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Abstrakt 

 

Název:     Fotbalové náborové kampaně v ČR  

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je, na základě zmapování a analýzy současné praxe 

a realizovaných náborových kampaní v prostředí českého fotbalu, najít 

nedostatky a ideální model pro navrhnutí opatření pro zlepšení a efektivnost 

těchto kampaní. Dále pak identifikovat a poznat cílovou skupinu rodičů 

mladých fotbalistů a fotbalistek.  

 

Metody:  V této práci bylo použito metod případové studie, analýzy statistických dat a 

zúčastněného pozorování v rámci zmapování současné praxe fotbalových 

náborových kampaní v České republice. Dále bylo realizováno dotazníkové 

šetření mezi rodiči současných fotbalistů a fotbalistek do 18 let pro 

identifikaci cílové skupiny fotbalových náborových kampaní. Vše bylo 

doplněno o expertní rozhovor se zástupcem FAČR.  

      

Výsledky: V České republice existují dvě významné fotbalové náborové kampaně, Můj 

první klub a Můj první gól. Komunikační kanály a nástroje obou kampaní 

byly podrobně rozebrány a prezentovány jejich výsledky. Dotazníkové 

šetření přineslo identifikaci cílové skupiny pro tyto náborové kampaně. Díky 

získaným poznatkům byly navrženy doporučení pro zkoumané kampaně. 

 

Klíčová slova: fotbal, kampaň, marketing, komunikace, nábor, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:           Football recruitment campaign in the Czech Republic  

 

Objectives:  The main objective of this study is based on mapping and analysis of 

current practice and implemented recruitment campaigns in Czech football 

to find the flaws and the ideal model for devising measures to improve and 

effectiveness of these campaigns. Then identify and get to know the target 

group of parents of young footballers.  

 

Methods:  In this work we were used methods of case studies, statistical data analysis 

and involved observation in the context of mapping the current practice of 

football recruitment campaigns in the Czech Republic. Further, a 

questionnaire survey among parents of current footballers to 18 years to 

identify the target group of football recruitment campaigns. Everything 

was supplemented by expert interview with a representative of the FACR. 

 

Results:      In the Czech Republic there are two major football recruitment campaign, 

My first club and My first goal. Communication channels and tools of both 

campaigns were analysed in detail and presented their results. The 

questionnaire survey brought the identification of target groups for these 

recruitment campaigns. Thanks to lessons learned were proposed 

recommendations for researched campaigns.  

 

Keywords: football, campaign, marketing, communication, recruitment, 
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1 ÚVOD 

Fotbal. Celosvětově nejpopulárnější sport, který hraje prim i na území České 

republiky. Ačkoliv se tento fenomén u nás těší nejvyšší členské základně, v dnešní době 

nemůže usnout na vavřínech a musí bojovat s ostatními sporty a volnočasovými 

aktivitami o další a dalším mladé sportovce. 

Aby mohli čeští sportovci či české sportovní kluby a týmy slavit úspěchy na území 

České republiky a také za jejími hranicemi, je potřeba dobré práce s mládeží. A kromě 

kvalitní sportovní přípravy je potřebná také kvantitativní základna. Jednak se z této širší 

základny jednodušeji rekrutují ti nejlepší jedinci a také široká základna je důležitá po 

ekonomické stránce pro dané sportovní kluby a asociace. 

Dá se říci, že ještě v nedávné minulosti přišly děti ze školy, hodily tašku do kouta a 

mazaly hrát v létě fotbal a v zimě hokej. Nyní je paleta nabídek sportovních odvětví a 

volnočasových aktivit tak široká, že i takový fenomén, jako fotbal, musí být na pozoru a 

každého jednotlivého mladého sportovce či sportovkyni umět zaujmout. A nejen děti, 

zaujmout musí zejména i rodiče, kteří jsou mnohdy tím rozhodujícím faktorem a 

akcelerátorem, jakou cestou se dítě vydá. 

Moderní doba navíc přináší další dříve nepoznané taháky a lákadla. Jsou jimi 

moderní technologie. Zejména pak počítače, mobilní či herní zařízení a v neposlední 

řadě internet. A je ironické, že i právě internet se stal nástrojem, jak děti přivést zpátky 

na sportoviště. 

Dříve navíc slovo nábor znamenalo výběr talentů, dnes většina sportovních klubů 

bere každého jedince a v prvních fázích nepřihlíží na jeho dovednostní vybavení. Pro 

sportovní kluby je totiž cenný každý jednotlivec a prostor vybírat si moc není. 

Mnoho sportů je si těchto zmíněných faktů vědomo a vyrazilo i mimo svá působiště 

bojovat o nové členy. Tento boj je nerovný a síly jsou odvislé od zejména ekonomické 

stránky daných sportů. Náborové kampaně nejrůznějších sportů, tak můžeme nalézt na 

nejrůznějších místech a v nejrůznějších podobách 

Jak již bylo zmíněno tím nejpopulárnějším a dle toho také ekonomicky nejsilnějším 

sportem u nás je fotbal. Právě zmapovat a analyzovat praxi fotbalových náborových 

kampaní v České republice má za cíl tato diplomová práce. 
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Tato práce tak chce ukázat, jakými nástroji se snaží fotbal rozšířit své řady a jaký 

mají fotbalové náborové kampaně v České republice vývoj. Práce se dále snaží 

identifikovat, kdo je tou správnou cílovou skupinou pro zmíněné náborové kampaně a 

jaké zvyklosti při výběru sportu tyto cílové skupiny mají. 

Náborové kampaně jsou jednou z oblastí sportovního managementu a marketingu, 

který sám je relativně mladou vědní disciplínou. Proto každá taková práce z tohoto 

prostředí je velkým přínosem a vede ke zdokonalování vedení a fungování oblasti 

sportu. Konkrétně pro ostatní sporty může být tato práce inspirací a pro fotbal návodem 

ke stanovení dalších kroků či vylepšení do příštích let. 

Vzhledem k mé profesní kariéře, která je úzce spjatá právě s prostředím fotbalu a 

také fotbalových náborových kampaní, disponuji znalostmi z oblasti, které se věnuje 

tato práce. Tyto znalosti se budu snažit uplatit při realizaci této práce a naopak výsledky 

této práce maximálně promítnout do praxe. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je na základě zmapování a analýzy současné praxe a 

realizovaných náborových kampaní v prostředí českého fotbalu najít nedostatky a 

ideální model pro navrhnutí opatření pro zlepšení a efektivnost těchto kampaní či 

projektů. Dále pak identifikovat a poznat cílovou skupinu rodičů mladých fotbalistů a 

fotbalistek. 

K vytvoření tohoto návrhu bude třeba splnit několik dílčích úkolů, ve kterých se 

podrobně seznámím s teorií a praxí náborové činnosti, s ní souvisejících kampaní a také 

poznám cílové skupiny těchto kampaní. 

