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Abstrakt 

 

Název práce: Marketingový mix TJ X3M Sokol Královské Vinohrady a návrhy na jeho 

zlepšení 

 

Cíle práce: Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu stávajícího 

marketingového mixu florbalového klubu TJ X3M Sokol Královské Vinohrady a 

následně navrhnout opatření na jeho zlepšení, která by vedla k většímu zájmu zákazníků 

jakožto sponzorů, stávajících hráčů, potenciálních hráčů, diváků a fanoušků. 

 

Metody: K zjištění základních informací o florbalovém klubu a jeho marketingovém 

mixu bylo využito strukturované interview s otevřenými otázkami (Interview 1). 

K analýze podmínek klubu sloužila případová studie společně s analýzou dokumentů a 

vlastním pozorováním. Potřebné informace k prováděným analýzám byly zajištěny též 

pomocí strukturovaného interview s otevřenými otázkami (Interview 2). Analýza 

prostředí klubu byla provedena pomocí PEST analýzy a analýzy zdrojů. Ke shrnutí 

poznatků a vyvození závěrů o současném stavu marketingového mixu byla realizována 

SWOT analýza. 

 

Výsledky:  Studie odhalila nedostatky v marketingovém mixu TJ X3M Sokol 

Královské Vinohrady, které lze spatřit především v klubovém merchandisingu, 

venkovní reklamě, oblasti public relations a doprovodném programu. 

 

Klíčová slova: sportovní marketing, nezisková organizace, analýza, florbal 

  



 

 

Abstract 

 

Title: TJ X3M Sokol Kralovske Vinohrady marketing mix and identify areas for 

improvement 

 

Targets: The purpose of this bachelor work is to analyze existing marketing mix of the 

floorball club TJ X3M Sokol Kralovske Vinohrady and to propose areas for 

improvement with the final goal of attracting customers as sponsors, current players, 

potential players spectators and fans. 

 

Methods: There was structured interview with open questions, held at the club to obtain 

basic background information regarding the club and current marketing mix - (Interview 

1). Case study combined with document analysis and monitoring helped to analyse the 

club environment.  Necessary information for analysis were also obtain with structured 

interview (Interview 2). PEST and source analysis were used to analyse club 

environment. SWOT analysis was used to summarize the current marketing mix.  

 

Results: The study revealed shortcomings in the marketing mix TJ X3M Sokol 

Královské Vinohrady, which can be seen especially in the club's merchandising, 

outdoor advertising, public relations and the accompanying program. 

 

Key words: sport marketing, non-profit institution, analysis, floorball 
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1  ÚVOD 

Florbal je v současné době fenoménem mezi týmovými sporty v České 

republice. Počtem registrovaných hráčů již předstihl hokej, tenis, volejbal, golf či 

basketbal a jeho popularita stále stoupá. Nyní se řadí za fotbal jako druhý 

nejpopulárnější sport v naší zemi. 

Důkazem enormní popularity tohoto sportu v České republice je mezinárodní 

florbalový turnaj Czech Open, který se každoročně koná v Praze. Tuto velkou 

florbalovou událost navštíví cca 250 týmů z celého světa. Další známkou úspěchu jsou 

též výsledky české reprezentace na Mistrovství světa (rok 2004 stříbro a 2010 bronz).  

V současné době florbal už zdaleka není pouhým školním sportem, který hrají 

žáci základních a středních škol v hodinách tělesné výchovy. S rostoucím povědomím a 

sledovaností (zařazené vysílání na televizních sportovních kanálech) se tento sport 

vyvíjí nejenom kvantitativně, ale také svojí kvalitou. Čím dál tím více se tedy přibližuje 

profesionálním sportům. 

Florbal je jako rychlý a relativně mladý sport přitažlivý nejen pro samotné hráče. 

Jeho marketingový potenciál spatřují i velké a úspěšné firmy (Fortuna, AutoCont, 

mladoboleslavská Škoda Auto). S rostoucím zájmem sponzorů o spolupráci 

s florbalovými kluby, se jeví efektivní využívání marketingu respektive marketingového 

mixu, jakožto ucelené koncepce marketingové strategie pro florbalové kluby, jako velmi 

žádoucí. 

Prostřednictvím kvalitního marketingového mixu lze přilákat širokou skupinu 

potenciálních zákazníků z řad sponzorů, budoucích hráčů, či diváků, která je pro 

florbalové kluby jako je TJ X3M Sokol Královské Vinohrady velmi důležitým článkem.   

Pro sponzory by mohla být spolupráce s vinohradským klubem přínosná, jelikož 

florbal je považován za „čistý sport“, jehož cílem není dosahovat vysokých zisků, ale 

naopak upřednostňuje hodnotu sportu a zastává myšlenku fair play. 

Tato práce se tedy bude zabývat podrobným rozborem všech nástrojů 

marketingového mixu prvoligového klubu TJ X3M Sokol Královské Vinohrady.  

S odkazem na výsledky této analýzy budou následně navržena taková opatření, 

která by mohla do budoucna marketingový mix klubu vylepšit. 
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Přínos této práce by tedy měl spočívat v syntéze poznatků o současném stavu 

marketingového mixu klubu a v navržení opatření vedoucích k jeho zlepšení. 
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2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1  Cíle 

Hlavním cílem této práce je provést rozbor stávajícího marketingového mixu 

florbalového klubu TJ X3M Sokol Královské Vinohrady prostřednictvím jednotlivých 

metod a na základě získaných poznatků navrhnout opatření vedoucí k většímu zájmu 

zákazníků jakožto sponzorů, současných hráčů, potenciálních hráčů, diváků a fanoušků. 

2.2  Úkoly 

Pro dosažení hlavního cíle byla práce rozdělena na tyto dílčí úkoly: 

 studium potřebné literatury vztahující se k tématu, 

 zpracování teoretických východisek, 

 interview s prezidentem klubu, 

 analýza podmínek klubu, 

 analýza vnitřního prostředí klubu, 

 analýza vnějšího prostředí klubu, 

 SWOT analýza, 

 návrhy a úpravy pro vylepšení současného marketingového mixu. 
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1  Marketing 

Snad nejznámější vymezení tohoto pojmu představuje Kolter (1998), který 

definuje marketing jako „společenský řídící proces, kterými jednotlivci a skupiny 

získávají to, co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných 

produktů s ostatními.“ [s. 23, 16]  

Ze zástupců českých autorů, Horáková (1992) tvrdí, že marketing představuje 

proces plánování a naplňování koncepce, oceňovaní, propagace a distribuce myšlenek, 

výrobků a služeb směřující k uskutečnění vzájemné výměny, která uspokojuje potřeby 

jedinců a organizací. [9] 

 Autorčino vymezení pojmu marketing se tedy slučuje s názory Philipa Kotlera.  

Bennet (1988) pohlíží na marketing z ekonomického hlediska jako na syntézu 

pojmů výměna a užitek. Výměnou rozumí transakci mezi dvěma lidmi, skupinami či 

organizacemi, kde si obě strany navzájem předávají jistou hodnotu, která je uspokojuje. 

Druhý pojem – užitek tento americký profesor marketingu formuluje jako míru 

uspokojení, které získáváme právě přijetím dané hodnoty. [1] 

Ze zmíněných definic vychází poznatek, že odvětví marketingu rozhodně není 

odvětvím jednotvárným. Jedná o složitý proces obsahující velmi důležité kroky, u nichž 

je třeba dodržet požadované náležitosti, aby výsledný produkt tohoto procesu přinesl 

užitek oběma stranám, jak straně nabídky (výrobci, firmy, poskytovatelé služeb), tak 

straně poptávky (zákazníci, spotřebitelé). 

3.2  Marketingová strategie 

Kotler (2007) uvádí, že marketingová strategie představuje jakousi 

marketingovou logiku, prostřednictvím níž dosahuje podnikatelská jednotka svých 

marketingových cílů.  

Autor dále představuje marketingovou strategii jako proces sladění silných a 

slabých stránek firmy s těmi skupinami zákazníků, kterým může sloužit s ohledem na 

znalost vnějšího a vnitřního prostředí. [17] 
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Je tedy třeba, mít důkladně propracovanou koncepci stanovení cílů firmy a 

jednotlivých kroků, které povedou k jejich dosažení vzhledem k zaměření na správné 

skupiny zákazníků. 

Čáslavová (2009) konkretizuje postup tvorby marketingové strategie: 

 stanovení poslání firmy, 

 rozbor silných a slabých stránek podnikatelské činnosti, 

 rozbor zdrojových možností rozvoje firmy a vytvoření podnikatelských 

předností, 

 stanovení soustavy cílů podnikatelské strategie, 

 formulace scénářů a výběr vhodné podnikatelské strategie, 

 prověření vhodnosti zvolené strategie,  

 realizace strategie. 

Dle autorky tedy strategické plánování vychází z důkladného rozboru 

současného stavu, jelikož právě analýza tohoto stavu je nutná pro následující volbu těch 

prostředků, pomocí nichž se dosáhne stanoveného cíle. [4] 

V návaznosti na kroky potřebné pro realizaci marketingové strategie Kotler 

(2007) doplňuje, že jakmile si podnik stanoví svou marketingovou strategii, otevírá se 

mu prostor pro tvorbu marketingového mixu. [17] 

Tímto nástrojem marketingové strategie se zabývá následující kapitola.  

3.3  Marketingový mix 7P 

K tomu, aby se marketingová strategie ve finále prokázala jako úspěšná a 

přinesla podniku očekávané výstupy, je zapotřebí efektivně využívat a kombinovat 

nástroje tzv. marketingového mixu. 

V pojetí Kotlera (2001) představuje marketingový mix soubor určitých nástrojů, 

se kterými by měla firma efektivně operovat, aby dosáhla vytyčených marketingových 

cílů na cílovém trhu. [15] 
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Pojetí marketingového mixu jako ucelené koncepce marketingových nástrojů se 

objevuje též u Čáslavové (2009): 

 „Marketing mix je základní strategií marketingu, která kombinuje nástroje 

marketingu – produkt (product), cenu (price), místo (place) a propagaci (promotion).“ 

[s. 108, 4]  

Vykonávání strategie podniku se tedy provádí pomocí čtyř základních nástrojů 

označovaných jako 4P (z angličtiny product, place, price promotion). Těmi to nástroji 

jsou produkt, cena, distribuce a propagace.  

Marketingový mix skládající se z nástrojů 4P je často doplněn o nástroje 3P 

neboli lidé (people), proces (proscess) a prezentace (presentation). Vzniká tak koncepce 

marketingového mixu 7P využívaná zejména v oblasti služeb, jejíž význam je pro tuto 

práci relevantní. 

Specifickými vlastnostmi služeb jsou dle Egera (2005): 

 nehmotnost – služby nelze změřit a vážit, nelze se jich dotknout a nelze 

je předem vyzkoušet, 

 pomíjivost – služba je neskladovatelná, nelze absolvovat znovu tu samou 

službu, 

 neoddělitelnost – odvíjí se od kvality poskytovatele (trenéra, cvičitele), 

 heterogenita – malá míra standardizace, každý trénink je jiný, 

 vlastnictví – službu nelze vlastnit, klient k ní má pouze umožněn přístup. 

[7] 

V následujících kapitolách jsou podrobněji charakterizovány nástroje 

marketingového mixu 7P. 

3.3.1  Produkt 

Pod tímto termínem si lze představit veškeré výrobky a služby, které jsou 

nabízeny zákazníkům na trhu.  

Kotler (2007) definuje produkt jako: „Cokoli, co je možné nabídnout trhu ke 

koupi, použití či spotřebě a co může uspokojit nějakou potřebu či přání. Zahrnuje 

fyzické předměty, služby, osoby, místa, organizace a myšlenky“. [s. 70, 17]  



17 

 

Dle Horákové (1992) je produkt též chápán jako jakýkoliv prostředek 

uspokojující naše potřeby a přání. 

 Autorka ovšem uvádí, že existují různé varianty a podoby produktu. Jsou jimi 

jak hmotné výrobky, které zahrnují například potraviny, elektroniku, automobily apod., 

tak služby, které jsou zákazníkovi poskytovány kupříkladu prostřednictvím kadeřnictví, 

restaurací, fitness center, sportovních událostí, cestovních kanceláří atp. [9] 

Z vymezení pojmu je tedy zřejmé, že na produkt lze nahlížet jako na 

marketingový nástroj širokého významu, neboť v sobě zahrnuje vše, co je možné 

obchodovat na trhu a uspokojit tímto obchodem potřeby a přání zákazníka. Může se 

jednat o výrobek hmotného charakteru, službu, myšlenku, známou osobnost, či 

sportovní zážitek. 

3.3.2  Cena 

Cena je dalším podstatným nástrojem marketingového mixu, který firma 

používá k dosažení stanovených cílů. Představuje jediný ze čtyř zmiňovaných nástrojů 

generující příjmy podniku. Ostatní marketingové nástroje jsou pro podnik položkami 

nákladovými.  

V ekonomickém pojetí autorů Kraft a Bednářová (2005) je cena: „V penězích 

vyjádření ohodnocení produktu.“[s. 28, 18]  

Autoři tedy cenu chápou jako určité množství peněžních jednotek, kterých se 

musí spotřebitel vzdát, aby danou komoditu nebo službu získal. 

Horáková (1992) pohlíží na cenu produktu jako na vyjádření jeho hodnoty. [9] 

U všech autorů tedy cena představuje určitou hodnotu, kterou zákazník vymění 

za užitek z vlastnictví či užívání požadovaného statku či služby.  

3.3.3  Distribuce 

Neméně důležitým atributem marketingového mixu je distribuce. Základní 

myšlenkou vystihující tento pojem je otázka, jakou nejlepší cestu zajistit, aby se produkt 

dostal k zákazníkovi.  

Durdová (2009) říká, že distribuce představuje vše, co souvisí s dopravou 

a výběrem nejlepšího prodejního místa. [5] 
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Kotler (2001) ve své knize poukazuje nejen na existenci distribuce materiálního 

zboží. Též producenti myšlenek a služeb řeší stejný problém a to, jak nejlépe zpřístupnit 

svoji nabídku cílové skupině zákazníků. [15] 

Lze tedy tvrdit, že pro distribuční politiku je důležitá zejména správná lokalizace 

produktu, který je nabízen zákazníkovi.  

