

Recipienty sdělení jsou všichni takoví uživatelé, jediným požadavkem pro zobrazení obsahu je jejich 

aktuální aktivita. 

18
 Hashtag označuje klíčové slovo v textu, jehož úkolem je propojovat tematické okruhy. K jeho 

identifikaci se používá znak #. Při zadání tohoto klíčového slova do vyhledávače v rámci sociálních sítí 

získá uživatel přístup ke všem zmínkám o daném tématu, které takto byly označeny. 

19
 Google+ je vlastní sociální síť společnosti Google. Založena byla v roce 2011. 
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 Počínaje rokem 2013 operuje mladoboleslavský fotbalový klub též na síti 

Youtube20. Vlastní kanál je v rámci oficiálních webových stránek veden jako Bolka 

TV, nicméně v prostředí samotného serveru Youtube je především z důvodu identifi-

kovatelnosti pojmenován FK Mladá Boleslav. Na konci sledovaného období měl pou-

ze 15 odběratelů [19], za důvod lze označit především nízkou aktivitu v oblasti publi-

kace videí a chybějící přidanou hodnotu pro diváka, neboť informace uveřejňované 

prostřednictvím tohoto kanálu jsou mu dostupné z jiných zdrojů. K obnově profesio-

nálního přístupu k tomuto komunikačnímu prostředku tak došlo až v roce 2015, kdy 

byla opět započata výraznější aktivita v rámci tohoto projektu. 

 

3.3 Komunikace v prostředí out-of- home 

 Forma propagace out-of-home, někdy také označovaná jako outdoorová komu-

nikace, představuje specifické médium, které působí na konzumenta sdělení mimo jeho 

domov. Prostředky takovéto formy propagace jsou velmi rozmanité – vedle billboardů 

jsou využívaným formátem také prostředky hromadné dopravy či street furniture21. 

Populární se v rámci netradičních forem komunikace stala i technika zvaná guerilla 

marketing22. 

 Nespornou výhodou takzvané outdoorové formy komunikace je velmi dobrá 

možnost geografického cílení a lokalizace doručovaného sdělení. Při vhodném umístě-

ní můžeme taktéž u tohoto mediatypů přičíst k pozitivům vysoký dosah komunikova-

ného sdělení. Na druhou stranu zde však zcela odpadá možnost jakékoliv další práce 

s cílovou skupinou, ať už z pohledu sociodemografických, psychografických či beha-

viorálních hledisek. Za asi největší nevýhodu se potom dá označit v podstatě nulová 

možnost monitoringu reálného dopadu takovéto aktivity. (Bárta & Pátík & Postler, 

2009) 

                                                 
20

 Youtube je stránka pro sdílení a přehrávání videí. Byla založena v roce 2005 a vzhledem ke svému 

charakteru umožňujícímu například sdílet či komentovat různá videa se dá taktéž považovat za sociální 

síť. 

21
 Street furniture - angl., doslova zařízení na ulici, v rámci marketingu znamená využití veřejných 

prostor, např. laviček, dětských hřišť a dalších. 
22

 Guerilla marketing – angl., neočekávaná, netradiční forma propagace, jejíž devizou je nízká cena. 

Známou formou jsou například tzv. pop up události, kdy se v rámci omezeného časového úseku 

odehraje na veřejně přístupném místě určitý druh události s propagačním či prodejním charakterem.  
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 Sportovní týmy zpravidla nevedou tradiční billboardové kampaně, vedle ceny 

je odrazující především nájemní periodicita prostoru, která spolu s často se měnícím 

programem vytváří z použití billboardů spíše kontraproduktivní krok. V souvislosti 

s tím, že město Mladá Boleslav skýtá relativně málo takovýchto ploch – a pokud ano, 

všechny lukrativní jsou zabrány v rámci nabídek, kterým místní fotbalový tým nemůže 

konkurovat – upnula se pozornost FK Mladá Boleslav v této oblasti jiným směrem.  

 Oblíbenou formou reklamního využití se staly prostředky hromadné dopravy. 

Vedle standardních formátů tištěné reklamy, umístěných uvnitř vozu nad úrovní oken 

či na poutkách pro držení se, využívá mladoboleslavský fotbalový tým kontinuálně od 

roku 2009 také možnost prezentace krátkým videospotem v rámci reklamní smyčky na 

televizní obrazovce umístěné ve vybraných autobusech Dopravního podniku města 

Mladá Boleslav. Výrazným prvkem je také polepení jednoho z autobusů do fólie  

v klubových barvách, díky čemuž se z něj stal ideální prostředek k budování dosahu  

a image v rámci samotného města.  