 

Pro splnění těchto cílů jsem si stanovil následující dílčí úkoly: 

 sběr informací o procesu náboru, marketingové komunikaci a kampaních 

 zmapování a analýza současných náborových kampaní v prostředí 

českého fotbalu 

 interview s expertem pro danou problematiku 

 dotazníkové šetření s rodiči současných mladých fotbalistů a fotbalistek 

do 18 let 

 návrh opatření vedoucích k zlepšení současných náborových kampaní a 

projektů 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 FOTBAL 

Výjimečné postavení v celé společnosti i mezi jednotlivými sportovními 

odvětvími zaujímá fotbal. Výsledek ve fotbale, ať už pozitivní nebo negativní, má velký 

vliv na psychiku člověka a výrazně může ovlivnit jeho chování. V případě výhry 

nastává euforie, které může směřovat k impozantním oslavám a radosti, ovšem na 

druhou stranu může prohra přinést nejenom smutek, ale případná frustrace z výsledku 

může přerůst až k pouličním potyčkám či tragédiím, které se odehrávají na stadionu i 

mimo něj. Na světě tedy neexistuje nic podobného, co dokáže lidi sjednocovat a 

zároveň rozdělovat tak, jako fotbal. [48] 

V zemích Evropské unie se sportu v různé podobě věnuje nezanedbatelná část 

populace, kde je v průměru asi 20 % všech sportovních aktivit realizováno v klubech, 

ale větší část tvoří sport neorganizovaný. [49]  

Na výkonnostní úrovni se tomuto sportu věnuje asi 280 milionů lidí na planetě, z 

toho přibližně 40 milionů jsou ženy. Ženský fotbal v obecném měřítku získává také na 

větší oblibě a přitažlivosti, což je patrné na rostoucím počtu ženských týmů a to 

především v kategorii žákyň a dorostenek. [3] 

Fotbal v současné době je ale něčím mnohem víc, než jen populárním sportem. 

Fotbal má významnou socializační funkci, napomáhá uvědomění si sounáležitosti s 

okolním prostředím a pro mládež je to jeden ze způsobů, jak se v těžkých životních 

podmínkách realizovat. 

Fotbal je jako významný sociální jev, protože zasahuje do všech sociálních 

oblastí. Fotbal může být brán jako masový fenomén vzhledem k počtu utkání a 

množství a zájmu diváků, kteří jej sledují nebo navštěvují přímo na stadionech. Fotbal 

sám o sobě nelze jednoduše definovat v souvislosti s jeho původem a charakteristikami 

a fotbal jakožto sociální fenomén je velmi blízký fenoménům náboženským. Fotbalové 

„hvězdy“ hrající nejvyšší profesionální fotbalové soutěže patří mezi nejlépe 

vydělávající sportovce světa a pro mnoho fanoušků a příznivců jsou jako modly, které 

uctívají podobně jako bohy. [42] 
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Pravidelná a dlouhodobě vykonávaná fotbalová činnost má pozitivní zdravotní 

benefity u chlapců. Studie byla prováděna u školní mládeže prepubertálního věku. 

Chlapci, kteří se alespoň třikrát týdně věnovali fotbalu po dobu jedné hodiny, dosáhli 

mnohem lepších výsledků ve sledovaných ukazatelích, než chlapci, kteří se účastnili 

povinné tělesné výchovy ve školách. Mladí fotbalisté dosáhli zvýšení aerobní kapacity, 

nárůst tukoprosté hmoty a významné zvýšení celkové hodnoty kostních minerálů. [6] 

3.1.1 Fotbalová asociace České republiky 

Vrcholným orgánem organizujícím fotbalové prostředí v České republice je 

Fotbalová asociace České republiky (FAČR). FAČR je členský svaz organizací FIFA a 

UEFA a orgán, který organizuje fotbal v Česku. Je dalším z pokračovatelů Českého 

svazu fotbalového, založeného v roce 1901. Do června 2011 se označoval názvem 

Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS). 

Organizuje i nejvyšší české fotbalové soutěže, SYNOT ligu i Pohár FAČR. Do 

jeho kompetence spadá i česká fotbalová reprezentace nebo futsal. V asociaci je 

zaregistrováno téměř 4 000 klubů a přes 300 000 hráčů.  

Obrázek č. 1: Znak FAČR 

 
Zdroj: FAČR 

Cílem činnosti FAČR, které vyplívají z platných stanov, je být hlavním 

organizátorem fotbalu v ČR, pečovat o komplexní rozvoj a propagaci fotbalu v zemi a 

vytvářet kvalitní a všestranné podmínky pro fotbal na všech úrovních. Mezi hlavní 

poslání FAČR patří péče o sportovní výchovu mládeže a příprava talentovaných hráčů 

pro dosažení maximální výkonnosti. Prostřednictvím činnosti ve fotbalových klubech a 

jednotách chce vést mládež k pozitivním občanským postojům a zásadám. FAČR řídí 

profesionální soutěže. Soutěže nižších výkonnostních úrovní mají v kompetenci krajské 

fotbalové svazy (KFS), respektive okresní fotbalové svazy (OFS). [11] 
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Právě tedy FAČR a její nižší organizační složky – KFS,OFS – jsou 

nositeli/organizátory zastřešujících projektů, o kterých pojednává tato diplomová práce. 

3.1.2  Pražský fotbalový svaz 

Pražský fotbalový svaz (PFS) vznikl v sedmdesátých letech minulého století a 

navazuje na dřívější existenci Středočeské župy fotbalové, založené již roku 1918. PFS 

původně sdružoval nejen kluby současné Prahy, ale také Prahy západ a Prahy 

východ. Schéma pražských soutěží se postupně konstituovalo až k současným 108 

aktivně fungujícím klubům, v nichž působí téměř 650 týmů všech věkových kategorií. 

PFS, který řídí fotbalové soutěže v metropoli naší republiky ve všech věkových 

kategoriích od mužů až po přípravky, je organizační složkou Fotbalové asociace ČR s 

vlastní právní subjektivitou a se zvláštním statutem. Na rozdíl od jiných oblastí je totiž 

jedinou složkou, která řídí krajské i okresní soutěže dohromady. V ostatních oblastech 

najdeme vždy krajskou i okresní řídící složku. PFS je zároveň největším regionálním 

fotbalovým svazem v ČR. 

Obrázek č. 2: Znak Pražského fotbalového svazu 

 
Zdroj: Fotbal Praha 

Kromě zabezpečení komplexního rozvoje fotbalu v Praze po materiální, 

personální i finanční stránce a organizace a řízení pražských soutěží je hlavním 

posláním PFS zprostředkování sportovní náplně pro děti a mládež a jejím 

prostřednictvím výchova k aktivnímu životnímu stylu, týmové spolupráci a smyslu pro 

fair play. [37] 

PFS ctí žluto-červené barvy a sídlí v Kozí ulici na Praze 1. V čele svazu stojí v 

současnosti jeho předseda Ing. Dušan Svoboda, který je současně též třetím 

místopředsedou Fotbalové asociace ČR.  
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3.2 NÁBOR 

Sport patří mezi činnosti, kde je veliká poptávka po jedinci s vynikajícími 

schopnostmi v dané oblasti. Tedy, že se hledá talent, neboli jedinec s nadáním, 

předpoklady, genialitou a dalšími vlastnostmi. U sportu je používán výraz především 

sportovního či pohybového talentu. Talent většinou nebývá universální, tedy talent na 

všechno, ale jedinec může být talentovaný na více oblastí. Pak je na rozhodnutí zejména 

rodičů či samotných osob, který talent budou více rozvíjet. Právě nábor, neboli 

náborování dětí je procesem výběru talentovaných dětí do, v případě sportu, sportovních 

klubů či oddílů. [22]  

Nábor je proces, ve kterém dochází ke hledání vhodných lidí na vybrané pozice. 