3.3.4  Propagace 

Čtvrtým nástrojem marketingového mixu je propagace neboli marketingová 

komunikace. 

Pelsmacker (2003) považuje propagaci za nástroj nejviditelnější, jelikož díky 

propagaci firma komunikuje se svými cílovými skupinami zákazníků. [21] 

Primárním cílem propagace je tedy komunikace mezi firmou a zákazníkem. 

Dle Vysekalové (2012) představuje propagace nadřazený pojem zahrnující 

jednotlivé části tzv. komunikačního mixu. V širším pojetí lze komunikační mix 

charakterizovat jako soubor nástrojů ovlivňující poznávací, motivační a rozhodovací 

procesy zákazníků, na které chceme pomocí propagace působit. [28] 

Čáslavová (2009) vymezuje na nástroje komunikačního mixu: reklama, 

publicita, osobní prodej a opatření na podporu prodeje. [4] 

Z uvedených poznatků vyplývá, že propagace jakožto komunikační mix slouží 

k předávání informací od výrobce k zákazníkovi za použití konkrétních nástrojů 

komunikačního mixu, tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů podniku. 

Následující kapitola dále shrnuje jednotlivé nástroje komunikačního mixu.  

Reklama 

Reklama určitým způsobem působí na člověka a upoutává jeho pozornost. 

Výklad toho pojmu nabízejí následující autoři. 

V publikaci od Vysekalové (2012) je definována reklama jako: „Každá placená 

forma neosobní prezentace a nabídky idejí, zboží nebo služeb prostřednictvím 

indentifikovatelného sponzora.“ [s. 20, 28]   

K šíření reklamy slouží dle Horákové (1992) hromadné sdělovací prostředky, 

kterými se rozumí rozhlas, televize, denní tisk, časopisy atd. Propagaci mohou 
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zprostředkovat také plakátové plochy, firemní poutače, billboardy, propagační stánky 

apod. [9] 

Pomocí tohoto nástroje komunikačního mixu lze tedy díky rozsáhlému poli 

působnosti oslovit široké spektrum potenciálních zákazníků a ovlivnit jejich 

rozhodování o koupi produktu nebo služby.   

Publicita 

Pod pojmem publicita si lze obecně představit zviditelnění, například podniku, 

organizace, služby, myšlenky nebo osoby, které napomáhá k utvoření dobrého dojmu o 

zmíněných subjektech. 

Z vybraných autorů, Svoboda (2009) ve své knize prezentuje publicitu jako 

konečný efekt práce s médii. Daný subjekt zaktivizuje svoji činnost, aby byly v médiích 

publikovány články nebo odvysílány ty informace, které podají veřejnosti co 

nejpozitivnější výpověď o organizaci nebo instituci. [26] 

Aktivizace subjektu je prováděna za použití tzv. public relations neboli práce 

s veřejností. 

Kopecký (2013) uvádí, že public relations (PR) je řídící činnost orientovaná na 

udržování vzájemné komunikace a spolupráce mezi organizacemi a jejími veřejnostmi – 

cílovými skupinami. [14] 

V případě public relations se tedy jedná o proces firemní komunikace a 

vytváření dobrých vztahů s veřejností, kdy publicita je výsledek této činnosti. 

Osobní prodej 

Zásadní rozdíl mezi osobním prodejem a ostatními nástroji komunikačního mixu 

spočívá v přímé interakci mezi zákazníkem a prodejcem.  

Cílem osobního prodeje dle Pelsmackera  (2003) je především informování 

zákazníků, předvedení produktu zákazníkům, přesvědčení zákazníků o koupi a 

poskytování prodejních služeb během nákupu. [21]  

Bovée (1992) zaujímá podobné stanovisko, jelikož uvádí, že osobní prodej je 

jediný prvek komunikačního mixu disponující schopností doručit proměnlivou, 

adresnou a přizpůsobivou zprávu k zákazníkovi. Prodejce může přímo reagovat na 
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případné námitky zákazníka a odpovědět na veškeré dotazy ohledně produktu či služby. 

[2] 

V obecné rovině představuje propagace účelnou komunikaci a osobní prodej je 

tedy tím nejvíce bezprostředním nástrojem k její realizaci.  

Opatření na podporu prodeje 

Jako primární cíl podpory prodeje uvádějí Karlíček a Král (2011) vyvolání 

určitého chování cílové skupiny. Nejčastěji je realizován samotný nákup propagovaných 

produktů, či jejich vyzkoušení spotřebiteli. Mezi klasické nástroje opatření na podporu 

prodeje lze zařadit přímé slevy, kupony a výhodná balení. Dále jsou to techniky 

obdarovávající cílovou skupinu věcnou hodnotou – prémie, dárky, reklamní předměty. 

[12] 

Význam podpory prodeje v posledních letech výrazně vzrůstá, jelikož zákazník 

velmi pozitivně reaguje na marketingové slevové akce a čím dál tím méně klade důraz 

na loajalitu k jedné značce. 

Sponzoring 

Sponzoring jako specifický prvek marketingu, bývá obvykle v marketingových 

publikacích vydělován jako samostatná kapitola.  

Můžeme se ovšem setkat i se začleněním tohoto pojmu do nástrojů 

marketingové komunikace v podání autorů Durdová (2009), Karlíček a Král (2011) 

nebo Dvořáková (2005). [5,6 a 12] 

Sponzoring je tedy v této práci začleněn do oblasti marketingové komunikace.  

Cheng a Stotlar (1999) ve svém článku uvádí sponzoring jako komerční vztah 

mezi sponzorem a sponzorovaným založený na vzájemné potřebě dosažení svých cílů, 

přičemž tento vztah je založen na principu respektu a důvěry. [38] 

Vymezení pojmu sponzoring jako formy služby a protislužby objevuje u autorů 

Karlíček a Král (2011), kteří přisuzují sponzoring situaci, kdy firma spojuje svou 

firemní či produktovou značku s vybranou akcí, jménem vybrané instituce, sportovního 

týmu či jednotlivce. Za toto spojení pak firma poskytuje finanční či nefinanční dotaci. 

[12] 
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 Autoři Bruhn a  Mussler  (1991) vysvětlují pojem sponzoring obdobně, a to jako 

specifickou formu partnerství, kdy sponzor a sponzorovaný dosahují svých cílů pomocí 

jejich vzájemného vztahu. [3] 

Z názorů uvedených autorů lze konstatovat, že v současné době slouží 

sponzoring jako komplexní nástroj propagace, pomocí něhož jsou zajišťovány jak 

potřeby a cíle sponzorovaného (akce, instituce, sportovního týmu, jednotlivce apod.), 

tak marketingové záměry sponzora (firmy). 

Kotler (2007) dále popisuje zbylé tři nástroje marketingového mixu 7P – lidé, 

proces a prezentace: 

3.3.5  Lidé 

Jelikož je řada služeb poskytována lidmi, velikou roli zde hraje personál mající 

vliv na zákazníky. Autor tvrdí, že kvalita personálu, z hlediska pracovního nasazení a 

výkonu, je pro úspěch dané organizace zásadním faktorem, jelikož chování a jednání 

pracovníků nadále ovlivňuje vztahy se zákazníky, jejichž spokojenost je pro danou 

organizaci nejdůležitější. [17] 

3.3.6  Proces 

Z hlediska procesu se dle autora jedná o všechny kroky, které vedou k co možná 

nejsnazšímu způsobu poskytování služby a činí tak tuto službu pro zákazníka snadněji 

dostupnou. [17] 

3.3.7  Prezentace   

Nástroj prezentace se specializuje zejména na prostředí, ve kterém je služba 

zákazníkovi poskytována. Primárním cílem je upoutat pozornost atraktivním vzhledem 

daného místa, jeho údržbou, čistotou a celkovým dobrým prvním dojmem. [17] 

3.4  Sportovní marketing  

Společně se rostoucí popularitou sportu u veřejnosti graduje i role marketingu ve 

sportovním prostředí. Ať už firmy, či neziskové sportovní organizace si velmi dobře 

uvědomují, že marketing je pro jejich chod a fungování jednou ze zásadních činností. 

Teorii sportovního marketingu se věnuje řada zahraničních autorů, z vybraných  

Pitts a Stotlar (1996), kteří definují sportovní marketing jako: „proces navrhování a 

zdokonalování činností pro výrobu oceňování, propagaci a distribuci sportovního 
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produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání sportovních zákazníků a bylo 

dosaženo cílů firmy.“ [s. 80, 22]  

Dle Čáslavové (2009) toto specifické odvětví s sebou přináší jak pozitivní, tak 

negativní aspekty.  

Pozitiva sportovního marketingu 

 vymezení nabídky sportovních produktů, komu je určena (členům, 

divákům, sponzorům, státu), 

 diference nabídky sportovních produktů na činnosti přinášející a 

nepřinášející finanční efekt, 

 propagace sportu, 

 určení priorit v dosažení cílů (sportovních, ekonomických, sociálních), 

 získání doplňkových zdrojů pro rozvoj neziskových aktivit. 

Negativa sportovního marketingu 

 finance určují, co má sport dělat, 

 postavení financí nerespektuje sportovní odbornost, 

 smluvní vázanost na sponzory omezuje svobodnou volbu např. při 

výběru náčiní nebo v oblasti osobnostních práv sportovce, 

 tendence k užívání zakázaných dopingových látek. [4] 

Sport se díky marketingové činnosti stále účinněji dostává do podvědomí 

potenciálních zákazníků. Přínosem je zajisté například možnost získat doplňkové 

finanční prostředky pro jeho další rozvoj. Negativní aspekty jsou spojené s přílišnou 

komercializací sportovců, či s užíváním zakázaných dopingových látek viz. uvedené 

rozdělení.  

Je tedy na místě, věnovat marketingové strategii ve sportovním prostředí 

značnou pozornost. 

3.5  Marketingová strategie v prostředí sportovního klubu 

Pro řádný chod a rozvoj sportovního klubu, jehož tématika je pro tuto práci 

relevantní, je důležitá kvalitní marketingová strategie v návaznosti na cíle sportovního 

klubu a jejich následné naplnění. 
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Čáslavová (2009) ve své publikaci dělí marketingovou strategii sportovního 

klubu do dvou fází: 

1. stanovení cílů sportovního klubu 

- z časového hlediska: krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, 

- z obsahového hlediska: sportovní, ekonomické, sociální. [4] 

Autorka doplňuje téma naplnění cílů sportovního klubu o fakt, že je třeba brát na 

vědomí vzájemnou propojenost těchto cílů v souladu s časem potřebným pro jejich 

realizaci. 

2. tvorba strategie, u které se klub zaměřuje na: 

- marketingové cíle vybrané managementem klubu k realizaci, 

- vlastní strategii se zřetelem na podmínky a vnitřní zdroje klubu 

 strategie uplatnění produktu na trhu (výrobku, služby, 

sportovního výkonu), 

 konkurenční strategie, 

 strategie vybodování postavení a profilování sportovního 

klubu, 

 strategie orientovaná na zákazníky sportovního klubu 

(sportovce, diváky, veřejnost). 

- marketingový mix jakožto realizační nástroj dané strategie 

 ucelený soubor efektivně využívaných nástrojů 

marketingového mixu. [4] 

Jednotlivé nástroje marketingového mixu ve sportu podrobněji charakterizuje 

následující kapitola 3.6 Marketingový mix 7P ve sportu. 

3.6  Marketingový mix 7P ve sportu 

Ucelená a vyvážená kombinace marketingových nástrojů – produkt, cena, 

distribuce, propagace, lidé, proces a prezentace – má široké uplatnění i ve sportovním 

prostředí, kterému jsou jednotlivé nástroje marketingového mixu přizpůsobeny. 

3.6.1  Sportovní produkt 

Podle Durdové (2009) pojem produkt, který je běžně uváděn v marketingovém 

mixu dostatečně nevystihuje produkt v oblasti tělesné výchovy a sportu. V odvětví 



24 

 

sportu je dávána na trh celá řada produktů, jak materiálních, tak nemateriálních. 

Přičemž právě nemateriální produkty jsou dodávány na trh svým jedinečným způsobem.  

Autorka dále uvádí specifické vlastnosti sportovních produktů nemateriální 

povahy, které jsou pro tuto práci relevantní: 

 subjektivní oceňování a hodnocení produktů, 

 převaha abstraktních a nemateriálních produktů, 

 nepředvídatelný vývoj nemateriálních sportovních produktů, 

 omezená možnost kontroly kvality těchto produktů, 

 veřejně využívané zboží často bezplatně nebo s malými náklady, 

 výroba a spotřeba tohoto produktu je realizovaná na stejném místě, 

 neexistence tržní ceny, 

 nemožnost použít klasické modely cenové tvorby. [5] 

Čáslavová (2009) se ve vymezení sportovního produktu shoduje s Durdovou 

(2009).  Definuje sportovní produkt jako: „veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené 

k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a 

sportu.“[s. 116,4] 

Následující zahraniční autoři popisují sportovní produkt jako ucelený soubor 

skládající se ze svých specifických částí. 

Mullin, Hardy a Sutton (2007) myslí sportovním produktem kombinaci tzv. 

jádra produktu a jeho přidané nástavby, kdy jádro produktu utváří čtyři komponenty: 

 forma hry (pravidla, herní techniky), 

 hráči, 

 sportovní výbava a výstroj, 

 místo. 

Komponenty tvořící nástavbu produktu zahrnují trenéry, vstupenky, programy 

utkání, videonahrávky, hudbu, suvenýry a maskoty. [19] 

Na sportovní produkt tedy nelze nahlížet jako na jednotvárný nástroj 

marketingového mixu, ale na pojem zahrnující rozsáhlou oblast produktů v odvětví 

tělesné výchovy a sportu vyznačující se svými jedinečnostmi, podle formy, ve které 

jsou dané produkty dodávány a poskytovány různým skupinám zákazníků. 
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3.6.2  Cena ve sportu 

Cenová politika marketingového mixu je neméně důležitou složkou, která 

ovlivňuje nákupní chování zákazníka. V oblasti tělesné výchovy a sportu se lze ovšem 

setkat s jistými odlišnostmi v tvorbě ceny. 

Autorky Summersová a Morganová (2005) uvádí, že díky různorodosti 

sportovních produktů je na každý z nich aplikovatelná odlišná cenová strategie, právě 

dle jeho povahy. Příkladem může být srovnání profesionálního sportovního klubu na té 

nejvyšší úrovni a regionálního neboli hrajícího nižší soutěž. Příjem z prodeje lístků na 

utkání je zajisté pro klub na regionální úrovni stěžejní, často tvoří jeho hlavní část. 