 Všechny tyto aktivity, které FK Mladá Boleslav provozuje s Dopravním podni-

kem města Mladá Boleslav, se podařilo realizovat v rámci tzv. barterové dohody23,  

jež na opačné straně plnění obsahuje především reklamní plochy umístěné v prostorách 

stadionu a na oficiálních propagačních materiálech v tištěné i digitální podobě. Ob-

dobná dohoda funguje i na regionální úrovni s autobusovým dopravcem Transcentrum 

Bus24, který jako oficiální dopravce fotbalového týmu také disponuje vozidly, jejichž 

design je vytvořen dle vizuální identity fotbalového klubu. [20] První autobus, který je 

celý kryt fólií FK Mladá Boleslav, byl veřejnosti představen v roce 2009, druhý poté  

v roce 2013. Zároveň vybraná další vozidla této společnosti nesou pokrytí částečné, 

především v zadní části karoserie. 

 

 

                                                 
23

 Barterové partnerství označuje takové partnerství, kde protihodnotou za službu je jiný druh služby, 

nikoliv však finanční kompenzace. Často se s ní proto pracuje v rámci mediálního prostoru mezi dvěma 

společnostmi, které si jej mohou poskytnout navzájem. 

24
 Od roku 2013 součást skupiny Deutsche Bahn Arriva. 
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3.4 Komunikace v rozhlase  

 Rozhlasové vysílání je mezi zadavateli oblíbené z několika důvodů, vedle níz-

kých produkčních investic je to především vysoká geografická relevance, daná vý-

znamnou pluralitou rozhlasového trhu, která umožňuje z pohledu tohoto kritéria pří-

jemce sdělení velmi dobře segmentovat. Pozitivem rozhlasu je také jeho flexibilita, 

zohledněná především v krátké době nutné ke zpracování reklamního či sponzorského 

odkazu. Tato vlastnost je v praxi zadavateli mezi sportovními organizacemi využívána 

především v těch chvílích, kdy k plánování a přeskupování aktivit dochází na základě 

aktuálních sportovních výsledků, tedy kupříkladu v domácích či pohárových utkáních. 

 FK Mladá Boleslav využívá krátkých spotů na místních rozhlasových stanicích, 

vázaných na samotné město a přilehlý region, především Rádio Jizera25 a Kiss Delta. 

Výraznější aktivity, k nimž můžeme řadit například vznik speciálních reklamních od-

kazů, spotů či besedy s trenéry a hráči týmu, jsou vázány k významnějším událostem 

na sportovním poli, jako je kupříkladu účast ve finálových kolech domácího poháru, 

evropských pohárech či signifikantní změny v realizačním nebo hráčském týmu, a nej-

sou tudíž založeny na periodicky se opakující bázi. Takto se totiž FK Mladá Boleslav 

vyskytuje (zde lze již pozorovat přesah do PR aktivit klubu) především v kulturních 

přehledech, v praxi znamenajících především oznámení pro posluchače a tipy na udá-

losti, které by si neměli nechat v daném týdnu ujít. 

 

3.5 Analýza komunikačních aktivit 

 Představené komunikační aktivity ve třech hlavních prostředích, onlinové ko-

munikaci, rozhlase a out-of-home komunikaci, vykreslují evidentní snahu o obsažnost 

a koherenci sdělení směrem k cílovému segmentu, na druhé straně ovšem odhalují 

prostor pro profesionalizaci využívání médií a navýšení efektivity v případě mediál-

ních investic. 

 Vedle zmíněných kontinuálně využívaných mediatypů se FK Mladá Boleslav 

podařilo též zajistit prostor v tištěných periodických titulech, například v mladobole-

                                                 
25

 Rádio Jizera bylo na konci roku 2014 přejmenováno na Signál Rádio. 
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slavské lokální mutaci týdeníku 5+2 či Boleslavském deníku. Také tištěná média, stej-

ně jako rozhlas či outdoorové formáty marketingových sdělení, přinášejí zadavateli 

možnost snadno aplikovatelné geografické segmentace, která zajišťuje vyšší relevanci 

sdělení pro cílové publikum. 