Náborem se myslí vyhledávání, testování, hodnocení a výběr potencionálních kandidátů 

na dané místo. 

 Náborování dětí do sportovních klubů či oddílů v dnešní době probíhá již od dětí 

z mateřských školek, kdy kluby musejí reagovat na vysokou nabídku volnočasových 

aktivit či kroužků pro děti. Hlavním úkolem tedy více než výběr talentovaných jedinců, 

je cíl přesvědčit rodiče, aby dali své dítě právě na daný sport a upřednostnili jej před 

jinou aktivitou. 

Jelikož zmíněné sportovní začátky začínají již v útlém věku dětí, je potřeba 

rodičům představit problematiku vývoje talentu, kdy talent se většinou projeví až 

později a ne hned. Tedy, že rodiče musejí mít se svým dítětem trpělivost a vytvořit pro 

rozvoj jeho talentu přijatelné podmínky. Málo který talent se rozvine bez alespoň 

malého odborného vedení, jelikož talent je sumou předpokladů, které jsou kladeny na 

sportovce, aby dosáhli co největší absolutní výkonnosti. 

3.2.1 Výběr talentů 

Proces výběru talentů důležitý zejména pro zvýšení pravděpodobnosti dosažení 

maximální výkonnosti úrovně při požadavku minimalizace nákladů spojených 

s mnohaletou sportovní přípravou. [22] 

Hlavní je tento cíl zejména u finančně náročnějších sportů, kde je kladen veliký 

důraz na efektivitu výběru a rozvoje talentů, nejen ze strany rodičů, jež nesou první 

finanční náklady, ale i ze stran klubů a oddílů, které je pak přebírají.  

Opačný cíl, pak sledují kluby, pro které je cílem široká základna pro pokrytí 

nákladů na chod celého klubu či oddílu. 
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K výběru talentů se může přistupovat na základě těchto modelů: 

a) Extenzivní model – zde je z počátku cílem, co největší základna, která se 

s postupem času stále zužuje, až zůstanou ti nejlepší. Jedná se o tzv. 

negativní výběr, tj. nezůstanou jen ti s nejhoršími výsledky. Nevýhodou 

může být, že v péči trenérů zůstávají i neperspektivní jedince, ale je plněn 

pro současnost důležitější cíl, že se maximum dětí hýbá. Navíc tento model 

má pro klub pozitivní finanční výhody. 

b) Intenzivní model – jedná se o model věže, kde je úzká základna a veliká 

pravděpodobnost špičkové výkonnosti. Výhodou modelu je vysoká efektivita 

a velká procentuálnost úspěchů jedinců. Jde tedy o tzv. pozitivní výběr, kdy 

tedy, že vybíráni jsou pouze ti nejlepší jedinci. Tento model je typický 

především pro kluby s profesionální strukturou či úspěšnými celky 

v kategoriích dospělých. 

Nejčastější postup ve většině sportovních klubů je zprvu extenzivní a postupem 

času se mění v intenzivní. [22] 

3.2.2 Etapy náboru 

a) Spontánní výběr – základem je zjištění vhodnosti dětí pro danou aktivitu a 

odhalování jejich vloh, které jsou základem pro rozvíjení a posouzení stupně 

jejich pohybové aktivity. 

Nejedná se tedy o výběr v pravém slova smyslu, ale náborován je maximální 

počet dětí. Tj. berou se děti, které projeví zájem. 

b) Základní výběr – zde probíhá hlubší ověřování předběžně vybraného jedince 

s jeho kritérii pro danou sportovní disciplínu. Hodnocen je zájem dětí na 

tréninku, jejich iniciativa, rozvoj pohybových vlastností a spolupráce v družstvu 

atd. Zprvu tento výběr zastihuje neperspektivní jedince a později se první výběr 

prohlubuje, jde tedy p negativní způsob výběru. Tento výběr se používá a 

vybírání do sportovních tříd. Výběr bývá často podložen pedagogickým 

dohledem, lékařsko-biologickými vyšetřeními či sociologickými a 

psychologickými. Tato metoda se používá při výběru do sportovních center 

mládeže kolem 15 roku. [22] 
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Pro potřeby této práce je hlavní zejména výběr spontánní, kdy pomocí kampaní jsou 

oslovovány masy pro náborování maximálního počtu děti s cílem, co nejširší členské 

základny. 

3.2.3 Typy náboru 

a) Aktivní nábor – jedná se o nábor, kde jeho pořadatel, resp. trenér osloví 

skupinu dětí a snaží se v nich vzbudit zájem o daný sport. 

Vhodným způsobem pro průběžný nábor je nábor přes stávající členy 

oddílu či jejich rodiče a známé. Jedná se o spolupráci na bázi doporučení, které 

obecně platí i v oblasti marketingu za nejefektivnější přirozenou reklamu. 

Důležité je proto členům představit výhody, které ze zmíněné spolupráce plynou 

přímo jim – např. možnost podílení se na dopravě dětí na trénink atd.  

Nejvyužívanějším způsobem náborování nejmenších dětí je nábor ve 

školách a družinách, který je však náročnější na čas přípravy i složitost 

realizace. Náročnost však přináší zvýšenou úspěšnost tohoto typu náboru. 

Ideálním termínem pro tento typ je začátek školního roku, kdy rodiny vybírají 

zájmové aktivity pro své děti a většina sportovních odvětví je na začátku své 

sezony. Ve školách lze v tomto případě realizovat návštěvu v hodinách tělesné 

výchovy či v kroužcích nebo realizovat speciální akci, pro kterou budou 

vyčleněny i jiné předměty.  

Velkým pozitivem v tomto případě je cílová skupina, kdy oslovíme takto 

velké množství dětí, které v rámci školy dobře vnímají tento zážitek ze sportu a 

můžeme skrze emoce na ně zacílit. Negativem je nepřítomnost rodičů, jež o 

aktivitách svých dětí často rozhodují. Proto je důležitým prvkem kromě zážitku 

dát dětem i materiální odměnu, aby se rodičům doma o zkušenosti z daného 

sportu pochlubili a vzbudili i v nich zájem dát svou ratolest na vybraný sport. 

Domů k rodičům se často dostanou jen poloviční či žádné informace, proto je 

vhodné dětem dát informační letáček a upomínkové předměty typu 

brandovaných náramků, placek, balónků, fotografií, medailí, samolepek a jiných 

předmětu, které si děti domů přinesou a v rodičích vzbudí zvědavost.  

Výběr škol v tomto případě by měl záležet zejména na dopravní 

dostupnosti k sídlu a působnosti k danému klubu, tj. v co nejkratší vzdálenosti 

od sportoviště. Dále pak vybírat školy pro danou akci, kde mají dobré podmínky 
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pro sport a okolní školy s horšími podmínkami spíše přivést do dané druhé školy 

či školky. Důležité je ve fázi příprav dostatečně dopředu vybrané školy 

kontaktovat a termín s nimi na základě jejich harmonogramu konzultovat. 