Kdežto pro profesionální klub je mnohem podstatnější příjem plynoucí z mediálních 

práv na reklamu apod. [25] 

Čáslavová (2009) zaujímá podobné stanovisko a tvrdí, že cenová tvorba u 

sportovních organizací je těsně spjata s druhem sportovního produktu. [4] 

Durdová (2009) doplňuje uvedené autorky a odkazuje na cenu nemateriálního 

produktu. Právě u tohoto typu sportovního produktu je stanovení ceny velmi obtížné. 

Odráží se v ní totiž cena prožitku spotřebitelů. [5] 

Z uvedených poznatků vychází nejdůležitější fakt, že cenová politika ve 

sportovním odvětví je velice variabilním prvkem. Přizpůsobuje se zejména povaze 

sportovního produktu, který je nabízen daným typem sportovní organizace. 

3.6.3  Distribuce ve sportu 

Již z vymezení v kapitole týkající se marketingového nástroje distribuce lze 

tvrdit, že nejdůležitějším úkolem, je dostat produkt, čili sportovní produkt co nejlépe 

k zákazníkovi. 

Mullin, Hardy a Sutton (2007) uvádí, že distribuce sportovního produktu a 

rozhodnutí o „umístění“ sportovního produktu je tou nejdůležitější položkou 

v marketingovém mixu, jelikož důsledky těchto rozhodnutí mají dlouhé trvaní a dají se 

měnit s většími obtížemi, než produkt samotný, jeho cenová politika či propagace. [19] 

Čáslavová (2009) dále uvádí v souvislosti s distribuční politikou významnost 

druhu sportovního produktu, tedy zda se jedná o sportovní produkt hmotný nebo 

nehmotný: 

 hmotný produkt – má fyzický rozměr (sportovní zboží např. obuv), 
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 nehmotný produkt – nemá fyzický rozměr (služby, místa a myšlenky 

např. florbalový zápas). [4] 

Durdová (2009) zmiňuje, že z hlediska distribuce nemateriálního sportovního 

produktu typu sportovního utkání je nejdůležitějším článkem tohoto odvětví sportovní 

hala, kde je tento produkt nabízen zákazníkům.  

Autorka dále uvádí, že toto distribuční místo by mělo být především snadno 

přístupné (možnost parkování, dostupnost městské hromadné dopravy apod.), mělo by 

mít atraktivní vzhled a bezpečné okolí. [5] 

3.6.4  Propagace ve sportu 

Za hlavní cíl marketingové komunikace ve sportu považuje Durdová (2009) 

informovat cílovou skupinu zákazníků a podporovat jejich angažovanost ve sportu. [5] 

S odkazem na předchozí kapitolu zahrnující propagaci se na sportovním poli 

uplatňují všechny dříve popsané nástroje komunikačního mixu neboli reklama, 

publicita, osobní prodej a opatření na podporu prodeje. Významnou roli v oblasti 

propagace sportu hraje též sponzoring. 

 Nástroje propagace ve sportu podle Durdové (2009) představují: 

 reklama (viz kapitola níže), 

 podpora prodeje – například výstavy sportovního zboží, nabídka kuponů 

se slevou na sportovní zboží, soutěže, hry směřující k získání zákazníka, 

volné vstupenky apod., 

 publicita – upozornění na jméno firmy dodávající například sportovní 

vybavení pro sportovní klub,  

 osobní prodej – v oblasti služeb hraje významnou roli účast lidí, kteří se 

stávají součástí služby, jedná se tedy o osobní interakci mezi 

poskytovatelem služby a zákazníkem, 

 sponzoring (viz kapitola níže). 

Autorka též uvádí další možné metody marketingové komunikace v oblasti 

sportu: 

 exhibiční hry, soutěže, 

 dny pro setkávání hráčů, dny pro setkávání bývalých členů klubu, 



27 

 

 autogramiády, 

 sportovní plesy, zábavy, společenské akce, 

 sportovní akce pro děti a mládež, 

 výchovně zaměřené sportovní akce (proti drogám, obezitě apod.), 

 sportovní akce pro handicapované spoluobčany, 

 semináře a školení trenérů. [5] 

Oblast propagace, stejně jako předchozí nástroje marketingového mixu ve 

sportu, je velmi různorodá. Každý podnik či sportovní organizace využívá jiné nástroje 

a metody marketingové komunikace v závislosti na tom, jaký druh sportovního 

produktu zákazníkům nabízí. Zda se jedná například o sportovní nářadí, služby fitness 

centra či florbalový zápas. V případě florbalového zápasu je třeba brát v úvahu i úroveň 

soutěže, kterou daný klub hraje a pracovat tak s relevantními nástroji propagace.  

Následující kapitoly jsou věnovány reklamě a sponzoringu ve sportu. 

Reklama ve sportu 

Kaser a Oelkers (2008) tvrdí, že reklama hraje ve sportovních soutěžích velmi 

významnou roli, protože propaguje danou soutěž přes nově vyvinuté inovativní 

produkty, které dávají sportovním soutěžím „nový rozměr“. [13]  

Sportovní reklama dle těchto autorů informuje zákazníky o nově zavedených 

produktech a službách a napomáhá zákazníkovi při srovnávání těchto produktů od 

různých výrobců potažmo sponzorů.  

Otázkou, kde se sportovní reklama nejčastěji vyskytuje, čili kde ji může divák 

zpozorovat například při návštěvě sportovního utkání, se zabývá Čáslavová (2009), 

která uvádí: 

 Sportovní reklama má svá jistá specifika než reklama v obecném pojetí, jelikož 

jako svá komunikační média využívá předměty ze sportovního prostředí: 

 reklama na dresech sportovních oděvech, 

 reklama na startovních číslech, 

 reklama na mantinelu, 

 reklama na sportovním nářadí a náčiní, 

 reklama na výsledkových tabulích. 
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Dále je zde možnost umístit reklamu na předměty jako: vstupenky, hrníčky, 

vlaječky, propisovací tužky, šály apod. 

Čáslavová (2009) doplňuje nosiče reklamy na sportovištích o jejich klady 

zápory: 

1. klady můžeme pozorovat v: 

 intenzivním zásahu přítomných diváků (nenásilné vnímaní), 

 vhodné regionální zaměřenosti (firmy působící v daném regionu), 

 možnosti prezentovat se v masmédiích při vrcholných soutěžích. 

 

2. zápory lze pozorovat v:  

 nízké vypovídací schopnosti (pouze upomínací funkce), 

 horší demografické zaměřenosti (široký okruh diváků), 

 omezení tvaru reklamy (rozměry nosičů reklam), 

 nízké flexibilitě (stanovy sponzorských smluv), 

 vysoké ceně (popularita sportu). [4] 

Reklama ve sportovním prostředí reprezentuje významné komunikační médium 

mající vliv na diváka – potenciálního zákazníka – pomocí specifických nosičů reklamy, 

se kterými návštěvník sportovních akcí nebo utkání přichází do styku.  

Výhodou sportovní reklamy je především účinnost působení na danou cílovou 

skupinu diváků, dále pak možnost prezentace firmy v hromadných sdělovacích 

prostředcích. Na druhé straně sportovní reklama často zastává pouze upomínací funkci, 

divákovi tedy nejsou prostřednictvím sportovní reklamy poskytnuty žádné dodatkové 

informace. Nevýhodou sportovní reklamy je též značná nákladnost díky vysoké 

oblíbenosti sportu u široké veřejnosti. 

 Durdová (2009) dodává, že sportovní reklama je velmi úzce provázána se 

sponzoringem a souvisí se získáváním dodatečných doplňkových zdrojů pro zajištění 

úspěšného chodu sportovní organizace. [5] 

Sponzoring ve sportu 

Z předešlé kapitoly zkoumající sponzoring lze zjednodušeně říci, že se jedná o 

specifickou formu partnerství výhodnou pro obě strany. Následující autoři nabízí 

podrobnější výklad sponzoringu v oblasti sportu. 
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Z českých autorů Novotný (2000) říká, že sponzoring v odvětví sportu obecně 

umožňuje sportovním organizacím či jednotlivým sportovcům získat finanční či věcné 

prostředky, například v podobě sportovního vybavení, oblečení, výstroje apod. 

k dosažení marketingových a komunikačních cílů, kdy oba partneři dosahují svých 

záměrů pomocí druhého.  

Sponzor pak očekává za poskytnutí uvedených prostředků protislužbu v podobě 

rozšíření reklamy pro dosažení komunikačních cílů podniku – image, propagace 

podniku, goodwill. 

Autor dále uvádí, že za sponzorství se rozhodně nepovažuje dobročinné 

darování, či filantropické gesto. Sponzorská rozhodnutí jsou založena na tvrdých 

obchodních podmínkách ustanovených ve sponzorských smlouvách. [20] 

Čáslavová (2009) ve své publikaci vymezuje formy sponzorování ve sportu: 

1. sponzorování jednotlivých sportovců 

 nejvíce rozšířeno ve vrcholovém sportu 

 sponzor: finanční podpora a materiální pomoc  

 sponzorovaný: reklama – vyobrazení sportovce na produktech, 

hry o zisk, 

2. sponzorování sportovních týmů 

 výrazné projevy ve sportu výkonnostním a sportu pro všechny 

 sponzor: finanční prostředky, sportovní vybavení 

 sponzorovaný: reklama na dresu a mantinelech apod., 

3. sponzorování sportovních akcí 

 nejčastěji formou tzv. sponzorských balíčků – rozsáhlá nabídka 

 sponzor: finanční a materiální pomoc 

 sponzorovaný: od programových sešitů až po akce V.I.P pro 

sponzora, 

4. sponzorování sportovních klubů 

 velké rozmezí nabízených protislužeb 

 sponzor: finanční a materiální pomoc 

 sponzorovaný: tělovýchovné služby, sportovní akce (mistrovská 

soutěž), 
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5. sponzorování ligových soutěží 

 v ČR vzrůstá především v oblasti fotbalu a ledního hokeje 

 sponzor: finanční a materiální pomoc 

 sponzorovaný: označení firmy v názvu soutěže, multifunkční 

prezentace. [4] 

Sponzoring ve sportovní oblasti hraje v současném marketingu zásadní roli. 

Oběma stranám tohoto vztahu umožňuje realizovat jejich cíle. Sponzorovi dává šanci 

dostat se do povědomí dané skupiny zákazníků, na které jsou jeho produkty zacíleny a 

sponzorovanému získat co nejvíce prostředků, jak materiálních, tak finančních pro jeho 

budoucí rozvoj. 

V následujících kapitolách Čáslavová (2009) uvádí další nástroje 

marketingového mixu ve sportovním prostředí: 

3.6.5  Lidé 

V oblasti sportovních služeb je kvalita personálu v určitém zařízení poskytující 

danou službu zákazníkovi klíčovým faktorem. Zákazník se opakovaně vrací, pokud je 

s úrovní služeb poskytovaných personálem spokojen. Hodnotí se zejména vlídnost, 

zdvořilost, dovednosti, znalosti, prospěšnost a reprezentace. [4] 

3.6.6  Proces 

Proces je další neméně důležitou součástí marketingového mixu služeb. 

Hlavními prvky, které zahrnuje tento pojem, jsou doba a způsob obsluhy zákazníka. 

Zásadní pro zákazníka je pak rychlost obsluhy a doba čekání. [4] 

3.6.7  Prezentace   

Tento marketingový nástroj vypovídá především o provozovně, ve které jsou 

sportovní služby poskytovány. Z hlediska provozovny je žádoucí její velikost, která 

souvisí s počtem zákazníků, její vybavení, atmosféra, jakou působí na zákazníka, 

komfort provozovny, její čistota a údržba. [4] 
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4  METODOLOGIE 

V této práci byly realizovány následující výzkumné metody: 

 případová studie, 

 vlastní pozorování, 

 analýza dokumentů, 

 strukturované interview s otevřenými otázkami, 

 analýza zdrojů, 

 PEST analýza, 

 SWOT analýza. 

4.1  Případová studie 

Tuto výzkumnou metodu popisuje Thomas (2011) jako koncentraci na jeden 

určitý problém zkoumaný detailně do hloubky. Dle autora lze zkoumat osoby, skupiny, 

instituce, události apod. [27]  

Pro tuto práci je podstatná případová studie organizace sloužící jako metoda 

k zjištění jevů, souvislostí a vzájemných vztahů ve florbalovém klubu TJ Sokol 

Královské Vinohrady s ohledem na velmi dobrou orientaci autorky v prostředí 

vinohradského florbalového klubu. 

4.2  Zúčastněné pozorování 

Vysekalová (2012) uvádí, že pozorování zkoumá přítomné chování a je nejvíce 

přiblíženo realitě. Autorka odlišuje zúčastněné pozorování a nezúčastněné pozorování 

dle toho, zda je pozorovatel sám součástí pozorovaného případu. [28] 

V této práci bylo využito zúčastněné pozorování, kdy pozorovatelem 

florbalových utkání A týmu mužů a prostředí klubu byla sama autorka. Cílem 

pozorování bylo proniknout do hloubky problémů v dané organizaci se záměrem 

porozumět okolnostem zkoumaného případu. 

4.3  Analýza dokumentů 

Analýza dokumentů podle Jeřábka (1993) představuje sekundární analýzu dat. 

Jedná se tedy o sběr již existujících informací, které dle autora obsahují: 
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 osobní dokumenty vytvořené z iniciativy autora 

- dopisy, autobiografie apod., 

 úřední dokumenty 

- statistiky, úřední výkazy apod., 

 tištěné a další materiály hromadného předávání informací 

- noviny, časopisy, knihy, fotografie, videozáznamy apod. [11] 

Součástí analýzy dokumentů jsou též informace uvedené na internetových 

stránkách, které jsou společně s tištěnými a dalšími materiály hromadného předávání 

informací pro tuto práci relevantní.  

Analýza dokumentů byla realizována prostřednictvím výběru vhodných a 

dostupných zdrojů dat, která byla studována a následně použita v práci: 

 internetové stránky 

- www.skvflorbal.cz, 

- www.sokolvinohrady.cz., 

- www.cfbu.cz, 

- www.czso.cz. 