 Podstatným prvkem komunikace je též prezence FK Mladá Boleslav v rámci 

televizního vysílání přenosů z fotbalových soutěží, která poskytuje tomuto klubu, tak 

jako ostatním sportovním organizacím, dosah v rámci cílového segmentu a navyšuje 

tak atraktivitu pro sponzory a partnery. Vedle přímých přenosů a sestřihů v rámci for-

mátů sportovního zpravodajství, kde převažuje informační role média a z hlediska 

sportovního subjektu mají přidanou hodnotu především ve výše naznačené rovině, 

mohou být prezentovány také ve speciálních pořadech, kde je kladen důraz nejen  

na sportovní hledisko, ale též na obecné prostředí klubu. Obsah se pak jisté míry odvíjí 

též od požadavků zástupců sportovního oddílu, proto lze z pohledu FK Mladá Boleslav 

vnímat přesah do roviny propagační komunikace. Příkladem takového pořadu je seriál 

České televize „Před fotbalovou Gambrinus ligou26“, vysílaný s roční frekvencí na 

sportovním kanálu ČT sport, který představuje všechny celky účastnící se v nadcháze-

jící sezoně nejvyšší české fotbalové soutěže. 

 S obecným důrazem na společenskou odpovědnost firem (CSR27) se tento trend 

projevil také ve sportovním odvětví. Vnímání marketingu jako prostředku sloužícího 

pouze komerčním subjektům je navíc neúplné, jeho techniky a principy totiž mohou 

být importovány také do oblasti nekomerčních subjektů28. (Kotler, 1989) V tomto pro-

středí jsou mimo jiných metod často využívány známé tváře z oblasti sportu. Takový 

vztah je prospěšný oboustranně, sportovním organizacím přináší právě v rámci budo-

vání jejich CSR pozitivní odezvu u veřejnosti. FK Mladá Boleslav realizuje pomoc  

v podobě pořádání lokálních charitativních koncertů, darů Klaudiánově nemocnici  

                                                 
26

 Nejvyšší fotbalová soutěž v České republice, která nese své jméno podle generálního sponzora. Po 

celé sledované období jím byla společnost Gambrinus, od sezony 2014/2015 byla přejmenována na 

Synot ligu. 

27
 CSR označuje Corporate Social Responsibility, neboli společenskou odpovědnost firem. Zahrnuje 

například šetrný přístup k životnímu prostředí či podporu společenských aktivit.  

28
 Takovýto marketing označujeme jako nekomerční marketing, případně se lze setkat i pojmy 

neziskový či sociální marketing. 
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či podpory sportovních aktivit pro mládež jako je Turnaj naději Ško-Energo Cup. Klub 

také garantuje svou sociální odpovědnost v regionu udržováním stálých pracovních 

pozic. [21] [22] [23] [24] 

 Vzhledem k šíři působnosti v rámci barterových smluv nelze v kvantitativním 

ani kvalitativním hledisku mediálních výstupů pozorovat hendikep oproti první části 

zkoumaného období, kdy byla část nákladů hrazena z vyčleněného rozpočtu. Primární 

indikátor, jímž je návštěvnost fotbalových utkání, nedoznal evidentních změn, opod-

statnění pro využívání tohoto modelu je přesto zpochybnitelné. Úspora části financí je 

pro klub krátkodobým ekonomickým přínosem, nicméně hlavním cílem by mělo být 

dlouhodobé navyšování návštěvnosti. K tomu však tento krok nevede. 

 

3.6 Sponzoring 

 Sponzorské smlouvy představují z ekonomického pohledu nepostradatelný pr-

vek existence sportovních organizací. Sponzorství je vzájemně prospěšné oběma zain-

teresovaným stranám. Jeho oboustranné benefity jsou blíže popsány v kapitole 1.2, 

nejdůležitějším bodem spolupráce je vznikající vztah, který upevňuje spolupráci obou 

stran jako součást jejich image v očích veřejnosti. 

 Generálním partnerem FK Mladá Boleslav je společnost Škoda Auto, která tuto 

roli plní již od roku 2002. V rámci kontraktu je realizováno mimo jiné plnění v podobě 

loga společnosti na fotbalovém stadionu, týmovém autobusu, fotostěnách, webových 

stránkách a především na přední straně hráčských dresů. Partner je fotbalovým klubem 

prezentován také v rámci vybraných merchandisingových aktivit či při pořádání vlast-

ních událostí. Škoda Auto využívá mladoboleslavské fotbalisty jako své tváře v rámci 

regionálních kampaní a pořádaných událostí pro veřejnost. Pozice generálního partnera 

je exkluzivní a přináší nejsilnější emocionální spojení. 