Dalším faktorem je neopomenout si zjistit kolik děti po jakých skupinách nám 

k náboru bude svěřeno a dle toho připravit program a lidské zdroje na realizaci 

akce. [29] 

Nezapomenout také na vhodný výběr ročníků. Ve většině případů je 

cíleno především na děti předškolního věku a tříd nižšího stupně základních 

škol. 

Mimo realizaci náborové akce je možné oslovit rodiče také pomocí účasti 

zástupce klubu na třídních schůzkách či v družinách a předání informačních 

materiálů. Tento způsob bohužel neobsahuje předání zkušenosti zážitku přímo 

dětem. 

b) Pasivní nábor – tímto typem oslovujeme velké množství dětí. Oslovujeme jak 

děti, tak i rodiče. Jedná se o spíše propagační akce a vliv na cílovou skupinu, 

kdy se snažíme dostat do povědomí společnosti v daném městě či městské části. 

Tento způsob je však náročný jak časově v rámci příprav tak i finančně. Navíc 

ve velkých městech jde o boj s konkurencí. 

Tento ty je možný realizovat jako vlastní prezentační akci či v rámci 

jiných kulturních událostí, jako jsou rodinné festivaly, městské slavnosti, dny 

dětí či akce přímo pro výběr volnočasových aktivit apod. 

Na těchto akcích je prezentace formou informačního stánku spojeného 

s dalšími aktivitami vycházejících z daného sportu, případně autogramiádou 

osobnosti daného sportu či klubu. 

Pro zmíněné akce je důležité mít připravené informace, které budou jak 

pro rodiče, tak i děti důležité pří výběru aktivity. V tomto formátu navíc k dětem 

a rodičům mluvíme přímo, kdy před předáním informací je důležité účastníky 

dané akce zaujmout a získat jejich pozornost. 

Takové akce je dobré pořádat na místech s vysokou fluktuací lidí. Akce 

by se za klub či oddíl mělo zúčastnit v ideálním případě více lidí a rozdělit si 

funkce. Kdy jeden může získávat pozornost – maskot či osobnost – druhý vede 

prezentaci oddílu a třetí zajišťuje zážitek či ukázku sportu a případně další se 
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starají o distribuci propagačních materiálů. Tyto informace musejí mít možnost 

si účastníci akce odnést si domů, jinak slovem předaná informace odejde 

společně s vámi. [29] 

3.2.3 Organizace náboru 

Prvotními otázkami při přípravách náboru je jaké členy a kolik jich hledáme. 

S tím souvisí i finanční stránka, kolik tedy můžeme do náboru investovat, tak aby byl 

maximálně efektivní.  

Důležité je také sestavit plán jak se bude s nováčky v klubu či oddílu nakládat a 

připravit pro práci s nimi vhodné trenéry. Stejně tak popřípadě připravit již stávající 

členy na příchod nových. 

Pro oslovení zejména rodičů v případě malých dětí, je potřeba připravit prezentaci 

daného náboru v podobě tiskoviny nebo vizuálu či podstránky na webových stránkách 

klubu. Stejně tak možné tyto informace použít jako inzerci do místních novin či jiných 

médií. V daném prezentačním formátu by neměly chybět informace o času a místu 

konání, včetně kontaktní osoby, popřípadě v dalším textu také informace o daném 

sportu a jeho finanční a časové náročnosti. Rodičům usnadní rozhodování i informace o 

možnosti zapůjčení vybavení či slevy například v případě sourozenců v klubu. Taktéž je 

vhodné nezapomenout na pozitiva, která dětem daný sport přinese. Případně čím je 

daný sport mimořádný od ostatních. [12] 

Důležitým aspektem, jak bylo zmíněno, je rozpočet náborové akce, z kterého se 

odvíjí zajištění náboru po jeho materiální stránce, po stránce lidských zdrojů a před 

samotným náborem důležitou propagací. Nedílnou součástí jsou také výstupy z náboru, 

které mohou sloužit jako pokračování propagace náborů a klubu samotného. 

V dnešní době je také stále důležitější i výběr místa náboru. Tradiční prostory 

daného klubu či oddílu jsou již náročné zejména směrem na propagaci náboru, pokud je 

cílem maximální rozšíření členské základny. Novými trendy se tak stává propojení 

náborů s rodinnými festivaly, dětskými dny či realizace náboru v areálu základních 

nebo mateřských škol. 

3.2.5. Fáze náboru 

a) Oslovení – nejdůležitější je dostat děti na první či tzv. zkušení trénink, proto je 

důležitá motivace dítěte, zejména u méně atraktivní sportů. Tedy v této fázi je 

důležitá vybrat pozitiva daného sportu, která děti v prvních dojmech ohromí. [4] 
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b) Příchod – v případě zaujetí dítěte přichází na řadu fáze, kdy dítě přichází na 

další trénink a poznává fungování daného týmu či skupiny. Tedy seznamuje se 

se základy sportu, ostatními dětmi a trenéry. Mnohdy také poznává nové 

autority, kromě rodičů. Jedná se o prvotní prožitky z daného sportu. [30] 

c) Setrvání – v této fázi již dítě musí být rozhodnuté přicházet na tréninkovou 

jednotku opakovaně. Tedy znát důvody, proč chtít dělat daný sport a již být 

z jeho provozování nadšen. Setkat se však můžeme i s násilným setrváním, kdy 

dítě je k provozování daného sportu tlačeno ambiciózními rodiči, jež si plní 

skrze své děti své sny. 

3.3 MARKETING 

Pro mnoho lidí je pojem marketing spjatý zejména s reklamou a propagací, 

marketing je ovšem komplexním procesem, kdy jsou zajišťovány aktuální potřeby 

zákazníků a přizpůsobována nabídka těmto potřebám v takové míře, aby byli spokojení 

nejen zákazníci, ale také daný subjekt poskytující služby či prodávající produkty. 

Definicí marketingu je mnoho a pro účely této práce jsou nejbližší následující: 

 „Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož 

prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a 

směny výrobků či jiných hodnot.“ [25, s. 30] 

 „Marketing je aktivita, soubor institucí, a procesy pro vytváření, komunikaci, 

doručování, a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a 

společnosti jako celku.“ [1] 

„Marketing je procesem plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace 

a distribuce myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny, 

uspokojující potřeby jedinců.“ [20, s. 25] 

 „Marketing je součástí procesu řízení, zaměřenou na identifikaci, předvídání a 

uspokojování požadavků zákazníků s cílem vytvořit zisk.“ [16, s. 11] 

Na základě těchto definic můžeme říct, že marketing je proces obsahující 

specifické úlohy, pomocí kterých daný subjekt může identifikovat současné a budoucí 

potřeby zákazníků a podle zjištěného vytvořit či upravit předmět marketingu a 

nabídnout jej zákazníkovi s cílem maximalizace příjmů. 
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3.3.1 Marketing ve sportu 

S postupem času si i sportovní prostředí žádá vzrůstající význam marketingu ve 

sportu. Čím dál více se ze sportovních subjektů stávají subjekty, jež kromě sportovních 

cílů sledují i cíle ekonomické, kde je aplikace marketingu nezbytnou součástí.  