 Stanovy České obce sokolské pro rok 2014, 

 Prezentace SKV – nabídka pro sponzory, 

 dokumenty zaslané e-mailem od vedení klubu týkající se loga klubu, 

reklamních kampaní, změny návštěvnosti dle období, výkonnosti trenérů, 

mobilní aplikace Instagram, video kanálu YouTube, nabídky reklamních 

ploch a dalších dodatečných otázek. 

4.4  Strukturované interview s otevřenými otázkami 

Strukturované interview s otevřenými otázkami je dle Hendla (2008) založeno 

na předem pečlivě sestavených a formulovaných otázkách, které mohou respondenti, na 

rozdíl od uzavřených otázek, volně zodpovídat. [8] 

 Interview 1 bylo provedeno dne 21. února 2014 v restauraci SoKool, která se 

nachází v areálu TJ Sokol Královské Vinohrady. Na otázky odpovídal prezident 

florbalového klubu Luděk Pokorný a marketingový ředitel Dalibor Nigrin, který pana 

prezidenta v případě nutnosti doplňoval.  

 

http://www.skvflorbal.cz/
http://www.sokolvinohrady.cz/
http://www.cfbu.cz/
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Rozhovor se skládal z 22 otázek zaměřených na oblasti: 

 základní vize, filosofii, cíle klubu, profil sportovní organizace, 

 služby pro trenéry, služby pro hráče, 

 právní formu klubu, organizační strukturu klubu, počet oddílů, 

 oblast marketingového mixu: 

- návštěvnost na utkáních, dodatkové služby pro diváky, cena 

vstupenek, cena klubových suvenýrů, náklady na jeden zápas, 

výdaje a příjmy klubu,  

- prostory pro tréninky a realizaci utkání, způsob distribuce 

klubových suvenýrů, 

- spolupráce s médii, marketingová komunikace, image klubu, 

působení na veřejnost, umístění reklamy, 

- sponzoring, partneři klubu. 

Interview 1 posloužilo jako zdroj informací týkajících se představení klubu a 

jeho současného marketingového mixu. Získané poznatky byly též využity při 

zpracování analýzy zdrojů. 

Následovalo Interview 2 realizované dne 5. března 2014 opět v restauraci 

SoKool na Vinohradech za přítomnosti prezidenta klubu Luďka Pokorného, který 

zodpovídal otázky týkající se analýzy zdrojů a PEST analýzy. 

Otázky byly zaměřeny na jednotlivé zkoumané oblasti analýz: 

 PEST analýza 

- politicko-legislativní faktory, 

- ekonomické faktory, 

- sociální faktory, 

- technologické faktory. 

 analýza zdrojů 

- hmotné zdroje,  

- nehmotné zdroje, 

- finanční zdroje, 

- lidské zdroje. 
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Obě interview byla nahrána diktafon a přepisy jejich záznamů jsou v této práci 

uvedeny v příloze č. 1 (Interview 1) a v příloze č. 2 (Interview 2).  

4.5  Analýza zdrojů 

Autorky Růčková a Roubíčková (2012) představují podnik jako soubor zdrojů, 

které podnik využívá při své činnosti. Tyto zdroje pak odlišují jeden podnik od druhého 

a tvoří ho tak jedinečným. Autorky dělí zdroje podniku do čtyř kategorií: 

1. hmotné zdroje – pozemky, budovy, strojové vybavení, 

2. nehmotné zdroje – licence, patenty, pověst, obchodní značka, 

3. lidské zdroje – organizační struktura, zaměstnanci podniku, 

4. finanční zdroje – rozpočet, granty apod. [23] 

Informace potřebné k provedení analýzy zdrojů byly čerpány z Interview 1, 

Interview 2 a z analýzy dokumentů, neboli z internetových stránek: www.skvflorbal.cz 

a www.sokolvinohrady.cz. Důležitým podkladem pro tuto vnitropodnikovou analýzu je 

pak zhodnocení současného stavu marketingového mixu. 

Tato analýza sloužila k posouzení vnitřního prostředí florbalového klubu a její 

výsledky prezentuje Tabulka č. 8. Průběh celé analýzy je uveden v příloze č. 3. a 

obsahuje Tabulku č. 7 týkající se finančního rozpočtu vinohradského klubu.  

Vnitřní prostředí klubu je dále vyhodnoceno v závěrečné SWOT analýze. 

4.6  PEST analýza 

Dle Srpové (2010) utváří PEST analýza ucelený přehled o vnějším prostředí, 

které působí na podnik. Autorka též rozděluje faktory tvořící PEST analýzu do 4 

okruhů: 

1. politicko-právní faktory – politický systém, vývoj politické situace 

v dané zemi, 

2. ekonomické faktory – hospodářská politika daného státu, vývoj 

makroekonomických ukazatelů: vývoj HDP, fáze hospodářského cyklu, 

nezaměstnanost, inflace, úroveň příjmů a výdajů státního rozpočtu apod., 

3. sociální a kulturní faktory – sociální skladba obyvatelstva, sociální a 

kulturní zvyky, 
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4. technologické faktory – inovační potenciál, tempo technologických 

změn. [24] 

Obdobně jako u analýzy zdrojů, byly informace k PEST analýze získány 

prostřednictvím  Interview 2. Důležitým zdrojem byly též poznatky z analýzy 

dokumentů, čili z uvedených internetových stránek, dále pak z aktualizovaných Stanov 

České obce sokolské pro rok 2014. 

Zhodnocení vlivu jednotlivých faktorů tvořících vnější prostředí klubu je 

uvedeno v Tabulce č. 11. Průběh analýzy je přiložen v příloze č. 4. a je doplněn o 

Tabulku č. 9 a Tabulku č. 10, které se týkají demografických údajů Hl. města Prahy a 

počtu registrovaných hráčů. Dále jsou v průběhu analýzy uvedeny grafy – Graf č. 1 a 

Graf č. 2 prezentující vývoj sazby DPH a vývoj nezaměstnanosti v České republice.   

Údaje jsou dále vyhodnoceny ve finální SWOT analýze. 

4.7  SWOT analýza 

Jakubíková (2008) uvádí, že SWOT analýza identifikuje silné stránky 

(strenghts), slabé stránky (weaknesses), příležitosti (oportunities) a hrozby podniku 

(threats), u nichž posuzuje jejich relevantnost a schopnost vyrovnat se změnami 

prostředí. Jednotlivé body analýzy dle autorky obsahují: 

 silné stránky (strenghts) 

- skutečnosti, které přináší výhody jak zákazníkům, tak firmě, 

 slabé stránky (weaknesses) 

- věci, které firma nedělá dobře, nebo ty, u kterých si ostatní firmy 

vedou lépe, 

 příležitosti (oportunities) 

- skutečnosti, které mohou zvýšit firmě poptávku nebo mohou lépe 

uspokojit zákazníky a přinést firmě úspěch, 

 hrozby (threats) 

- skutečnosti, které mohou naopak snížit poptávku a způsobit 

nespokojenost zákazníků. [10] 

SWOT analýza v této práci představuje závěrečnou syntézu předchozích analýz 

a je prezentována v Tabulce č. 12. 
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5  PŘEDSTAVENÍ KLUBU 

V této kapitole je představen florbalový klub TJ X3M Sokol Královské 

Vinohrady s ohledem na historii klubu, filosofii klubu, cíle vytyčené klubem, právní 

formu a organizační strukturu klubu. 

5.1  Prezentace klubu 

Základní charakteristika klubu je uvedena v následujícím výčtu informací: 

 název: TJ X3M Sokol Královské Vinohrady (TJ X3M SKV), 

 adresa: Polská 1, 120 00, Praha 2, 

 datum založení: 30. května 1997, 

 právní forma: Spolek (změna Občanského zákoníku 2014), 

 oficiální web: www.skvflorbal.cz, 

 oficiální barvy klubu: žlutá a černá. [35] 

5.1.1  Historie klubu 

Počátky založení klubu jsou spojeny se ZŠ Lupáčova, kde začali žáci 9. třídy 

v roce 1997 trénovat florbal. Základní vybavení (hokejky) jim zprostředkoval ředitel 

základní školy.  Po několika vítězných turnajích se hráči rozhodli přihlásit do soutěže a 

vytvořit oficiální florbalový klub, který nesl název HC Lupáčova Coyotes. Oficiálními 

barvami se staly žlutá a černá z důvodu obliby hokejového klubu Litvínov u 

zakládajících členů. 

Ovšem tělocvična na ZŠ Lupáčova se svými rozměry 16m x 9m nedostačovala 

pro tréninky, a tak se v sezóně 2003/2004 rozhodlo o přesunu na Vinohrady, kde tamní 

hala Sokola splňovala požadované rozměrové parametry.  

V sezóně 2003/2004 Vinohrady postoupily do nejvyšší extraligové soutěže 

v České republice – Fortuna Extraligy. V následující sezóně se však potvrdilo, že 

extraliga je výkonnostně o hodně výše, a tak klub sestoupil zpět do 1. ligy. Od sestupu 

se klub snaží každou sezonu o návrat do elitní soutěže. 

Sezóna 2012/2013 byla šťastná pro ženskou kategorii, která postoupila do z      

1. ligy do Fortuna Extraligy a v současné sobě již hraje nejvyšší soutěž. [33] 

http://www.skvflorbal.cz/
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Za dobu své existence klub používal celkem 4 názvy a prodělal 4 změny 

oficiálního loga: 

1. HC Lupáčova Coyotes – 1997-2000, 

2. HC Coyotes – 2000-2003, 

3. TJ Sokol Královské Vinohrady – 2003-2013, 

4. TJ X3M Sokol Královské Vinohrady – 2013- současnost (logo viz. 

Obrázek 1). 

Poslední změna názvu klubu proběhla v roce 2013, kdy do názvu přibylo jméno 

florbalového sponzora.   

Obrázek 1: Vývoj loga TJ SKV 

                                         

    1997-2000             2000-2003               2003-2012          2012 - současnost               

Zdroj: vlastní zpracování dle Prezentace SKV 

5.1.2  Filosofie klubu 

Ve svých počátcích se vedení klubu muselo rozhodnout, zda bude florbal 

provozovat zábavní nebo sportovní formou, načež byla zvolena forma sportovní. Profil 

sportovní organizace tedy spadá do kategorie výkonnostního sportu.  

Vize florbalového oddílu na Vinohradech se ubírá k působení v nejvyšší 

extraligové soutěži. Boj o postup do AutoCont Extraligy (od sezóny 2012/2013 má 

soutěž nového sponzora) svádí mužský A tým se svými soupeři každou sezonu od roku 

2004, kdy sestoupil zpět do 1. ligy. Hlavní myšlenkou je tedy dostat se co nejdále 

sportovně, a zároveň tuto činnost uřídit ekonomicky, jelikož 1. liga je dle slov 

prezidenta klubu velmi drahá a lze na ni málokoho nalákat.   

5.1.3  Cíle klubu 

Nejdůležitějším sportovním cílem dlouhodobého charakteru, který souvisí 

s klubovou filosofií, je hrát extraligu ve všech kategoriích. Co se týče A týmu mužů, 
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tento cíl se v současné době transformuje na cíl krátkodobý, jelikož byl vedením klubu 

vytyčen před třemi lety a nyní, v probíhající sezóně 2013/2014, je velmi aktuální.  

Dlouhodobě si klub stanovuje, aby se výkonnostně vyprofilovala i mládežnická 

družstva a klub tak měl možnost vybírat talentované hráče již v mládežnických celcích. 

Se zaměřením na tento cíl bude v klubu nově fungovat tzv. SKV Školka, kde budou 

hráči skládat zkoušky z herní techniky. Pokud hráč neuspěje, zůstane po určité období 

ve stávající kategorii do té doby, než se vypracuje na požadovanou úroveň. 

Závěrem prezident klubu uvádí, že jejich sportovní cíle jsou velké, ale 

v současných podmínkách je nelze realizovat.  

5.1.4  Právní forma klubu 

Od sezóny 2003/2004, kdy došlo k přemístění na Královské Vinohrady, patří 

klub pod Českou obec sokolskou. Právní forma byla změněna k 1. lednu 2014 

z Občanského sdružení na Spolek dle nového Občanského zákoníku. Jedná se tedy o 

klub neziskového charakteru, jehož hlavním záměrem není podnikatelská činnost, ale 

sdílení vzájemného sportovního cíle. 

Česká obec sokolská představuje nyní dobrovolný a nezávislý demokratický 

spolek. V České republice je čtvrtým nejpočetnějším spolkem, jehož cca 190 000 členů 

se dobrovolně věnuje sportům (výkonnostní sport), pohybovým aktivitám v oddílech 

sokolské všestrannosti (sport pro všechny) a kulturní činnosti.  

 Základními organizačními jednotkami tohoto spolku jsou jednoty (T.J. Sokol 

Praha – Královské Vinohrady) sdružené v sokolských župách, dle příslušného kraje 

České republiky. Jednota T.J. Sokol Praha – Královské Vinohrady je sdružená spolu 

s ostatními v sokolské župě Jana Podlipného.  [37] 

5.1.5  Organizační struktura klubu 

Výkonný orgán klubu představuje sedmičlenný výbor, kde má každý člen 

vymezenou činnost. Dříve měl vedení celého klubu na starost prezident Luděk Pokorný. 

V současné době představuje jakousi „hlavu na venek“. Podepisuje smlouvy, jedná 

s partnery, ale nemá rozhodující pravomoci. Ve výboru má pouze jeden hlas jako 

všichni ostatní členové.   

Členové výboru se schází jednou měsíčně a projednávají nejdůležitější 

záležitosti týkající se klubu. Doba působnosti členů je stanovena na dobu 2 let. Po tomto 
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uplynulém období se koná valná hromada, kde se hlasuje o následujícím členském 

zastoupení. Jména členů výboru a jejich funkce, které zastávají, jsou uvedena v Tabulce 

č. 1. 

Tabulka č. 1: Členové výboru klubu TJ X3M SKV 

Výbor TJ  X3M Sokol Královské Vinohrady 

Prezident klubu: Luděk Pokorný 

Viceprezident klubu: Libor Pokorný 

Sportovní ředitel: Vilém Svoboda 

Finanční ředitelka: Lenka Hrdinová 

Pořádání elitních soutěží: Pavel Doubek 

Marketingový ředitel: Dalibor Nigrin 

Správkyně movitého majektu: Lucie Šťastná 

Zdroj: vlastní zpracování dle [34] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

6  MARKETINGOVÝ MIX KLUBU 

V této kapitole bude věnována pozornost všem dříve popsaným nástrojům 

marketingového mixu 7P – produkt, cena, distribuce, propagace, lidé, proces a 

prezentace. Nástroje jsou implementovány na florbalový klub TJ X3M SKV. 