 Hlavními partnery fotbalového klubu z Mladé Boleslavi pro rok 2014 byly spo-

lečnosti NIKE, Ško-Energo, Odbory Kovo MB a město Mladá Boleslav. S výjimkou 

příspěvkové podpory městských orgánů se ve sledovaném období tato partnerství vyví-

jela. Místo společnosti NIKE byla do roku 2011 mezi hlavními partnery společnost 

Umbro, do roku 2013 mezi ně poté patřila i cestovní kancelář Čedok či sázková kance-
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lář Fortuna. [25] V jejím případě bylo ukončení spolupráce podníceno kodifikovanými 

změnami v loterijním zákoně. 

 Důležitou kapitolu mezi sponzorskými smlouvami tvoří též dohoda s dodavate-

lem sportovního vybavení. Takové partnerství přináší sportovním týmům často neza-

nedbatelnou část jejich příjmů, ovšem jeho výše bývá závislá především na oblibě me-

zi fanoušky a tudíž následné možnosti merchandisingu. Vzhledem k omezené základně 

příznivců proto české fotbalové kluby výrazně zaostávají za zahraničním prostředím, 

kde výše těchto smluv dosahují milionů liber ročně29. Pro sponzora je totiž sportovní 

organizace, kterou podporuje, atraktivní především na základě dvou konkrétních bodů, 

vedle zmíněné velikosti publika pro prodej replik dresů či dalšího sportovního vybave-

ní, se jedná také o celkovou oblibu klubu, spojenou s prezentací v médiích. Podobné 

smlouvy nejsou navazovány ze strany sponzorů30 jen s organizacemi, ale také s jednot-

livci. Význam tohoto vztahu dokresluje i fakt, že dodavatel sportovního vybavení patří 

mezi hlavní partnery FK Mladá Boleslav. 

 Od začátku sezony 2011/2012 spolupracuje FK Mladá Boleslav výhradně se 

společností NIKE, která nahradila dosavadního dodavatele Umbro. Čtyřletá smlouva 

nabyla platnosti 1. července 2011. [26] V jejím rámci je obsaženo vybavení pro první 

fotbalový tým Mladé Boleslavi, zároveň také pro všechny jeho juniorské kategorie.  

Z pohledu sponzora je takováto hloubka vztahu důležitá především v rámci budování 

preferencí napříč sportovci i fanoušky týmu. Těm nabízí v distribuční sítí své, ale též v 

rámci fanshopu týmu, repliky fotbalových dresů, ale též podpůrné vybavení (bundy, 

sportovní soupravy, mikiny) a základní fotbalové vybavení (kopačky, chrániče a další). 

Společnost NIKE zároveň podporuje většinu hráčů A týmu FK Mladá Boleslav, jimž 

dodává individuální sportovní výbavu. 

 Spolupráce se neomezuje pouze na samotné sportovní vybavení, samozřejmostí 

jsou pro sponzora bannery na stadionu, týmovém autobuse, prodej a nabídka zboží ve 

fanshopu, ale také prostor vyhrazený v online komunikaci. (Příloha č. 2) Z hlediska 

                                                 
29

 Primát drží divácky nejatraktivnější soutěže světa, kupříkladu anglická Premier League nebo 

španělská Priméra Division. 

30
 Termín sponzor je použit z hlediska marketingového vztahu, z hlediska sportovního vztahu se jedná o 

dodavatele, anglicky označeno jako supplier. 
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sportovní organizace znamenají tyto ambientní možnosti prezentace navyšování atrak-

tivity pro sponzory, z jejich hlediska se naopak jedná o kontinuální rozšiřování cílové-

ho publika. 

 Samostatnou událostí je poté představování nových sportovních dresů, které 

probíhá v rámci oficiální tiskové konference, tradičně za přítomnosti zástupců vedení 

klubu i sponzora, trenéra a vybraných hráčů, kteří jsou zpravidla těmi nejatraktivněj-

šími z mediálního hlediska. C ílem všech stran totiž je zajištění maximalizace novinář-

ské účasti a tím pádem i následného počtu mediálních výstupů. Na představení dresů 

přímo navazuje výroční týmové focení. 