,,Sportovní marketing je proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu 

oceňování, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly 

potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy“ [5, s 99] 

Marketing sportu má pochopitelně svá specifika, vycházející právě ze sportovního 

aspektu sportovních subjektů. Základy však vycházejí z obecného marketingu, kdy i zde 

je potřeba analyzování potřeba zákazníka, resp. fanouška či provozovatele sportovní 

činnosti, modifikace a propagace produktu či služby a jeho následné poskytnutí danému 

zákazníkovi. 

3.4 KOMUNIKACE 

Komunikace je schopností předávat a sdílet informace procesem dorozumívání se. 

Jedná se o přenos určitého sdělení od původce k příjemci. V rámci komunikace existují 

následující tři proměnné – původce zpráv, samotná zpráva a příjemce zprávy, které tvoří 

základ komunikace. [31] 

Základními funkcemi obecné komunikace jsou funkce: 

 Informovat 

 Instruovat 

 Přesvědčit 

 Pobavit [50] 

Pro účely této práce bude důležitá především komunikace marketingová. 

3.4.1 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je nedílná součást marketingové mixu, který jakožto 

soubor taktických marketingových nástrojů umožňuje danému subjektu upravit nabídku 

podle přání zákazníků na cílovém trhu. Tato komunikace je elementárním prostředkem 

pro informovanost spotřebitele, který má rozhodnout o výběru koupě daného zboží či 

výběru dané služby. Marketingová komunikace představuje aktivity, jež předávají 

informaci o pozitivních stránkách produktu, resp. služby. [26] 
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Hlavními charakteristickými prvky marketingové komunikace je schopnost 

zprostředkování informací a jejich obsahového významu s cílem usměrnit mínění, 

postoje, očekávání a způsob chování spotřebitelů v souladu se specifickými cíli daného 

subjektu. [19] 

Cíle marketingové komunikace se dělí do tří kategorií: 

 Předmětné cíle – tj. obsazení cílové skupiny nejefektivnějším a 

nejúčinnějším způsobem. 

 Cíle procesů – tj. podmínky, které musí být splněny, aby mohla být 

komunikace efektivní. 

 Cíle efektivnosti – jedná se o nejdůležitější cíl, jelikož předmětné cíle 

zajišťují pouze správné nasměrování akce a procesní cíle zajišťují 

zpracování sdělení. [36] 

Důležitým prvkem při plánování marketingové komunikace je identifikace 

cílové skupiny. Tedy znát vlastnosti, přání a potřeby dané cílové skupiny. A na základě 

těchto znalostí pak směřovat své aktivity dle geografického území, demografie či 

psychologických vlastností. V případě této práce jsou cílovou skupinou rodiny s dětmi, 

kdy navíc každý i na základě územní příslušnosti mají tyto skupina svá specifika. 

Marketingová komunikace tedy v podstatě znamená vše, co může daný subjekt 

udělat, aby ovlivnil poptávku po svém produktu či image firmy jako takové. V dnešní 

době úspěšná marketingová komunikace závisí především na využití nových technologií 

a originalitě sdělení v kombinaci se zvolenými komunikačními nástroji. 

3.4.2 Komunikační kanály 

V základu lze komunikační kanály rozdělit na: 

 Osobní komunikační kanály – jsou přímou interaktivní komunikací 

dvou či více osob, které mohou komunikovat tváří v tvář, telefonicky, 

poštou nebo pomocí internetu. Tyto kanály umožňují efektivní zpětnou 

vazbu. Některé z těchto kanálů mohou být kontrolovány samotným 

subjektem, ale jiné, jako třeba nezávislí odborníci či word-of-mounth, 

kontrole subjektu nepodléhají. Subjekty tak podnikají záměrné kroky pro 

využití těchto kanálů ve svůj prospěch, kdy vytváří tzv. názorové lídry 

neboli opinion leaders, kteří zosobňují vlivní a respektovaní členové 
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komunity, skupiny nebo společnosti, jejíchž rozhodnutí v plném či 

částečném rozsahu ovlivňuje chování zbývajících členů skupin. [24] 

 Neosobní komunikační kanály – jedná se o media, která nepřináší 

sdělení s osobním kontaktem či přímou zpětnou vazbou. Patří sem 

media, která obsahují tištěný materiál (noviny, časopisy, magazíny, 

direct mail, apod.), vysílaný obsah (televize, rádio, apod.) či obrazová 

sdělení (billboardy, plakáty, apod.). Dále pak atmosféra, což je uměle 

vytvořené prostředí, které vytváří či umocňuje u kupujícího chuť si 

produkt pořídit. A také akce/event, kdy se jedná o akce produkované tak, 

aby emotivně promlouvaly k cílovému publiku, jako jsou například 

galavečery, ceremoniály, tiskové konference apod. [24] 

3.4.3 Komunikační mix 

Komunikační mix by měl daným subjektům ukázat, jakým způsobem mají 

propagovat své produkty, resp. služby a komunikovat s danými cílovými skupinami. 

„Marketingový mix je soubor nástrojů složený z reklamy, osobního prodeje, 

podpory prodeje a public relations, který firma využívá pro přesvědčivou komunikaci se 

zákazníky a splnění marketingových cílů.“ [25, s. 630] 

Nástroji komunikačního mixu jsou: 

 Reklama – jedná se o nejznámější a nejpoužívanější formu propagace, 

která může mít mnoho podob. Hlavním cílem reklamy je informovat o 

daném produktu a jeho klíčových vlastnostech. Dále slouží k udržování 

povědomí veřejnosti o značce nebo ke zlepšení firemní image. Reklama by 

měla být srozumitelná, výstižná a měla by umět zaujmout. Důležité je 

vyzdvihnout silné stránky, avšak bez klamavých informací. 

„Reklama je jakákoli placená neosobní forma prezentace a 

propagace myšlenek, zboží nebo služeb identifikovaného sponzora 

prostřednictvím hromadných médií, jako jsou noviny, časopisy, televize či 

rádio.“ [24, s. 855]  

Reklama má tři základní funkce. Informativní, což je důležité 

zejména při zavádění produktu na trh a je potřeba spotřebitele 

s produktem seznámit. Dále pak přesvědčovací, kde je cílem vytvoření 

selektivní poptávky po produktu konkrétního subjektu. A pak také 
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upomínací, kdy je cílem připomenout zákazníkům produkt nebo službu, 

jež dobře znají. [20] 

Důležitým prvkem při používání reklamy je výběr typu média, na 

kterém bude reklama prezentována. Výběr je ovlivňován typem produktu 

nebo služby a požadavku na dosahu reklamy, frekvenci a dané cílové 

skupině. Dle základní členění rozlišujeme média masová (TV, kino, 

internet, noviny, billboardy, rádio), specifická (reklama na dresech, 

názvy hal či stadionů, atd.), elektronická (TV, internet, mobilní zařízení), 

klasická (print média, billboardy, atd.), horká (TV, rozhlas, internet, 

kino) a chladná (print, rozhlas, billboardy).  