6.1  Florbalové utkání jako produkt 

Florbalové utkání z hlediska produktu představuje centrum marketingového 

mixu. V případě takového utkání jde o produkt nemateriálního charakteru, který diváci 

navštěvují s vidinou sportovního zážitku. 

 Divák při návštěvě florbalového utkání očekává především: 

 kvalitní sportovní výkony,  

 dobrou atmosféru,  

 klub nadšených fanoušků,  

 bohatý doprovodný program, 

 širokou nabídku klubových suvenýrů, 

 časově přijatelný termín utkání, 

 doplňkové služby. 

6.1.1  Sezóna 2013/2014 

V letošní sezóně odehrál A tým mužů v základní části 1. ligy celkem 22 

zápasových kol v časovém období od září 2013 do února 2014. Kvůli poslednímu 

prohranému utkání v základní části se soupeřem FBŠ Hattrick Brno postoupily 

Vinohrady do play-off z posledního čtvrtého místa. 

Od března letošního roku svádí A tým mužů v play-off  boj o postup do 

AutoCont Extraligy. S ohledem na zásadní a nejdůležitější cíl klubu – působení 

v extralize v sezóně 2014/2015 – je pro tým více než žádoucí vyhrávat důležité zápasy a 

podívat tak co nejlepší florbalové výkony, které jsou pro zákazníky hlavním lákadlem. 

Podle Tabulky č. 2 si tým prozatím vede velmi dobře a postupně se propracovává do 

finále play-off, jehož výsledek bude znám na začátku dubna letošního roku. 
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Tabulka č. 2: Play-off 2013/2014 

Odehrané zápasy play-off 2013/2014 

Datum Kolo Domácí Hosté Skóre 

16.3. 7 FBC BRZDY CZ Česká Lípa TJ X3M SKV 8 : 5 

15.3. 6 FBC BRZDY CZ Česká Lípa TJ X3M SKV 4 : 7 

13.3. 5 TJ X3M SKV TJ Znojmo LUAFEN CZ 6 : 5 

9.3. 4 TJ Znojmo LUAFEN CZ TJ X3M SKV 8 : 9 

8.3. 3 TJ Znojmo LUAFEN CZ TJ X3M SKV 5 : 4 

2.3. 2 TJ X3M SKV TJ Znojmo LUAFEN CZ 6 : 8 

1.3. 1 TJ X3M SKV TJ Znojmo LUAFEN CZ 8 : 5 

Zdroj:vlastní zpracování dle [40] 

6.1.2   Návštěvnost na utkáních 

Návštěvnost na utkáních na začátku letošní sezóny výrazně poklesla. Snížený 

zájem byl způsoben obměnou stávajícího kádru díky nově příchozímu trenérovi Janu 

Pazderovi (bývalý trenér extraligového klubu SSK Future). Diváci byli zvyklí chodit na 

své oblíbené hráče a z důvodu jejich absence chodit přestali. Průměrně se návštěvnost 

pohybovala okolo 103 diváků, což je nízké číslo vzhledem ke kapacitě haly cca 700 

diváků. Tyto značné rezervy v návštěvnosti si vedení uvědomuje a tvrdí, že v této 

oblasti je rozhodně na čem pracovat.  

Návštěvnost se souběžně s průběhem play-off zvyšuje. Na zatím poslední 

z domácích utkání, které se konalo 13.3. 2014 viz. Tabulka č. 2, se přišlo podívat 404 

diváků.  

K tématu návštěvnosti na utkání, prezident klubu dodává, že velmi záleží na 

kvalitě soupeře. Na dobrého soupeře přijde v průměru 130 diváků. Na méně 

atraktivního soupeře přijde maximálně 70 diváků. Jako důvod poklesu návštěvnosti 

uvádí prezident klubu fakt, že v Praze je florbalu na velmi dobré úrovni dostatek a 

návštěvníci raději volí elitní florbalové kluby.  

6.1.3  Termíny utkání A týmu mužů 

Nízká návštěvnost na utkáních1.ligy mužů má též úzkou vazbu na termíny 

daných utkání. Hrací hala je využívána pro široké spektrum sportovních aktivit, a tak je 

velice obtížné nalézt ideální dobu pro pořádání domácího zápasu, která by fanouškům 

vyhovovala. V podstatě se tyto termíny odvíjí od toho, zda je na hale zrovna volno. 

Zápasy se tak konají většinou ve večerních hodinách, a to i ve všední dny. Tím se 



42 

 

relativně snižuje šance na přilákání dodatečných diváků, kterým tento čas nevyhovuje 

z pracovních či rodinných důvodů. 

6.1.4  Atmosféra a doprovodný program 

Vinohradský florbalový klub je pověstný svým přátelským prostředím. Stálí 

fanoušci, ačkoliv jich nejsou tisíce, nevynechají jediný zápas a jsou vždy připraveni 

vytvořit pro svůj favorizovaný klub tu nejlepší atmosféru. SKV působí na florbalové 

scéně již 15 let a za tuto dobu klub vychoval řadu florbalových talentů, kteří se rádi 

vrací podívat na utkání a podpořit svoje spoluhráče z florbalu. Divák během utkání 

nemůže přehlédnout, že na Vinohradech se hraje florbal s radostí a fair-play. 

Naopak přestávkový program, který dotváří společně s atmosférou jedinečnost 

sportovního produktu, v případě SKV poněkud zaostává. Do dvou desetiminutových 

pauz mezi třetinami nejsou, až na výjimky, zařazeny žádné soutěže pro diváky, či 

vystoupení sportovců, exhibice apod.  

6.1.5  Doplňkové služby pro diváky 

Diváci mohou během návštěvy florbalového utkání využít dodatkových služeb 

v podobě základního občerstvení v salonku vedle hlediště. Klub má pro tyto účely 

sjednanou dohodu s oblíbenou restaurací Hospůdka u Vejdů sídlící nedaleko haly na 

adrese Budečská 851/28, Praha 2, 120 00. 

Salonek o rozloze 98 m
2
, s kapacitou 40 míst k sezení, barem a kuchyňkou 

dostačuje pro potřeby bufetu, o který se starají v době utkání pracovníci zmíněné 

restaurace. Žádné jiné dodatkové služby nejsou divákům v současné době poskytovány. 

[36] 

6.1.6  Nabídka klubových suvenýrů 

Klub disponuje následujícími suvenýry, které nabízí divákům jakožto předměty 

merchandisingu: 

 tričko, 

 šála, 

 čepice, 

 přívěsek na klíče, 

 tužka. 
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Z  výčtu je patrné, že nabídka klubových suvenýrů tvoří pouze základní portfolio 

a jistě by bylo žádoucí tuto nabídku rozšířit a vytvořit tak rozsáhlejší sortiment 

předmětů merchandisingu.  

Fotografie klubových suvenýrů jsou přiloženy v příloze č. 5. 

6.2  Cena florbalového utkání 

V oblasti cenové tvorby jsou pro tuto práci nejdůležitějšími body především: 

 tvorba ceny vstupenek na utkání A týmu mužů,  

 ocenění jednotlivých klubových suvenýrů. 

6.2.1  Tvorba ceny vstupného 

Dle slov prezidenta klubu bylo výhodnější stanovit dobrovolné vstupné na 

domácí zápasy. Důvody vedoucí k tomuto rozhodnutí jsou následující.  

Česká florbalová unie (ČFbU), řídící orgán českého florbalu, vypisuje odměny 

(dotace) za určitý počet diváků v hledišti. Pro klub je tedy příznivější splnit požadovaný 

limit návštěvníků, než stanovit cenu vstupného, která by byla relevantní k prvoligovému 

florbalovému utkání např. 20,- až 30,- Kč.  

Proces přidělení dotací trvá přibližně půl roku. Na každý zápas musí přijít 

delegát, vše potřebné vyfotit a zaslat na ČFbU. Zhruba do měsíce je přidělena dotace. 

Jednou za půl roku se dotace sečtou a následně jsou vyplaceny klubu. Stanovení 

dobrovolného vstupného se klubu osvědčuje již 3. sezónu, a tak chce vedení v této 

činnosti nadále pokračovat.    

6.2.2  Ceny klubových suvenýrů 

Jednotlivé ceny klubových suvenýrů jsou uvedeny v Tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Ceny klubových suvenýrů 

Ceny klubových suvenýrů 

Předmět Cena (Kč) 

tričko 130,- 

šála 220,- 

čepice 110,- 

přívěsek na klíče 70,- 

tužka 33,- 

Zdroj: vlastní zpracování, dle Interview 1 
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6.3  Distribuce florbalového utkání 

Již v teoretické části práce bylo v kapitole 3.6.3 Distribuce ve sportu zmíněno, 

že pro sportovní produkt nemateriálního charakteru typu sportovního utkání je klíčovou 

položkou hrací hala. Nedílnou součást hrací haly představují: 

 dopravní dostupnost,  

 distribuce klubových suvenýrů. 

V následujících kapitolách jsou rozebrány jednotlivé atributy distribuce 

florbalového utkání vinohradského klubu. 

6.3.1  Sportovní hala TJ X3M Sokol Královské Vinohrady 

Přehled základních informací o prostorách haly a jejím vybavení je uveden v  

Tabulce č. 4.  

Tabulka č. 4: Sportovní hala TJ X3M SKV  

Hala TJ Sokol Královské Vinohrady 

Adresa: Polská 1/2400, Praha 2, 120 00 

Kapacita haly: 700 diváků 

Kapacita hlediště: 400 míst k sezení 

Celková plocha (hala): 1700 m
2
 

Hrací plocha (hala): 1200 m
2
 

Povrch: PVC Tarkett OMNISPORTS   

Výbava - zvuková aparatura: ano 

Výbava - florbalové náčiní: ano  

Výbava - elektronická časomíra: ano 

Celková plocha (dorostový sál): 544 m
2
 

Hrací plocha (dorostový sál): 409 m
2
 

Kapacita hlediště (dorostový sál): 58 míst k sezení, 20 míst k stání 

Celková plocha (parketový sál): 205 m
2
 

Celková plocha (reuter sál): 200 m
2
 

Bazén: ano 

Parkoviště před halou: ano 

Zdroj: vlastní zpracování dle [36]  
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K hlavní hrací hale, kde se pořádají domácí utkání florbalového A týmu mužů, 

patří též dorostový sál s parketovým povrchem sloužící pro sportovní aktivity jako 

moderní gymnastika, basketbal, volejbal, badminton apod. Další parketový sál o rozloze 

205 m
2 

slouží pro pohybované aktivity jako je tanec různé druhy cvičení (pilates, taiji, 

aerobic, jóga). Reuter sál vybaven gymnastickým kobercem reuter slouží zejména pro 

účely moderní gymnastiky. Dále je v prostorách celého objektu umístěn plavecký 

bazén, určený jak pro plavecké oddíly Sokola, tak pro veřejnost. 

K budově je připojen venkovní areál skládající se ze škvárového atletického 

oválu o délce 400 m, velkého travnatého hřiště, malého travnatého hřiště, hřiště 

s povrchem poroflex o rozměrech 39 m x 19 m s umělým osvětlením a hřiště s umělou 

trávou o rozměrech 20 m x 40 m též s  umělým osvětlením. [36] 

Podrobnější informace k hrací hale z hlediska její kapacity a využitelnosti jsou 

uvedeny v průběhu analýzy zdrojů v příloze č. 3. 

6.3.2  Dostupnost hrací haly 

Svou lokalizací v centru Prahy (Městská část Praha 2) je hala velmi snadno 

dostupná pro domácí diváky, kteří se mohou na utkání dopravit městskou hromadnou 

dopravou. Hala se nachází cca 5 minut chůzí od zastávky blízkého metra linky A Jiřího 

z Poděbrad a cca 5 minut tramvají ze zastávky I. P. Pavlova (metro linky C) do zastávky 

Vinohradská tržnice, odkud cesta na halu zabere návštěvníkovi 2 minuty chůze, viz. 

obrázek mapy uvedený v příloze č. 6.  

Naopak doprava automobilem, je pro diváky komplikovanější. Před halou je 

dispozici parkoviště (fotografie parkoviště je přidána do příloh jako příloha č. 7), které 

je ovšem placené a vzhledem k lokalizaci haly v centru Prahy lze automobil zaparkovat, 

v případě naplnění kapacity parkoviště, velmi obtížně. [32] 

6.3.3  Distribuce klubových suvenýrů 

Před čtyřmi lety byly klubové suvenýry vyfoceny a umístěny na internetových 

stránkách klubu a zájemci z řad hráčů, diváků a fanoušků měli možnost objednávek 

těchto předmětů přes trenéry, či vedení.  

V současnosti není žádná možnost prohlédnutí a případných objednávek 

klubových suvenýrů na internetu. Nefunguje například distribuce prostřednictvím 
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sociální sítě Facebook, která je hojně využívána pro účely propagace klubu, viz. 

kapitola 6.4 Propagace florbalového utkání. 

Na začátku sezóny 2013/2014 se vedení klubu rozhodlo vytvořit pro návštěvníky 

utkání Fanshop umístěný při vstupu do hlediště. Klubové suvenýry jsou tak vidění a 

prodeji v průběhu daných utkání zejména na začátku sezóny a na začátku play-off, kdy 

je návštěvnost na utkáních největší. 

6.4  Propagace florbalového zápasu 

Mezi hlavní komunikační média klubu patří mimo samotných internetových 

stránek, které jsou pravidelně aktualizovány, především: 

 sociální síť Facebook,  

 mobilní aplikace Instagram, 

 internetový server pro sdílení videí YouTube,  

 video kanál SKV TV,  

 sponzoring.  

6.4.1  Facebook 

Obecně vzato, Facebook představuje nejrozšířenější sociální síť na světě. Slouží 

ke komunikaci mezi uživateli, sdílení jimi přidaných příspěvků, multimediálních dat, 

udržování vztahů a zábavě. 