 

3.7 Vizuální identita klubu 

 Vizuální identita sportovní organizace slouží především k jejímu snadnému 

zapamatování, srozumitelnosti a konzistenci vizuálních sdělení a odlišení od konku-

rence. Podobně jako korporátní identita31, v užším slova smyslu korporátní design32, 

společností v komerčním marketingu, je zajišťována širokým souborem forem. Pri-

márně je charakterizována především barvami, logem, typem písma či architektonic-

kým ztvárněním. Ostatní komunikační prvky mají následně za úkol jejich styl v jedno-

lité linii přenášet. (Svoboda, 2009) 

 Tradičními barvami FK Mladá Boleslav jsou napříč historií modrá a bílá barva, 

které formují jako výchozí prvek celou vizuální identitu organizace. Primárním prv-

kem, který akcentuje tuto kombinaci, je značka. Pokud vyjdeme z definice, značka 

„představuje lehce zapamatovatelné označení, odlišuje produkt od příbuzné skupiny 

jiných produktů a současně jej propaguje”. (Svoboda, 2009: 32) Synonymem je v čes-

kém jazyce pojem logotyp. 

                                                 
31

 Angl. corporate identity, často také uváděno jako CI, zajišťuje jednotnou prezentaci společnosti v 

rámci interní i externí komunikace. Vedle corporate design zahrnuje též corporate communications či 

corporate culture. (Svoboda, 2009) 

32
 Angl. corporate design, podmnožina pojmu corporate identity. Uvádí se též jako CD. Tvoří jej 

logotyp, barvy, rastr, písmo či architektura. Definován bývá grafickým manuálem. (Svoboda, 2009) 
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 Cílem logotypu je zajistit unikátní vizuální vjem, který spolehlivě identifikuje 

organizaci od jiných. Elementárními vlastnostmi dobrého loga jsou přehlednost, zapa-

matovatelnost, srozumitelnost, rozpoznatelnost, nezaměnitelnost, nápaditost a nadča-

sovost. FK Mladá Boleslav změnila své logo v roce 2007 právě z důvodu, že tehdejší 

varianta nesplňovala požadavek nadčasovosti a aktuálnosti. Nová varianta je charakte-

rizována oválným tvarem s trojicí modrých vertikálních pruhů, přerušených dvěma 

užšími bílými pruhy. Ve svém středu nese zlatě ohraničený nápis FKMB a ve spodní 

části 1902, tedy rok založení klubu. Problém u nového loga může ovšem nastat v krité-

riu unikátnosti, neboť je zde velmi silná reminiscence loga italského týmu Juventus 

Turín. (Příloha č. 3) 

 Nedílnou součástí vizuální prezentace je sportovní oděv. FK Mladá Boleslav 

tradičně hrává domácí zápasy v bílo-modré kombinaci, právě od přechodu k novému 

logu jsou tyto dresy na každou sezonu vyvedeny s vertikálními pruhy. Sada dresů, po-

užívaná na venkovní zápasy naopak zohledňuje především kritérium bezproblémového 

rozeznání, proto byly tyto dresy v posledních letech pravidelně opatřeny pastelovými 

barvami. Příslušnost k designové linii zajišťovalo nadále logo klubu, stejně jako použi-

té písmo.  

 K identitě v rámci sportovního oblečení ovšem nepatří pouze barvy, potažmo 

ostatní vizuální prvky organizace samotné, nýbrž také sponzorské odkazy na něm 

umístěné. Vedle producenta vybavení je charakteristický především znak společnosti 

ŠKODA Auto, která se jako hlavní sponzor objevuje na hrudi mladoboleslavských 

hráčů nepřetržitě od vstupu klubu do nejvyšší české soutěže, a tím taktéž tvoří nedílnou 

součást jeho vizuální kultury. Ostatním významným sponzorům, mezi něž v období let 

2009–2014 patřily kupříkladu Čedok, HET, Fortuna či Ško-Energo, náležel komple-

mentární prostor na rukávech, zádech či trenýrkách hráčů. 

 Vzhledem k faktu, že architektura totiž tvoří jeden z významných prvků korpo-

rátního designu, je podstatnou součástí v rámci externí prezentace klubu také jeho sta-

dion. V případě FK Mladá Boleslav se jedná o architektonicky netradičně pojatou 

stavbu, jejíž vlnovitý profil střechy se stal charakteristickým rysem. Tribuny v modré 

barvě obklopují hřiště ze tří stran, což je dalším výrazným prvkem Městského stadionu 

v Mladé Boleslavi. Plán na rozšíření nebyl realizován z důvodů popsaných v kapitole 

2.3. 
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4. Komunikační doporučení 

 Přihlédneme-li k reálnému stavu věcí, nelze doporučení formulovat směrem  

k významnému navýšení mediálních investic. Cílem této sekce je proto vytvořit takový 

soubor požadavků a podnětů, jež budou realizovatelné s přihlédnutím k přijatelným 

vstupním nákladům a maximální možné ekonomické efektivitě. Prostor je tedy identi-

fikovatelný především v rámci stávajících využívaných kanálů. Hlavním cílem je zvý-

šení návštěvnosti fotbalových utkání, čehož lze docílit podporou loajality stávajících 

zákazníků a akvizicí nových. 