Specifickým typem reklamy je pak reklama sportovní, která 

využívá specifická komunikační média, jako jsou například sportovní 

dresy, reklamní panely, mantinely, výsledkových tabulích, atd. [5] 

 Osobní prodej – přináší možnost okamžité reakce prodávajícího či 

nabízejícího na dotazy klienta. Daný prodávající může měnit způsob 

komunikace dle odhadu daného klienta a zvýšit tím šanci na úspěšný 

prodej produktu či služby. 

„Osobní prodej je dvoustranná nebo mnohostranná komunikace, 

jejímž obsahem je poskytování informací, předvádění, udržování či 

budování dlouhodobých vztahů nebo přesvědčení určitých osob.“ [36, s. 

463] 

Interakce se zákazníkem je největším specifikem osobního 

prodeje. Tato interakce může být osobní nebo telefonická. Navíc kvůli 

konkurenci je kromě zvyšování objemu prodejů také důležitá péče 

spokojenost zákazníků, kdy právě osobní prodej může být prostředkem 

pro zvýšení či získání loajality zákazníka. V tomto případě je však 

důležitá kontrola nad chováním obchodníků, jelikož právě 

neprofesionální jednání může vést k opačnému efektu, tj. odrazení 

klienta.  

 Podpora prodeje – umožňuje podporovat kupní chování zákazníků. 

Cílem podpory prodeje je zajistit opakované nákupy produktu nebo služby 

v budoucnosti. 
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„Podpora prodeje je nástroj komunikačního mixu, jehož hlavním 

cílem je prostřednictvím krátkodobých stimulů povzbudit nákup či prodej 

výrobku nebo služby.“ [26] 

V rámci podpory prodeje existují nejrůznější formy, jako jsou 

různé soutěže, věrnostní programy, slevy, merchandising, vzorky 

zdarma, školení a další. 

Podpora prodeje má za cíl motivovat k dalšímu nákupu či 

využívání služby stávající zákazníky a také přilákat nové zákazníky či 

posilovat loajalitu k dané značce. 

 Direct marketing – jedná se o přímou komunikaci s vybranými zákazníky 

a následné zjištění jejich zpětné vazby. V dnešní době, kdy se více než 

rozesílání katalogů, zásilkový prodej a telemarketing využívá internetu a 

mobilních zařízení je důležitá kvalitní databáze informací o 

potencionálních zákaznících. 

Direct marketing rozlišujeme na adresný, kdy oslovujeme daného 

klienta a toto oslovení může probíhat telefonicky, poštou nebo 

prostřednictvím nových médií. A dále pak neadresné, pro něž jsou 

tradiční letáky vhozené do poštovních schránek nebo rozdávání letáků na 

místech s vysokou fluktuací lidí. [36] 

Tento způsob využívá předností osobního prodeje ovšem při 

nižších nákladech zejména na lidské zdroje. Navíc efektivita tohoto 

způsobu roste s využitím moderních informačních technologií. Proto je 

také cíl mnoho prezentačních akcí akviziční, tj. ve sběru kontaktních 

údajů cílových skupin. 

 Public relations – viz kapitola 3.5 Public relations 

 Ostatní – jelikož cílem marketingové komunikace je získat zaujetí a 

pozornost dané cílové skupiny, tak mezi populárnější se dostávají i méně 

tradiční formy marketingové komunikace jako jsou například product 

placement či guerila marketing. 

„Product placement je záměrné a placené umístění značkového 

produktu do audiovizuálního díla za účelem jeho propagace.“ [13, s. 59] 
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V mnoha filmech, seriálech, zábavních a diskuzních pořadech, 

jakožto i ve sportovních studiích předcházejícím sportovním událostem 

můžeme všimnout výrobků umístěných na pro diváka viditelných 

místech či přímo aktéry využívané. 

“Guerila marketing je nekonvenční marketingovou kampaní, 

jejímž účelem je dosáhnout maximálního efektu s minimem zdrojů.“ [13, 

s. 29] 

Pro využití tohoto typu je důležité vědět, zda vůbec tento typ je 

pro naší cílovou skupinu vhodným a zda máme marketingové pracovníky 

s dostatečnými zkušenostmi a předpoklady tuto kreativní věc realizovat.  

Do guerila marketingu můžeme zařadit i tzv. ambush marketing, 

což je parazitování na významné akci, jejíž nejsme oficiálními partnery. 

A dále pak tzv. buzz marketing, který spočívá ve vytvoření „šeptandy“ 

týkající se nějaké události či produktu. 

Dalšími mohou být event marketing (viz. kapitola 3.6.2 Event 

marketing) či virální marketing, kdy tato technika využívá pro šíření 

komerčního sdělení sociálních sítí a plánovaně motivuje příjemce k roli 

šiřitele.  

3.4.4 Online komunikace 

Online komunikace neboli komunikace prostřednictvím sítě internet je v dnešní 

době jedním ze základních komunikačních kanálů. Nabízí velké množství možností 

propagace s cílením na cílové skupiny a komunikace, za relativně nízké náklady 

v porovnání s efektivností. 

Internet umožňuje zejména cílení na potencionálního či stávajícího zákazníka, 

nabízí interakci mezi odesílatelem a příjemcem, přičemž umožňuje zkontrolovat, zda 

komunikace proběhla úspěšně a kolik příjemců zachytilo na sdělení, jaký čas nad 

sdělením strávili a také zda na něj zareagovali či mnoho dalších s přibývajícím časem 

rozšiřujících se metrik měření online komunikace. 

Boom online komunikaci navíc přidala expanze mobilních zařízení, jako jsou 

mobilní telefony, tablety či další přenosná multimediální zařízení. Uživatelé tak mohou 

být připojeni prakticky k síti internet kdekoli a kdykoli. 
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3.4.5 Internet marketing 

Internet marketing je sumou všech marketingových aktivit provozovaných na 

internetu a představuje soubor veškerých internetových nástrojů, které se vzájemně 

podporují, čímž dochází k synergickému efektu. 

 Žádné jiné medium nemělo tak zásadní a celosvětový vliv na oblast obchodu, 

marketingu a komunikace, a zároveň nezaznamenalo tak markantní vývoj jako internet. 

Tím se tato platforma stala nedílnou součástí aktivit firem působících ve všech 

odvětvích a sportu tím nevyjímaje. [39]  

 Unikátním marketingovým nástrojem se pro firmy a jiné subjekty stala 

celosvětově nejužívanější sociální síť Facebook. Díky této platformě nyní dané subjekty 

mohou získávat více kvalitnějších informací o potřebách uživatelů, či o produktech a 

službách konkurence. Což je klíčovým úspěchem v cestě za zjištěním názorů, přání a 

požadavků cílových skupin. Kdo tedy bude zvládat a číst nové technologie, či jejich 

vývoj předpovídat a především do nich implementovat vlastní marketing získá 

rozhodující náskok. [14] 

3.5 PUBLIC RELATIONS 

Public relations (PR) jsou veškeré aktivity, které organizace provádí v komunikaci 

s cílovými spotřebiteli a za které přímo neplatí. PR můžeme volně přeložit jako vztahy 

s veřejností. PR identifikuje jako vysoce autentické tiskové články, které připadají 