Vinohradský florbalový klub možností Facebooku plně využívá. Facebook plní 

úlohu primárního komunikačního prostředku. Klub má na této síti založený svůj profil, 

o který se stará v první řadě Jiří Buchta (správce), dále pak Pavel Doubek (fotograf) a 

Peter Varga (IT technik).  

V současné době sleduje profil TJ X3M Sokol Královské Vinohrady 1000 

facebookových uživatelů (číslo se každý den o několik uživatelů navyšuje), kterým se 

správci denně připomínají prostřednictvím:  

 vkládaní článků z webových stránek (reportáže z utkání, výsledky), 

 vkládání foto reportů z utkání, soustředění, akcí SKV, 

 vkládání internetových odkazů na video sestřihy z utkání, 

 vkládání internetových odkazů na video rozhovory s hráči a trenéry, 

 zasílání pozvánek na nadcházející utkání, 
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 vkládání upomínkových plakátů (viz. příloha č. 8). 

Souběžně s Facebookem fungují internetové stránky klubu, kde se článek či 

příspěvek propaguje prostřednictvím facebookového profilu. 

Od letošní sezóny byly prostřednictvím správce profilu realizovány reklamní 

kampaně pomocí tzv. placené reklamy na Facebooku. V podstatě se jedná o zaplacení 

poplatku společnosti Facebook, která za tento poplatek zprostředkuje propagaci stránky, 

článku, či fotografie apod. po určitou dobu. Výše poplatku se liší dle doby, po kterou je 

daná stránka propagována. 

Tímto způsobem klub provedl již čtyři reklamní kampaně, z nichž tři se setkaly 

s úspěchem, jedna pak byla méně úspěšná, viz. Tabulka č. 5. 

První kampaň byla realizována s cílem zvýšit počet fanoušků na facebookovém 

profilu klubu. Lokalizace byla zaměřena na uživatele z Prahy a okolí do 70 km, kteří 

měli ve svých zájmech uvedený florbal. Rozpočet na reklamu byl nastaven na 400,- Kč. 

Vyčerpalo se 344,- Kč, z čehož lze vyvodit, že doporučení na označení profilu klubu 

jako „To se mi líbí“ se zobrazilo 86 % z požadovaných zobrazení, které bylo možno 

dosáhnout s finančním limitem 400,- Kč. Během 5 dnů se příspěvek zobrazil 15 283 

uživatelům a klub tak získal 77 nových fanoušků (označili profilovou stránku klubu 

jako „To se mi libí“), což se vzhledem k první realizované reklamní kampani jeví jako 

úspěch. 

Stejným způsobem probíhaly i ostatní kampaně, z nichž největší úspěch zažila 

kampaň poslední, kdy se s rozpočetem 100 Kč,- proinvestovalo celých 100% a daný 

příspěvek (plakát propagující nadcházející utkání) se zobrazil celkem 11 269 

uživatelům. Jedním z uživatelů, kteří označili příspěvek jako „To se mi líbí“ byl Český 

florbal, respektive jeho facebookový profil (stejný princip jako profil SKV), který čítá 

50 000 fanoušků, což je na Českou republiku extrémní počet. Takto se propagovaný 

plakát dostal na 11 269 zobrazení s tím, že ho označilo 1 272 uživatelů. 

Aktivita klubu se v tomto směru propagace dá považovat za značnou. Správci se 

neustále snaží vymýšlet nové příspěvky, zvát uživatele na nadcházející utkání a 

rozšiřovat tuto propagační činnost. 

Ovšem co se týče oblasti venkovní reklamy je činnost klubu prozatím nulová. 

Například v okolí Vinohrad a Žižkova (metro linky A, kde se nachází zastávky nejblíže 
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hale – Náměstí Míru a Jiřího z Poděbrad a zastávky tramvají na Vinohradské třídě) není 

možno v současné době vidět žádné reklamní poutače, pomocí kterých by se klub 

snadněji dostal do povědomí zákazníků. 

Tabulka č. 5: Placená reklama na Facebooku 

  1. kampaň 2. kampaň 3. kampaň 4. kampaň 

Cíl 

dosažení co 

největšího počtu 
označení stránky 

jako "To se mi 

líbí" 

zvýšení účastníků 

události 

nadcházejícího 
utkání 

dosažení co 

největšího počtu 

označení stránky 
jako "To se mi líbí" 

propagace 

upomínacího 
plakátu před 

nadcházejícím 

utkáním  

Lokalizace 

oblast Prahy + 70 

km okolí, uživatelé 
se zájmem o 

florbal 

fanoušci stránky 
oblast Prahy + 20 

km okolí 
fanoušci stránky 

Rozpočet 400,- Kč 400,- Kč 400,- Kč 100,- Kč 

Vyplaceno 344,- Kč 6,- Kč 238,- Kč 100,- Kč 

Délka 5 dnů 5 dnů 5 dnů 1 den 

Dosah 15 284 zobrazení 409 zobrazení 6 820 zobrazení 11 269 zobrazení 

Výsledky 
77 označení 

stránky jako                          

"To se mi líbí" 

7 nových 
účastníků 

39 označení stránky 
jako "To se mi líbí" 

1 272 shlédnutí  
plakátu 

Zdroj: vlastní zpracování dle [39] 

6.4.2  SKV TV 

Ikona SKV TV je k vidění jak na webových stránkách klubu, tak na 

facebookovém profilu. Prostřednictvím SKV TV se může každý zpětně podívat na 

serveru YouTube na video sestřihy ze všech utkání, rozhovory s hráči, trenéry apod. 

Dále v rámci TV SKV funguje video kanál TVcom, díky kterému lze sledovat v případě 

nepřítomnosti na utkání živě on-line přenos natáčený pracovníky klubu.  

Tato propagační činnost se začala rozvíjet cca před třemi lety, kdy se dělaly 

nárazové sestřihy z utkání a občas se objevil na YouTube rozhovor s hráči. Nyní je 

tvorba a umisťování video příspěvků do SKV TV pravidelnou činností. Nově od letošní 

sezóny má klub externího pracovníka, který stříhá videa a poté z nich tvoří tzv. 

highlights, neboli krátké video sestřihy obsahující nejdůležitější momenty utkání.  
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6.4.3  Instagram 

Jako doplňkový zdroj materiálů pro propagační činnost na Facebooku slouží 

mobilní aplikace Instagram určená ke sdílení fotografií v komunitě uživatelů, kteří tuto 

aplikaci používají. Přihlašovací údaje k profilu potřebnému k aktivitě na Instagramu 

byly poskytnuty oběma A týmům, mužskému i ženskému. Týmy se prostřednictvím 

přidávaných fotografií trumfují, panuje zde přirozená rivalita a aktivita se setkává 

s pozitivní odezvou. Materiály z Instagramu se tedy občas propagují prostřednictvím 

Facebooku stejným způsobem jako příspěvky a články na webových stránkách. 

6.4.4  Public relations 

Do odvětví public relations lze zařadit rozdávání volných lístků na nadcházející 

utkání na Náměstí Jiřího z Poděbrad, které se nachází v blízkosti haly. 

Do budoucna plánuje vedení vlastní školení trenérů. Mělo by se jednat o 

doškolovací semináře pod vedením klubu, probíhající jednou za měsíc v rámci 

zkvalitnění trenérských služeb (blíže uvedeno v průběhu analýzy zdrojů v oblasti 

finančních zdrojů v příloze č. 3).  

Jiná další činnost napomáhající k vylepšení publicity klubu (například sportovní 

akce pro děti a mládež, výchovně orientované sportovní akce, sportovní akce pro 

handicapované, společenské události apod.) není v současné době realizována. 

6.4.5  Sponzoring 

Jednadvacítka 

Aktuálně je v podstatě jediným a hlavním sponzorem klubu florbalová prodejna 

Jednadvacítka, dodávající hráčům florbalové vybavení značek Salming a X3M, se 

kterou podepsal klub smlouvu v roce 2013 (změna názvu klubu). V rámci sponzoringu 

mají A týmy mužů a žen zdarma celé florbalové vybavení (hokejky, vaky, tréninkové 

soupravy apod). Hráči ostatních kategorií mají nárok na uplatnění slevy na florbalové 

zboží v prodejně Jednadvacítka.  

Ostatní partneři 

Partnery podporující SKV pomocí udělování dotací a grantů představují Městská 

část Praha 2, Magistrát Hlavního města Prahy a soukromé nadační fondy. Zmínění 

partneři poskytují dotace zejména v oblastech: 
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 trenérská činnost  

- finanční ohodnocení trenérů (nově od letošní sezóny), 

- placení licencí trenérům, 

- doškolovací semináře pro trenéry (ve stavu plánování), 

 výstavba nové haly  

- viz. průběh analýzy zdrojů v příloze č. 3 (ve stavu plánování). 

K ostatním partnerům poskytujícím klubu své služby za zvýhodněnou cenu, či 

prostřednictvím drobnějšího vybavení patří společnosti Film Dekor, Nutrend (výživa a 

doplňky stravy) a dále projekt Nicnebolí (tělesná diagnostika sportovců). [35] 

Reklamní plochy pro partnery a sponzory 

Jako protislužbu za poskytovanou podporu nabízí klub uvedeným sponzorům 

následující reklamní plochy s cílem zviditelnění daných firem prostřednictvím publicity 

florbalu: 

 reklama na mantinelech  

- použití při mnoha ligových soutěžích a turnajích včetně 

mezinárodních florbalových turnajů jako Prague Games a Czech 

Open, 

 reklama na sportovní hale 

- plochy pro umístění transparentu při florbalových utkáních 

pořádaných TJ X3M SKV, 

 reklama na dresech 

- možnost umístění na dresech všech hráčských kategorií, 

 reklama na internetu 

- propagace partnera na internetových stránkách klubu a na jeho 

facebookovém profilu, 

 reklama na tiskovinách 

- možnost umístění firemního loga na doprovodné tiskoviny typu 

plakáty, letáky, vstupenky a program k utkání, 

 reklama ve videopřenosu 

- možnost umístění loga sponzora přímo do video přenosu utkání 

na portálu TVcom. 
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Nabídka pro generálního partnera  

Svému generálnímu partnerovi nabízí klub propagaci obchodního jména a loga 

k jeho prezentaci firmy viz. Tabulka č. 6. 

Tabulka č. 6: Nabídka pro generálního partnera 

Nabídka pro generálního partnera 

Typ reklamy Podrobnosti 

Propagace obchodního jména 
Uvedení jména sponzora ve všech 

klubových médiích (tištěné i 

elektronické zdroje). 

Reklamní panely 
3 ks reklamních panelů o velikosti 

100x300 cm před diváky v záběru TV 

kamer. 

Plocha na klubových tričkách 
Umístění loga sponzora na klubových 
tričkách. 

Zahrání znělky 
Zahrání audio reklamního spotu 
sponzora o přestávkách domácího 

utkání.  

Reklama na mantinelech 
Nabídka 6 ks mantinelů o rozměrech 
50x200 cm umístěných v potenciálním 

záběru TV kamer a před diváky. 

Reklama na dresech 
Plocha 20x30 cm na prsou elitních 
družstev mužů a žen, či dalších družstev. 

Reklama na tiskovinách oddílu 
Umístění loga sponzora ve veškerých 
tiskovinách oddílu. 

Distribuce reklamních předmětů 
Rozdávání propagačních předmětů 

sponzora divákům během utkání. 

VIP servis 
Zajištění 8 ks permanentních vstupenek 
včetně VIP servisu na domácí utkání. 

Zdroj: vlastní zpracování dle SKV prezentace – nabídka pro sponzory 

Finanční nabídka pro sponzory 

V současné době vedení klubu nedisponuje žádnou finanční nabídkou, která by 

oceňovala jednotlivé reklamní plochy. Například s hlavním sponzorem Jednadvacítka 

klub jednal na základě dohody o konkrétním balíčku financí, jehož výši nelze v práci 

uvést v závislosti na smluvních podmínkách obou stran. Z tohoto důvodu není 

v prezentaci klubu uvedena kalkulace této nabídky. Klub v podstatě jedná se sponzory 

na základě dohody poté, co se daný sponzor vysloví, že má zájem o vzájemnou 

spolupráci. 
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Perspektivy pro sezónu 2014/2015 

Co se týče výhledu do budoucna, klub má rozjednaného dalšího sponzora, 

tentokrát  finančního, zřejmě od sezóny 2014/2015, jelikož pro letošní rok strany 

smlouvu neuzavřely. Víceméně se čeká, jak se uvedený sponzor vyjádří s ohledem na 

postup mužského A týmu do AutoCont Extraligy v letošní sezóně.  

Situace se tedy bude odvíjet od případného zájmu potenciálních sponzorů o 

spolupráci s SKV s ohledem na působení klubu v extraligové soutěži. 

6.5  Lidé 

Co se týká personálu ve vinohradském florbalovém klubu, důležitou roli hraje 

působení profesionálních florbalových trenérů v obou A týmech (viz. příloha č. Průběh 

analýzy zdrojů ). Zejména ženský A tým se může pyšnit jediným trenérem v České 

republice, který vlastní trenérskou A licenci (nevyšší možná dosažitelná florbalová 

licence).   

Se zaměřením na zmiňovaný bufet poskytující základní občerstvení pro diváky 

je nutno dodat, že obsluha bufetu je vždy milá, vstřícná a působí na zákazníky 

pozitivním dojmem.  

6.6  Proces 

V souvislosti s dobrovolným vstupným je v oblasti procesu malý prostor pro 

zhodnocení daného nástroje. Je ovšem důležité zmínit dobu čekání na občerstvení. 

Jelikož je k dispozici pouze jedno místo, kde se může divák občerstvit, často se stává, 

že se o přestávkách mezi třetinami tvoří fronty, které zákazníky odrazují. 

6.7  Prezentace 

Prostředí sportovní haly na Vinohradech neprošlo za dobu své existence žádnou 

významnou modernizací, co se týče hlediště. Pro sezení jsou určena nekomfortní 

dřevěná sedadla. Na druhou stranu je nutno dodat, že prostředí hlediště dbá na čistotu a 

pravidelnou údržbu. Tématu atmosféry během florbalového utkání se blíže věnuje 

kapitola 6.1.4 Atmosféra a doprovodný program. 
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7  ANALÝZA PROSTŘEDÍ KLUBU 

7.1  Analýza vnitřního prostředí klubu 

Analýza vnitřního prostředí neboli analýza zdrojů slouží ke zhodnocení stavu 

zdrojů a jejich vývoje do budoucna. Průběh této analýzy je přiložen jako příloha č. 3.  V 

průběhu analýzy je, jak již bylo uvedeno v metodologii, uvedena Tabulka č. 7 týkající 

se finančního rozpočtu klubu. Finální posouzení těchto zdrojů a jejich předpokládaný 

vývoj uvádí Tabulka č. 8. V závěru kapitoly. 