 Zkvalitnění uživatelského zážitku při návštěvě webových stránek je možné 

dosáhnout především pomocí dvou faktorů – navýšení strukturovanosti stránek, zahr-

nující především zjednodušení informačního schématu a snížení množství a délky sdě-

lení, které uživatel dostává ihned po jejím otevření, a vytvoření plnohodnotné mobilní 

verze. Tento princip koreluje především s trendem zvyšující se penetrace takzvaných 

chytrých mobilních zařízení33 a v důsledku tedy i poměru návštěv internetových strá-

nek, který přístupy z těchto zařízení tvoří. K dosažení ideálních zobrazovacích vlast-

ností lze doporučit využití responzivního designu34. 

 Velký potenciál k rozvoji má také komunikace na sociálních sítích, které nabí-

zejí cenově dostupnou a zároveň výborně segmentovatelnou možnost, jak oslovit uži-

vatele. Mix, který FK Mladá Boleslav v tomto okamžiku používá, a který zahrnuje 

Facebook, Twitter, Google+, Instagram a Youtube, se dá zhodnotit jako odpovídající. 

Důraz je ovšem kladen pouze na tvorbu obsahu a nikoliv jeho distribuci. Takovýto 

stav není ideální, protože bez mediální distribuce v rámci propagačních nástrojů těchto 

sítí35  je dosah sdělení pouze v řádech stovek uživatelů. Především na sociální sítí 

Facebook, z hlediska penetrace mezi uživateli a efektivity propagace, bych proto navr-

                                                 
33

 Do této kategorie řadíme elektronické přístroje, především mobilní telefony a tablety, které umožňují 

svému uživateli mobilní připojení k internetu. 

34
 Responzivní design je prvek v rámci webových stránek, který identifikuje zařízení, z nějž uživatel 

přistupuje a následně mu přizpůsobí zobrazovací strukturu tak, aby bylo dosaženo ideálního poměru 

zobrazovaných informací a přehlednosti. 

35
 Reklama v těchto kanálech může být umisťována pomocí například nástrojů Facebook Ads, Twitter 

Ads či Google Adwords. 
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hl vytváření speciálních příspěvků zvoucích uživatele na domácí zápasy a jejich pod-

poru pomocí nástroje Facebook Ads36. Ten umožňuje segmentaci založenou na socio-

demografických, geografických, behaviorálních či lifestylových kritériích. Typicky by 

cílovou skupinu tedy mohli tvořit například muži ve věku 18 až 45 let, z Mladé Bole-

slavi a okolí, kteří se zajímají o sport. 

 Ke zlepšení konverzního výkonu37 je vhodné ulehčit v co největší možné míře 

uživatelskou cestu zákazníka, proto se jako důležité jeví přímé napojení na elektronic-

ký prodej, či alespoň rezervaci vstupenek. Zatraktivnění mohou přinést též exkluzivní 

incentivy38, kupříkladu sleva či poukaz na občerstvení, které by návštěvník obdržel při 

takovéto formě nákupu.  

 Z obsahového hlediska lze zvýšit interaktivitu sociálních médií FK Mladá Bo-

leslav několika způsoby. Mezi ně může patřit natáčení tréninků a jiných společných 

aktivit hráčů GoPro kamerami39, vytváření obsahu samotnými hráči či možnost chatu s 

nimi, nebo zapojení fanoušků do tréninku v rámci exkluzivní soutěže. Další oblastí je 

potom vytváření části obsahu samotnými příznivci. Využívání a především podněco-

vání k tvorbě uživatelsky vytvářeného obsahu40 vede k tomu, že fanoušci lépe vnímají 

význam své role pro klub. Tyto či podobné metody aktivace na sociálních sítích jsou 

již využívány především v rámci světových fotbalových klubů, v České republice není 

ale jejich realizace příliš častá. Výjimku tvoří AC Sparta Praha či národní fotbalový 

tým.  

                                                 
36

 Facebook Ads je nástroj sloužící k umisťování reklamních sdělení v prostředí Facebooku. Běžnou 

formou placení je metoda Pay per Click, zadavatel tedy financuje reklamu v závislosti na reálných 

interakcích uživatelů s reklamou a nikoliv pouze zobrazení. Lze ovšem financovat i za imprese. 