čtenářům reálnější a věrohodnější než inzerce. Mnoho zákazníků se vyhýbá prodejcům 

a reklamám, ale právě PR je dokáže zaujmout, protože se kupujícímu dostane v rámci 

zpráv, o které má spotřebitel zájem, nikoli jako sdělení orientující na přímé uskutečnění 

prodeje. [24] 

 „Public relations jsou sociálně-komunikační aktivitou. Jejím prostřednictvím 

organizace působí na vnitřní i vnější veřejnost se záměrem vytvářet a udržovat s ní 

pozitivní vztahy a dosáhnout tak mezi oběma vzájemného porozumění a důvěry. Public 

relations organizace se také uplatňují jako nástroj jejího managementu.“ [43, s. 17] 

 Součástí PR jsou i tzv. media relations. Přičemž úkolem media relations je 

především budování dobrých vztahů s novináři k následnému komunikování vlastních 

PR materiálů. Jedná se hlavně o zpracování tiskových zpráv, zajišťování zdrojových 

materiálů pro novináře, organizování tiskových konferencí, organizace poskytování 

rozhovorů a další. [33] 
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3.5.1 Cíle PR 

Hlavní cíle public relations jsou většinou dlouhodobé budování dobrého jména 

společnosti nebo budování podnikové identity. Společnost potřebuje vybudovat dobré 

jméno, kredit či goodwill především kvůli důvěryhodnosti u různých skupin veřejnosti. 

Pokud je společnost vnímána takto pozitivně, může toho využít i jako propagační 

sdělení. Také reklamní kampaně společností, které mají u veřejnosti dobré jméno, jsou 

vnímány pozitivně. [10] 

Stanovení cílů je jedním z nejdůležitějších kroků v komunikačním procesu 

organizace, jelikož každý subjekt má určitou filosofii, ze které právě dané cíle 

vycházejí. Cíle v PR by měly být reálné, dobře definované a aktuální. 

Cíle PR můžeme rozdělit na: 

 Strategické – tyto cíle ztělesňují dlouhodobější záměry PR 

činnosti firmy. Mezi strategické cíle lze řadit zvýšení loajality 

zákazníků, zlepšení image, apod.  

 Taktické – tyto cíle směřují spíše ke kratším časovým 

horizontům, nejčastěji okolo jednoho roku. Taktické cíle jsou 

navíc základem pro tvorbu cílů strategických. Může se jednat o 

například upevňování spolupráce se základními školami formou 

náboru dětí a volných motivačních vstupenek na sportovní 

události. [43] 

3.5.2 Proces PR 

Jelikož proces public relations musí být plánovaný a realizovaný systematicky, 

je nezbytné:  

 rozumět celkovým obchodním cílům a strategiím a respektovat je, 

 s konečnou platností zformulovat praktické a reálné komunikační cíle, 

 provést výzkum, porozumět svým cílovým skupinám a trendům vývoje trhu, 

 vytvořit informační systémy a zpětné vazby, které vyhodnotí kampaň a ukáží 

směr vedoucí k potřebným změnám, 

 určit cílové skupiny zákazníků, jež budou považovány za prioritní, 

 dohodnout komunikační strategii a přijmout potřebnou taktiku k dosažení cílů, 

 dohodnout finální rozpočty a začít realizovat programy, 
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 zainteresovat klíčové osobnosti a konzultovat s nimi sdělení s cílem testovat 

jejich přijetí,  

 určit, koho se plán realizačně týká a kdo je odpovědný za jeho provedení, 

 pokračovat v plánování a vyhodnocování výsledků. [2] 

3.5.3 Nástroje PR  

Ačkoliv je PR relativně otevřenou komunikací s cílovými segmenty a vždy je 

možné je rozšířit nějakým nápadem, existují základní nástroje PR, které lze definovat na 

základě metody PENCILS, jež je pouze základem, k němuž existuje mnoho dalších 

doplňujících nástrojů. 

 Metoda PENCILS: 

 Publications – neboli publikace, spoléhání na publikované materiály, jako jsou 

výroční zprávy, brožury, články, firemní noviny a časopisy. 

 Events – neboli události, je snaha pořádáním eventů přilákat pozornost 

k produktu nebo k jiným aktivitám, za cílem oslovit cílovou skupinu veřejnosti. 

 News – neboli příznivé zprávy o produktech, organizaci a jejích zaměstnancích 

pro média a materiály k tiskovým konferencím. 

 Community involvement activities – investování a vynakládání času a peněz 

do místních komunit, organizací a veřejných záležitostí. 

 Identity media – vytvoření vizuální identity. Identita organizace 

zprostředkovaná logem, webovými stránkami, vizitkami, slogany, budovami, 

uniformami i kodexem oblékání. 

 Lobbying aktivity – dodávání odborných informací a expertíz příznivých pro 

žádoucí změnu v legislativě a správní regulace. 

 Social responzibility activities – budování úspěšné image organizace na 

veřejných vystoupeních a konferencích, budování dobrých vztahů v sociálních a 

podnikatelských okruzích. [26] 

3.6 EVENT 

Pořádání eventů neboli událostí je moderním prostředkem pojetí komunikace, 

strategií jako oslovit cílové skupiny a budování pozitivní image. Jedná se o velmi 

oblíbený a používaný nástroj PR. 

Velké oblibě se na celém světě těší sportovní eventy, které jsou pořádány od těch 

nejmenších (regionální soutěže, sportovní dny dětí a mládeže či malé turnaje) až po ty 
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největší na světě (Olympijské hry, MS ve fotbale, světové série, ligové soutěže a 

poháry), které poutají pozornost tisíců až milionů fanoušků po celém světě. Příprava 

takové každé akce zahrnuje pečlivé plánování a profesionální přístup pořádajících, 

s přihlédnutí k tomu, o jak rozsáhlý event. se jedná. [21] 

Že velké sportovní události mají pro významný přínos pro pořadatelské země či 

regiony je vidno z bojů v rámci kandidatury na dané vybrané akce. Mezi výhody 

pořádání sportovního eventu patří výhody ekonomické (pořádáním dané události se 

zviditelňuje destinace, zvyšuje se turismus a velmi často je investováno do 

infrastruktury dané oblasti, což sebou nese zvýšení obchodu a investic, zvýšení 

majetkových hodnot a vytváření pracovních míst), mediální (o danou oblast je zvýšená 

mediální pozornost), sociálně-kulturní (sportovní události velmi často zvyšují hrdost a 

jednotnost obyvatel dané oblasti a rozvíjí se zájem o sport), infrastrukturní (kromě 

posunu ve sportovní infrastruktuře se renovují části měst a roste dopravní 

infrastruktura), environmentální (zvyšuje je se odpovědné chování k životnímu 

prostředí).  Kromě těchto výhod najdeme i nevýhody ve formě narušení běžného života, 

rizika z neúspěchu eventu, porušování lidských práv, spotřeba energií či zvýšenou 

cenovou hladinu. [40] 

Sport v podání těchto eventů tedy není pouze představením fyzických výkonů, ale 

také faktorem sociální ekonomickým, který ovlivňuje i životy lidí normálně se o sport 

nezajímajících.  