Následující rozdělení představuje analyzované typy zdrojů, které jsou pro klub 

nejpodstatnější: 

 hmotné zdroje 

- hala TJ Sokol Královské Vinohrady, venkovní areál, samostatné 

movité věci, 

 nehmotné zdroje  

- pověst, slogan, 

 finanční zdroje 

- příjmy a výdaje klubu, 

 lidské zdroje 

- výkonnost personálu, výkonnost trenérů, vývoj členské základny. 

7.1.1  Vyhodnocení analýzy zdrojů 

Hodnoceným kritériím (hmotné zdroje, nehmotné zdroje, finanční zdroje, lidské 

zdroje) byla přidělena váha od 1 do 3, kdy 1 znamená nejnižší váhu a 3 naopak nejvyšší. 

Stav zdrojů byl hodnocen body na škále 1 až 5. Pět bodů je přisouzeno výbornému 

stavu zdroje, jeden bod naopak velmi špatnému stavu zdroje. Zdroj s nejvyšším 

výsledným počtem bodů je na tom z hlediska stavu a důležitosti nejlépe. Dále je 

nastíněn předpokládaný vývoj zdrojů do budoucna. Výsledky analýzy zdrojů 

představuje Tabulka č. 8. 
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Tabulka č. 8: Vyhodnocení analýzy zdrojů 

Kritéria 

Váha Stav 

Součet Vývoj 
1 až 3 

Výborný 
Velmi 

dobrý 
Dobrý Špatný 

Velmi 

špatný 

5 4 3 2 1 

Hmotné 

zdroje 
3 

   
  

 
6 Růst 

Nehmotné 

zdroje 
2 

 
  

   
8 Stagnace 

Finanční 

zdroje 
3 

  
  

  
9 Růst 

Lidské 

zdroje 
2 

 
  

   
8 Růst 

Zdroj: vlastní zpracování 

Hmotným zdrojů byla dle poznatků uvedených v přílohách přidělena nejvyšší 

váha, protože od výstavby nové haly se bude celá situace v této oblasti odvíjet. Těmto 

zdrojům byly uděleny pouze 2 body, jelikož jsou prozatím pro rozvoj klubu 

nedostačující.  

Nehmotné zdroje mají stanovenou nižší váhu s číslem 2. Stav je posouzen jako 

velmi dobrý se 4 body z důvodu dobré pověsti klubu.  

Finanční zdroje mají nejvyšší váhu. Dostačují pro provoz celkového chodu 

klubu v prvoligové soutěži a od letošní sezóny se dokonce navyšují díky přiděleným 

grantům. Ovšem výrazné finanční investice si klub se svým rozpočtem nemůže dovolit, 

proto je stav tohoto zdroje hodnocen jako dobrý. Budoucí vývoj sponzorské spolupráce, 

která by jistě přispěla k navýšení finančního rozpočtu klubu, bude záviset na postupu   

A týmu mužů do AutoCont Extraligy.  

Lidské zdroje mají stejně jako nehmotné zdroje střední váhu vzhledem 

k důležitosti hmotných a finančních zdrojů v této analýze. Celkový stav je hodnocen 

jako velmi dobrý vzhledem k trenérskému obsazení v obou A týmech. 

Nejlépe jsou tedy hodnoceny finanční zdroje s 9 body, hned za nimi stojí 

nehmotné a lidské zdroje s 8 body a nejhůře je hodnocen stav hmotných zdrojů s            

6 body. Kromě oblasti nehmotných zdrojů se do budoucna předpokládá růst všech 

indikátorů.  
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7.2  Analýza vnějšího prostředí klubu 

Analýza faktorů vnějšího prostředí je v této práci provedena pomocí PEST 

analýzy. Uvedené faktory nemůže klub sám ovlivnit, jelikož na něj působí nezávisle 

z vnějšího prostředí. V této analýze jsou vybrány a posouzeny jen ty dílčí faktory z 

jednotlivých okruhů PEST analýzy, které jsou pro klub významné a nejvíce ho 

ovlivňují.  

 Průběh této analýzy společně se zkoumanými faktory je přiložen v jako příloha 

č. 4. a dle metodologie je doplněn o Tabulku č. 9 a Tabulku č. 10 týkající se 

demografických údajů Hl. města Prahy a počtu registrovaných hráčů. Dále jsou 

v průběhu analýzy uvedeny grafy – Graf č. 1 prezentující vývoj sazby DPH a Graf č. 2 

poukazující na vývoj nezaměstnanosti v České republice.   Závěrečná hodnocení vlivu 

těchto faktorů a jsou zanesena do Tabulky č. 11 na konci této kapitoly.  

V následujícím výčtu jsou uvedeny zkoumané faktory z jednolitých okruhů 

PEST analýzy: 

 politické faktory  

- politická stabilita, změna Občanského zákoníků pro rok 2014, 

 ekonomické faktory 

- vývoj sazby DPH, vývoj cen energií, nezaměstnanost, 

 sociální faktory 

- demografické ukazatele Hl. města Prahy, popularita florbalu 

v ČR, 

 technologické faktory 

- vývoj technologií hokejek, digitální světelné bannery, mobilní 

aplikace SKV TV. 

7.2.1  Vyhodnocení PEST analýzy 

Uvedeným zkoumaným faktorům byla též přidělena váha od 1 do 3, kdy 1 

určuje nejnižší váhu a 3 váhu nejvyšší. Vliv faktorů byl hodnocen body na škále 1 až 5. 

Pět bodů je přiděleno faktoru mající veliký vliv na chod klubu, jeden bod naopak svědčí 

o nepodstatném vlivu. Výsledky PEST analýzy jsou prezentovány v Tabulce č. 11. 
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Tabulka č. 11: Vyhodnocení PEST analýzy 

Faktory 

Váha Vliv 

Součet 
1 až 3 

Velmi 

velký 
Velký 

Středně 

velký 
Malý 

Velmi 

malý 

5 4 3 2 1 

Politické 3 
 

  
   

12 

Ekonomické 1 
   

  
 

2 

Sociální 1 
  

  
  

3 

Technologické 2 
 

  
   

8 

Zdroj: vlastní zpracování 

Politickým faktorům byl přisouzen největší vliv ze všech z důvodu důležitých 

vazeb klubu na politickou scénu na Magistrátu Hlavního města Prahy a Městské části 

Prahy 2, prostřednictvím nichž jsou klubu udělovány dotace a granty na podporu jeho 

činnosti.  

Sociální faktory mají vzhledem k významu politických faktorů minimální váhu. 

Jsou ovšem bodově hodnoceny výše než faktory ekonomické, jelikož další nárůst 

popularity florbalu u hráčů, sponzorů, diváků a fanoušků je v současné době 

pravděpodobnější než případná ekonomická krize.  

Technologickým faktorům je přisouzena středně velká váha a významný vliv, 

jelikož zejména vývoj v IT technologiích (mobilní aplikace, sociální sítě, digitální 

světelné bannery) by mohl marketingově posunout vinohradský florbalový klub směrem 

kupředu. 

V konečném hodnocení představují nejvlivnější faktory z politického prostředí 

s 12 body, dále jsou za nimi faktory technologické s 8 body. Sociální faktory jsou 

hodnoceny 3 body a poslední faktory ekonomického prostředí získaly 2 body. 
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 8  SWOT ANALÝZA 

Závěrečná SWOT analýza je v této práci použita jako syntéza poznatků o 

florbalovém klubu TJ X3M SKV. Poznatky vyplývají především ze zkoumaných 

podmínek klubu pomocí případové studie, zúčastněného pozorování a analýzy 

dokumentů, dále pak z analýzy současného stavu marketingového mixu a z analýz 

zkoumajících vnitřní a vnější prostředí klubu (analýza zdrojů a PEST analýza).  

K vytvoření SWOT analýzy, na jejímž základě se dále navrhují případné 

strategie do budoucnosti, jsou potřebné výsledky předchozích analýz. Z vnějšího 

prostředí jsou brány v úvahu ty faktory, které se aktuálně jeví jako nejlepší příležitost 

nebo naopak nejvíce ohrožují činnost klubu. Vnitřní prostředí klubu určuje silné a slabé 

stránky, tedy v čem má klub navrch a v čem může prohloubit činnost těchto silných 

stránek, nebo naopak co je největší slabina klubu a co je zapotřebí do budoucna vylepšit 

či eliminovat. 

Na základně kombinací silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb jsou 

v kapitole 9 představeny návrhy na zlepšení marketingového mixu, vyplývající z využití 

příležitostí pro klub pomocí jeho silných stránek, nebo naopak z využití příležitostí 

k zlepšení slabých stránek klubu, či využití silných stránek k eliminaci uvedených 

hrozeb.  

SWOT analýzu představuje následující Tabulka č. 12, kde jsou označeny ty 

kombinace jednotlivých atributů, které vedou k navržení opatření pro zlepšení 

marketingového mixu klubu. 
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Tabulka č. 12: SWOT analýza TJ X3M SKV 

Zdroj: vlastní zpracování 
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9  NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ MARKETINGOVÉHO MIXU 

Z předchozí SWOT analýzy vychází návrhy na zlepšení marketingového mixu 

v souladu s klubovou filosofií, cíly a jeho finančními možnostmi. Uvedené návrhy by 

měly dopomoci ke zkvalitnění ucelené koncepce marketingového mixu a ke zvýšení 

zájmu zákazníků (sponzorů, hráčů, diváků a fanoušků). Navrhovaná opatření by neměla 

pro klub představovat nadměrnou finanční zátěž. Návrhy jsou konkretizovány se 

zaměřením na jednotlivé nástroje marketingového mixu: produkt, cena, distribuce, 

propagace, lidé, proces a prezentace. 

9.1  Produkt 

V této části je věnována pozornost zejména chybějícímu doprovodnému 

programu a omezené nabídce klubových suvenýrů.  

9.1.1  Doprovodný program 

 předmět: soutěže ve slalomu s hokejkou, soutěže ve střelách na branku atd. 

 časové rozmezí: 10 minutové přestávky mezi hracími třetinami 

 pověřená osoba: moderátor z řad spolupracovníků vedení klubu 

 podrobnosti: Moderátor zahájí řeč, vyzve publikum a následně vybere k 

soutěži dobrovolníky z hlediště. S vybranými dobrovolníky udělá krátký 

rozhovor (zeptá se na jména, jakému týmu dnes fandí atp.). Po skončení 

soutěže vyhlásí vítěze a předá drobné dárky od sponzorů, samozřejmě zmíní 

jména sponzorů, nebo poukáže na možnost vyzvednutí ceny ve Fanshopu 

umístěného při vstupu do hlediště. 

 finanční náročnost: nízká 

9.1.2  Nabídka klubových suvenýrů 

 předmět: rozšíření nabídky klubových suvenýrů o následující předměty: 

- hrníček, 

- odznak, 

- kartičky hráčů (samolepky), 

- kalendář SKV, 

- kšiltovka, 

- potítko, 
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- guma, 

- malé pastelky (5 barev), 

- řehtačka, 

- gumové náramky s logem a sloganem, 

- klíčenka. 

 finanční náročnost: střední 

Na suvenýrech by se mělo objevovat logo klubu, slogan, klubové barvy, vtipná a 

moderní grafika, aby měl zákazník chuť si daný suvenýr zakoupit. 

Grafická zpracování nově navržených klubových suvenýrů jsou uvedena 

v příloze č. 9.  

9.1.3  Termíny domácích utkání 

Vzhledem k velmi vytížené kapacitě haly stávající nelze prozatím navrhovat 

opatřené vedoucí ke změně času domácího utkání. Tuto otázku je možné řešit po 

případné výstavbě nové haly, jelikož by zde bylo dvakrát tolik prostoru jak pro tréninky 

jiných sportovních oddílů, tak pro florbalová utkání. Snadněji by se tak dalo přistoupit 

na přijatelnější časový termín pro utkání. 

9.2  Cena 

Oblast ceny zahrnuje především otázku tvorby ceny vstupného, náklady a 

ocenění nově navržených klubových suvenýrů. 

9.2.1  Výherní vstupenky 

Ze stanoveného dobrovolného vstupného plynou pro klub i návštěvníky jisté 

výhody (uvedené v kapitole 6.2.1 Tvorba ceny vstupného), a proto chce vedení klubu 

nadále dobrovolné vstupné zanechat i po další sezónu. Ohledně vstupného je 

navrhováno následné opatření. 

 předmět: výherní slosovatelné vstupenky při zaplacení vstupného nad 30,- 

Kč  

 časové rozmezí: před zahájením utkání + během přestávkového programu 

 pověřená osoba: výběrčí dobrovolného vstupného, moderátor 

 podrobnosti: Při příchodu do hlediště, kde se vybírá dobrovolné vstupné, 

každý návštěvník, který zaplatí nad 30,- Kč, obdrží klubovou vstupenku na 
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dané utkání (vstupenka bude obsahovat: logo klubu, slogan, loga sponzorů, 

rámeček na datum utkání, který se zpětně dotiskne razítkem, apod.) 

s informací, že je tato vstupenka slosovatelná a výherce bude vyhlášen 

v rámci přestávkového doprovodného programu. Při vyhlášení přebírá úlohu 

moderátor, který vylosuje 3 čísla vstupenek a ty vyhlásí jako 1. místo, 2. 

místo a 3. místo. Výherci si budou moci vyzvednout svoji výhru opět ve 

Fanshopu, který je umístěn v hledišti, nebo si přímo přijdou na hrací plochu 

pro dárky od sponzorů klubu, kdy opět moderátor zmíní jména sponzorů, 

apod. 

 finanční náročnost: nízká 

9.2.2  Ceny nově navržených klubových suvenýrů 

 předmět: rozšíření nabídky klubových suvenýrů  

 finanční náročnost: střední 

Nově navržené klubové suvenýry společně s odhadovaným vyčíslením 

nákupních a prodejních cen jsou uvedeny v Tabulce č. 13.  