37
 Konverze v online prostředí označuje situaci, kdy uživatel vykoná požadovanou akci. Tou může 

například nákup produktu či služby, registrace či kliknutí na určité sdělení. 

38
 Incentiv je označení motivátoru pro spotřebitele ke koupi výrobku. Zpravidla se jedná o přidaný 

benefit ke spotřební hodnotě zboží. 

39
 GoPro kamera je využívána především k záznamu extrémních situací. Vyniká kompaktními rozměry a 

odolností. Dá se připevnit na libovolný podklad, proto dokáže záznam z ní nabídnout třeba fotbalový 

trénink z pohledu brankáře. 

40
 Uživatelsky vytvářený obsah, angl. user generated content (UGC) je taková forma obsahu, kterou 

vytvořili sami uživatelé stránek. Často se využívá například při soutěžích, kdy jsou uživatelé motivováni 

k tvorbě vlastního příspěvku a jeho zaslání. (Gane & Beer, 2008) 
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 V rozhlase a tištěných médií by měl být kladen důraz na sbližování marketin-

gových a public relations aktivit. Přestože jsou výstupy realizovány v rámci mediál-

ních partnerství, lze doporučit také paralelní placenou inzerci s realizací před zaháje-

ním jarní a podzimní části fotbalové sezony. Ta by neměla být zaměřena na jednorázo-

vé cíle, ale spíše na kontinuální podporu návštěvnosti, primárně tedy na prodej perma-

nentních vstupenek. Placený inzertní prostor zajistí větší dosah kampaně díky výhod-

nějšímu umístění. 

 Jako silnou stránku stávající komunikace vnímám kvalitu a šíři spolupráce  

s partnery. K prohloubení vztahu s odrazem v návštěvnosti lze doporučit pořádání spo-

lečných spotřebitelských soutěží, benefity pro zaměstnance partnerských organizací 

(takováto spolupráce funguje například se společností Škoda Auto, jejíž zaměstnanci 

mají možnost zakoupení vstupenek za výhodnější cenu) či pořádání událostí pro veřej-

nost.  

 Vybrané akce by mohly mít guerillový charakter, jako rozdávání vstupenek 

hráči FK Mladá Boleslav mezi náhodné chodce při splnění určitého sportovního úko-

nu. Videozáznam takové akce lze posléze použít v rámci webových stránek a sociál-

ních sítích, při kvalitním a originálním provedení skýtá potenciál virálního šíření41. 

 Náklady na tyto marketingové aktivity jsou navrženy tak, aby nepřesáhly jeden 

milion korun ročně. (Příloha 4) Vzhledem k tomu, že zároveň zvyšují atraktivitu FK 

Mladá Boleslav jako partnera, jejich návratnost je rozdělena mezi zvýšení příjmů od 

návštěvníků a zvýšení příjmů od sponzorů. 

 

 

 

 

                                                 
41

 Virální marketing se zabývá tvorbou obsahu, který je dostatečně atraktivní na to, aby si jej uživatelé 

posléze šířili mezi sebou. Výhodou jsou minimální mediální náklady, neboť se médiem stává publikum. 

Nevýhodou je, že viralitu nelze předpovědět. Problémem bývá také spojení kvalitního obsahu se 

značkou, které musí nenásilné a přesto evidentní. 
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Závěr 

 Marketingové komunikační aktivity FK Mladá Boleslav byly v letech  

2009–2014 realizovány profesionálně pod vedením marketingového manažera, pří-

tomného ve vedení klubu, nebyla jim nicméně přikládána potřebná váha k tomu, aby 

byl na jejich podporu v rámci mediálního rozpočtu vytvořen dostatečný rozpočet, od 

roku 2013 byl potom dokonce nulový. Toto rozhodnutí nemělo na návštěvnost v ná-

sledném roce významně negativní efekt, ambivalentní stav daný nárůstem v sezoně 

2013/14 lze ale přičítat především zlepšeným sportovním výkonům, neboť objem me-

diálních výstupů v rámci barterových smluv se výrazně nezměnil. Interpretace, že 

úspěšnost sportovních organizací je závislá pouze na kvalitě jejich sportovních výko-

nů, by však nebyla správná a úplná.   

 Dosahované výsledky jsou skutečně primárním faktorem k zaujetí diváka, 

ovšem kvalitní a dlouhodobá práce s podporovatelskou základnou, založená především 

na budování loajality stávajících a získávání nových příznivců, může předejít význam-

nějším výkyvům a podporovat počet návštěvníků sportovních událostí. Z ekonomické-

ho hlediska je proto sportovní marketing pro fotbalové kluby důležitý ve dvou hledis-

cích – více platících diváků znamená větší příjem z prodeje vstupenek, ve druhé fázi 

poté větší publikum vytváří atraktivnější prostředí pro partnery a sponzoring. Z psy-

chologického hlediska je navíc podpora příznivců důležitým východiskem pro spor-

tovní výkony. 

 Vytvoření rozsáhlé a loajální základny fanoušků je pro FK Mladá Boleslav 

dlouhodobým úkolem. Pozitivní roli směrem k jeho dosažení bude hrát stabilizace 

sportovních výsledků, možné díky silným strategickým spojenectvím, cíle ale nebude 

možné dosáhnout bez marketingové podpory. Aby byla účinná, nevyhne se klub inves-

ticím do médií. Jak bylo ovšem naznačeno ve čtvrté kapitole této práce, takovýto krok 

je ekonomicky racionální a volbou správných kanálů lze dosáhnout návratnosti inves-

tic ve střednědobém horizontu.  

 Sport podléhá stejně jako ostatní oblasti lidské kultury dlouhodobé komodifi-

kaci, proto je třeba publiku řádně představovat jeho benefity oproti alternativám tráve-

ní volného času a finančních prostředků a nespoléhat pouze na pasivní přístup. Dopo-
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ručením vyplývajícím z této práce je proto investice do aktivní marketingové podpory 

nejen v oblasti fotbalu, ale potažmo celého sportovního marketingu. 
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Summary 

Despite the fact that marketing communication of FK Mladá Boleslav was 

realized professionaly in years 2009–2014, with position of marketing manager 

defined in the club structure, the media budget to support activities and deliver 

message to target audience was not appropriate, after 2013 the media investments 

equals zero. This decision had not yet negatively influenced the average number of 

visitors, mostly because of increase of the sport results at the same period. However, 

conclusion that attractivity to audience, and therefore the number of visitors, is caused 

only via sport performace would be incomplete and misleading. Supportive role of 

marketing should not be underestimated. 

Luckily enough for the spirit of sport, the performace is still primar when 

attracting the audience, but longterm and conceptual work with fan basis, build on 

increasing loyalty and acquiring new fans, provides an option to make people visit 

more often and number of visitors of sport events more stable. From economic point of 

view, this is important for two main reason. First, more tickets sold means more 

money made, second, bigger audience is more tempting for current and potential 

sponsors. Considering psychological effect, it also means added motivation for the 

sportsmen. 

Developing large and devoted fanbase is long way run for FK Mladá Boleslav. 

Encouraged by good  performace on the sports field – allowed by investments in new 

players – it is believed to have easier access. Nevertheless, none of it would be enough 

to reach desired state, if left without strategically planned marketing communication. 

Also media investments would be necessary to allow spreading of communicated 

messages of FK Mladá Boleslav. As introduced in Chapter 4, all the investments, in 

case of professional attitude to content creation and right choice of channels, should be 

realized as economically profitable in mid term. 

Since sport is, as well as any other area of  human culture, being commodified, 

it is highly recommended to actively promote sport activities before other options of 

free time realization and not only to wait. As conclusion, the imperative of marketing 

communication´s necessity does not only belong to the football ground, but also to 

others sport areas. 
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Příloha č. 4: Rozpočet doporučených komunikačních aktivit v sezoně 2015/2016 

 

 

 Mediatyp Popis  Náklad za 

jednotku 
Počet jedno-

tek 
Celkový náklad 

Webové stránky Redesign, obsahující grafický návrh a 
programování 

80 000 Kč 1 80 000 Kč 

Sociální sítě  
  

Realizace mediální kampaně pomocí 
Facebook Ads 

15 000 Kč 10 150 000 Kč 

Zajištění natáčení pomocí GoPro zaří-
zení včetně pronájmu 

25 000 Kč 5  125 000 Kč 

Tisk Inzerce v Deníku střední Čechy, celo-
strana 

150 000 Kč 2 300 000 Kč 

Rozhlas  
  

Produkce, 30 s. spot 5 000 Kč 4 20 000 Kč 

Mediální prostor, Rádio Signál, 30 s. 
spot 

15 000 Kč 20 300 000 Kč 

Celkem       975 000 Kč 

 