Tabulka č. 13: Ceny nově navržených klubových suvenýrů 

Předmět Nákupní cena za kus Prodejní cena za kus 

hrníček 40,- Kč 90,- Kč 

odznak 10,- Kč 25,- Kč 

kartičky hráčů 

(samolepky) 
4,- Kč 40,- Kč 

plakát - kalendář 35,- Kč 50,- Kč 

kšiltovka 90,- Kč  190,- Kč 

potítko 20,- Kč  50,- Kč 

sada pastelek (5 barev) 15,- Kč  30,- Kč 

guma 5,- Kč 15,- Kč 

řehtačka 50,- Kč 90,- Kč 

gumové náramky 9,- Kč 20,- Kč 

klíčenka 12,- Kč 25,- Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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9.3  Distribuce 

Tento marketingový nástroj je v návrhové části zaměřen především na 

distribuční místa klubových suvenýrů s ohledem na vylepšení prostředí Fanshopu 

umístěného v hledišti a distribuci klubových suvenýrů prostřednictvím facebookového 

profilu klubu. 

9.3.1  Promo stolek Fanshopu 

 předmět: nákup promo stolku k vystavení klubových suvenýrů 

 podrobnosti: Dle fotografie Fanshopu uvedené v příloze č. 5 je zřejmé, že 

pro lepší viditelnost klubových suvenýrů by bylo vhodné zakoupit promo 

stolek, na kterém by se klubové suvenýry vystavovaly. Celkově by se tak 

vyzdvihla důležitost Fanshopu na utkáních v souvislosti s návrhy, které 

práce doporučuje v kapitole 9.1 Produkt. 

 finanční náročnost: nízká  

9.3.2  Facebook – distribuční místo klubových suvenýrů 

 předmět: umístění předmětů merchandisingu na facebookový profil klubu 

jako SKVshop 

 podrobnosti: Vzhledem k aktivní činnosti správců facebookového profilu 

klubu v kombinaci s absencí vystavení klubových suvenýrů na jiném 

frekventovanějším místě, než ve zmiňovaném Fanshopu, se jeví umístění 

fotografií klubových suvenýrů na facebookový profil klubu jako velmi 

žádoucí. Uživatelé by si mohli tyto předměty předem zamluvit a následně 

vyzvednout na domácích utkáních. 

 finanční náročnost: nulová 

9.4  Propagace 

Navrhovaná propagační činnost je zaměřena na facebookový profil klubu, 

aktivní činnost SKV TV, venkovní reklamu a činnost v oblasti public relations. 

9.4.1  Soutěže na Facebooku 

 předmět: soutěže na facebookovém profilu klubu o klubové suvenýry 

 pověřená osoba: správci profilu 
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 podrobnosti: Vzhledem ke značné aktivitě na facebookovém profilu klubu 

jsou navrženy drobné soutěže, kvízy, hádanky týkající se florbalu v České 

republice, SKV, atp. v pravidelných intervalech pro připomenutí se 

fanouškům profilu.  Výherci si budou moci vyzvednout své odměny (např. 

hrníček) v podobě klubových suvenýrů na domácích zápasech. 

 finanční náročnost: nízká 

Konkrétní návrh soutěže na Facebooku je přiložen v příloze č. 10. 

9.4.2  Mobilní aplikace SKV TV 

 předmět: zavedení mobilní aplikace SKV TV 

 pověřená osoba: IT technik, případně Peter Varga (zmíněno v kapitole 6.4 

Propagace florbalového zápasu) 

 podrobnosti: Mobilní aplikace SKV TV by umožňovala uživatelům 

průběžně sledovat výsledky klubu, zmiňované highlights sestřihy 

s nejdůležitějšími momenty utkání, rozhovory s hráči a trenéry apod. 

 finanční náročnost: střední 

9.4.3  Venkovní reklama 

 předmět: tramvajová samolepka na tramvajích č. 11 

 podrobnosti: V souvislosti s dobrou dopravní dostupností haly pomocí 

MHD práce navrhuje instalaci 3 tramvajových samolepek na 3 tramvaje      

č. 11, projíždějících postupně zastávkami Jiřího z Poděbrad, Vinohradská 

tržnice a I. P. Pavlova, které jsou viditelně označené v uvedené mapě 

(příloha č. 6), z důvodu upoutání pozornosti obyvatel pohybujících se na 

rušné Vinohradské třídě a rozšíření nabídky reklamních ploch pro sponzory. 

 finanční náročnost: střední  

9.4.4  Vánoční turnaj (PR) 

 předmět: realizace Vánočního turnaje 2014 v rámci podpory PR 

 podrobnosti: Vzhledem k takřka nulové činnosti klubu v oblasti public 

relations je s ohledem na finanční možnosti klubu navrženo zavedení 

pravidelného ročníku vánočního turnaje pro mládežnická družstva. Zjištěn 

bude foto report akce, video v SKV TV a následná propagace na Facebooku. 

 místo: hala TJ Sokol Královské Vinohrady  
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 kapacita: 14 týmů, hřiště rozdělené na dvě hrací plochy (2/3) hrací plochy 

 registrační poplatek: 500,- Kč / tým  

 podpora: sponzor věnuje ceny a jeho jméno se objeví v názvu turnaje  

 finanční náročnost: nízká 

9.4.5  SKV večírek pro partnery klubu (PR) 

 předmět: uspořádání společenské události pro partnery klubu 

 termín: pravidelně jednou za rok po uplynulé sezóně (květen, červen) 

 místo: restaurace Hospůdka u Vejdů zmiňovaná v kapitole 6.3 Distribuce 

florbalového zápasu 

 podrobnosti: Tato společenská akce má za cíl především poděkování 

sponzorům klubu formou večírku s pohoštěním, které by bylo realizováno 

prostřednictvím uvedené restaurace. Vedení klubu společně s účastí 

nejúspěšnějších hráčů A týmu podá zprávu o úspěších, o cílech na příští 

sezónu. Zajištěn bude foto report akce a propagace na Facebooku. Součástí 

této akce může být například dražba dresu A týmu mužů podepsaného od 

všech hráčů. 

 finanční náročnost: střední  

9.4.6  Rozdávání letáků v metru (PR) 

 předmět: rozdávání propagačních letáků jakožto pozvánek na důležitá 

domácí utkání 

 pověřená osoba: 2 pomocníci z řad hráčů mládeže SKV 

 místo: zastávky metra linky A – Náměstí Míru a Jiřího z Poděbrad 

 podrobnosti: S ohledem na dopravní dostupnost haly v centru Prahy lze 

činnost PR rozvíjet též rozdáváním propagačních letáků na nadcházející 

domácí utkání. Den před důležitým utkáním v odpoledních hodinách by dva 

brigádníci rozdávali za finanční odměnu každý 300 ks letáků u výstupů 

z metra. 

 finanční náročnost: střední 

9.4.7  Medailonky s hráči A týmu v SKV TV (PR) 

 předmět: krátké video medailonky se členy A týmů a jejich trenéry 
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 průběh: Aktivní činnosti na Facebooku by se též dalo využít 

prostřednictvím natočení krátkých video medailonků. Tyto medailonky by se 

umístily do SKV TV a propagovaly by se na Facebooku s cílem zvýšit 

povědomí zákazníků o florbalu, hráčích týmu a trenérů A týmů. 

 pověřená osoba: správce profilu, dále externí pracovník pro SKV TV (video 

sestřihy)  

 finanční náročnost: střední 

9.5  Lidé, proces, prezentace 

V případě získání silného partnera a větší možnosti investic je v oblasti 

prezentace navrženo umístění digitálních světelných bannerů, které by lépe zviditelnily 

sponzory klubu, přilákaly diváky a pozdvihly tak celkovou úroveň florbalových utkání. 

Dále je navržena rekonstrukce sedadel v hledišti, která by opět vylepšila prezentaci 

interiéru s cílem pozitivně působit na zákazníky. 

9.6  Finanční vyčíslení návrhů 

Uvedená Tabulka č. 14 odkazuje na finanční vyčíslení předchozích návrhů. 

V některých případech se jedná o finančně náročnější opatření marketingového mixu 

vzhledem k omezenému rozpočtu klubu, jiné jsou naopak cenově příznivé. Celkově je 

navrženo 14 opatření z důvodu větší možnosti výběru z návrhů, které bude chtít vedení 

klubu realizovat. 
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Tabulka č. 14: Finanční vyčíslení návrhů 

Návrh Položka Počet kusů Náklady (Kč) Výnosy (Kč) 

Doprovodný program ceny 3 105,- 0,- 

Nabídka suvenýrů suvenýry 11 / / 

Výherní vstupenky vstupenky 100 150,- 0,- 

 
ceny 3 105,- 0,- 

Termín utkání / / 0,- 0,- 

Ceny nových suvenýrů viz Tabulka č. 12 50 14 500,- 31 250,- 

Promo stolek Fanshop promo stolek 1 2 500,- 0,- 

Distribuce suvenýrů / / 0,- 0,- 

Soutěže na Facebooku hrníček 1 40,- 0,- 

Mobilní aplikace aplikace 1 2000,- 0,- 

Tramvajové samolepky samolepka/měsíc 3 9000,- 0,- 

 
instalace 3 0,- 0,- 

Vánoční turnaj registrace 14 0,- 7000,- 

 
pronájem/5 hod / 7000,- 0,- 

 
tisk diplomů 14 200,- 0,- 

Večírek pro partnery raut 15 7000,- 0,- 

Rozdávání letáků letáky 300 2250,- 0,- 

 
odměna / 200,- 0,- 

Video medailonky odměna / 2000,- 0,- 

Celkem 
  

47 050,- 38 250,- 

Zdroj: vlastní zpracování 
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10  ZÁVĚR 

Ačkoliv se florbal čím dál více prosazuje mezi týmovými sporty a začíná nabírat 

na profesionalitě, je třeba brát v úvahu fakt, že v České republice se jedná o sport, ve 

kterém nefigurují stomilionové částky (ani ti nejlepší hráči nedostávají finanční odměny 

a sami si platí členské příspěvky), a tak chybí finance potřebné k rozvoji a šíření 

kvalitního florbalu. 

Stejné podmínky platí i u vinohradského klubu, jehož možnosti rozvoje se odvíjí 

od mnoha souvisejících atributů jako je právní forma klubu, klubová filosofie, cíle 

klubu, finanční rozpočet apod. 

Jako hlavní problém související s masovým nárůstem členské základny florbalu 

se jeví zejména nedostatek hracích hal nebo v případě TJ X3M Sokol Královské 

Vinohrady jejich přetížená kapacita. Nedostačující tréninkové prostory brání 

v rychlejším rozvoji florbalu jako takového. Celkově se zpomaluje proces profilování 

vrcholových hráčů a podávání těch nejlepších výkonů, což se z hlediska zájmu 

potenciálních zákazníků – sponzoři, hráči, diváci – nepříznivě odráží na florbalovém 

utkání jakožto sportovním produktu. 

Východiskem z těchto podmínek by pro vinohradský klub mohl  být postup do 

AutoCont Extraligy v letošní sezóně 2013/2014. Tento postup, kterého se během 

realizace práce klubu podařilo dne 4. dubna 2014 dosáhnout, by mohl nastartovat 

finanční, potažmo kvalitativní a marketingový rozvoj se zaměřením na slabé stránky 

marketingového mixu jako jsou klubový merchandising, venkovní reklama, činnost 

public relations a doprovodný program a na prohloubení silných stránek, především 

v oblasti propagace: aktivita na facebookovém profilu klubu, dále pak dobrá pověst 

klubu, činnost SKV TV, dostupnost MHD a nabídka reklamních ploch. 

Pro vylepšení zmíněných slabých stránek práce navrhuje zavést soutěže mezi 

diváky o drobné ceny (klubové suvenýry, reklamní předměty od sponzorů apod.) 

v rámci doprovodného programu na utkáních. V oblasti klubového merchandisingu je 

navrženo rozšíření portfolia klubových suvenýrů, jejichž návrhy jsou přiloženy jako 

příloha č. 9. V souvislosti s klubovým merchandisingem je navrženo pořízení promo 

stolku pro efektivnější prezentaci klubových suvenýrů a umístění fotografií těchto 

předmětů na facebookový profil klubu pro možnost prohlížení a nákupu. V oblasti 
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cenové tvorby práce navrhuje, vzhledem k dobrovolnému vstupnému na utkání, zavést 

výherní slosovatelné vstupenky pro návštěvníky, kteří zaplatí za vstup částku vyšší než 

30,- Kč. Propagační činnost klubu by měla být doplněna o venkovní reklamu, která by 

se dala aplikovat na tramvajích projíždějících v blízkosti hrací haly (dobrá dopravní 

dostupnost haly pomocí MHD). Nulovou činnost v odvětví public relations práce 

navrhuje doplnit o realizaci každoročního Vánočního turnaje pro mládež, večírek pro 

setkání partnerů klubu s pohoštěním apod., rozdávání propagačních letáků (pozvánek na 

utkání) u východů z metra (linka A – Náměstí Míru a Náměstí Jiřího z Poděbrad) a 

natočení video medailonků s hráči a trenéry. 

Naopak pro zdůraznění silných stránek klubu, zejména v oblasti propagace 

pomocí Facebooku, je navrhováno sofistikovanější využití možností, které tento 

facebookový profil nabízí, a to například: Facebook jako distribuční místo klubových 

suvenýrů, zavedení soutěží o klubové suvenýry na Facebooku (viz. příloha č. 10) a 

propagaci všech aktivit klubu souvisejících s public relations (foto reporty, video 

medailonky apod.) prostřednictvím tohoto komunikačního média. S ohledem na vývoj 

informačních technologií, chytrých telefonů a mobilních aplikací, práce v oblasti 

propagace navrhuje vytvořit mobilní aplikaci SKV TV, která by uživatelům 

umožňovala sledovat veškeré herní dění i marketingovou komunikaci. 

Působení v extraligové soutěži v kombinaci s efektivním využíváním všech 

nástrojů marketingového mixu a realizací opatření, které práce navrhuje, by mohlo 

zvýšit zájem zmiňované skupiny zákazníků.  Sponzorů majících zájem podporovat klub 

v jeho činnosti z důvodu kvalitních sportovních výkonů a dobré pověsti florbalu, 

nových hráčů, kteří by měli chuť hrát za vinohradský klub a v neposlední řadě diváků a 

fanoušků, jejichž počet by se mohl navýšit s ohledem na propracovanější marketingový 

mix. 
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