3.6.1 Typologie eventů 

Eventy obecně může dělit dle Petra Šindlera následovně: [45] 

 Obsahu  

a) Pracovně orientované eventy – jedná se především o akce 

pro interní cílové skupiny, jakou jsou zaměstnanci, 

obchodní partneři atd. 

b) Informativní eventy – jedná se o eventy, kde je cílem 

předání informací formou prezentace, jako jsou například 

výstavy a veletrhy. 

c) Zábavně orientované eventy – jedná se o eventy, jejíž 

cílem je zábavným stylem informovat cílové skupiny a 

slouží především k propagaci firem či budování image. 
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 Cílových skupin 

a) Veřejné eventy – tyto události jsou zaměřovány na širokou 

i odbornou veřejnost, tedy na potencionální či existující 

zákazníky. 

b) Firemní eventy – jedná se o různé oslavy, večírky, školení 

a jiné pro inerní cílové skupiny jako jsou zaměstnanci, 

sponzoři, dodavatelé a další. 

 Konceptu 

a) Event marketing využívající příležitostí – jedná se o 

pořádání eventů při významných příležitostech, jako jsou 

výročí, významné oslavy a jiné, kdy je akce spojena 

s daným subjektem svým jménem logem atd. 

b) Značkový event marketing – tímto eventem budujeme 

emocionální vztah návštěvníka akce ke značce díky 

prosazování značky či produktu v rámci daného eventu. 

c) Imageový event marketing – v rámci tohoto konceptu 

eventu je využíváno image místa konání, které musí 

korespondovat s hodnotami spojenými se značkou. 

d) Event marketing vztažený k know-how – v rámci těchto 

eventů jsou prezentovány jedinečné produkty či služby od 

pořádajícího subjektu. 

e) Kombinovaný event marketing – jedná se o kombinací 

výše zmíněných konceptů. 

 Místa 

a) Venkovní eventy – jde o eventy tzv. open-air, tedy pod 

širým nebem na otevřeném prostranství, tedy akce jako 

sportovní zápasy na otevřených stadionech, koncerty, atd. 

b) Vnitřní eventy – jedná se o události konané v zastřešených 

budovách, stadionech, halách, kongresových centrech 

divadlech, kinech atd. [45] 
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3.6.2 Event management 

„Event management je schopnost řídit a kontrolovat procesy zahrnující účel, 

místo a lidi spojené s realizací eventu.“ [40] 

Jedná se tedy o odnož projektového managementu, tedy že event můžeme 

považovat za projekt, o čemž pojednává kapitola 3.7 PROJEKT. 

V případě event managementu sportovních událostí se každý organizátor může 

orientovat za pomocí deseti etap dle Čáslavové:  

1) Současná situace – stanovení cíle akce a volba prostředků. 

2) Budoucí prostředí – definice rizik a rozhodnutí o časových a hmotných 

rezervách. 

3) Naše současné možnosti – reálné zhodnocení možností, předností a 

nedostatků. 

4) Možné směry – určení několika cílů akce. 

5) Naše cíle – struktura, hierarchie či optimalizace stanovených cílů 

v dřívějších etapách. 

6) Možné přístupové cesty – zvážení všech možností, kterými lze 

dosáhnout cílů. 

7) Zvolená strategie – zhodnocení a výběr té nejvýhodnější strategie. 

8) Program akce – plán činností, rozdělení rolí, plán akcí, časový 

harmonogram a další. 

9) Rozpočet – stanovení druhů a výší výdajů a stanovení příjmových 

položek celé akce jako jsou vstupné, dotace, poplatky, sponzoring a 

další. 

10) Přehled a kontrola – kontrola průběhu a akce a případná eliminace 

problémů. [5] 

3.6.3 Event marketing 

Event marketing se stal velice zajímavým a hojně používaným nástrojem 

v komunikačním mixu nejrůznějších subjektů. Zejména jelikož v sobě nese spojení více 

komunikačních kanálů a díky emocionálním prvkům se dostává blíže k cílovým 

skupinám.  

„Event marketing je zinscenování zážitků, stejně jako jejich plánování a 

organizaci v rámci firemní komunikace. Tyto zážitky mají za úkol vyvolat psychické a 
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emocionální podněty zprostředkované uspořádáním nejrůznějších akcí, které podpoří 

image firmy a její produkty.“ [45, s. 22] 

Ačkoliv se jedná o mnohdy výrazně finančně náročnější formu komunikace, tak i 

díky spojení dalších komunikačních nástrojů jako je PR, reklama, podpora prodeje a 

jiné se daří celkové náklady subjektu na komunikaci snižovat, kdy pomocí event. 

marketingu jsou zmíněné nástroje komunikačního mixu podporovány jednotlivě. 

Tvorba strategie event. marketingu se skládá ze standartních fází procesu 

plánování. Avšak k analýze, definování cílů, stanovení strategie a kontroly realizace je 

nutné přidat také situační analýzu, identifikaci cílových skupin, volbu typu eventu, 

naplánování zdrojů financování, rozpočetnictví a vyhodnocení eventu. [45] 

3.7 PROJEKT 

Projekt je tvůrčí proces plánování a řízení operací, který sleduje určitý cíl, jehož 

základem je strategie k dosažení daného cíle a jež obsahuje potřebné technologie, 

nástroje a zdroje. 

„Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech 

zahájení a ukončení.“ [32, s. 11] 

Projekt je vždy jedinečná, neopakovatelná a dočasná událost, to znamená, že se 

periodicky neopakuje. 

3.7.1 Kategorie 

Projekty se dělí v základním rozdělení do následujících kategorií:  

 Jednoduchý – jedná se o malý projekt, realizovaný v krátkodobém 

horizontu (v řádu měsíců), s jednoduchými cíli, vyhotovený jednou 

osobou, obsahuje několik málo činností a využívá standardizovaných 

postupů 

 Speciální – jedná se o střednědobý projekt s nižším rozsahem 

činností a dočasným přiřazením pracovníků, jde o větší organizační 

jednotku s dekompozicí na subprojekty s odpovídajícími zdroji a 

náklady. 

 Komplexní – jedná se již o unikátní, jedinečný, neopakovatelný a 

dlouhodobý projekt s mnoha činnostmi a speciální organizační 
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strukturou. Daný projekt vyžaduje vysoké náklady, mnoho zdrojů a 

velký počet subprojektů. [32] 

Na komplexních a speciálních projektech se podílí tým expertů a specialistů 

zejména kvůli velkému množství procesů. Tito experti a specialisté pak tvoří projektový 

tým, který řídí projektový manažer. Tento projektový manažer řídí, plánuje, organizuje, 

koordinuje a kontroluje pracovní skupiny a jejich činnosti. [32] 

3.7.2 Projektování 

Projektový manažer má za cíl dosáhnout při vedení projektu maximálního efektu 

při minimálních nákladech. K tomu musí znát nároky na provedení úkolů, časový plán a 

rozpočtové položky. Při práci se postupuje zejména od obecného ke konkrétnímu a od 

všeobecného k podrobnému. Zmíněný manažer se v prvé řadě seznamuje s důvody 

realizace projektu, tj. s cíli a následuje způsob, jakým a kým budou úkoly vykonávány, 

místo příprav a realizace projektu. V neposlední řadě je nutné určit správnou dobu 

trvání projektu, tj. jeho počátek a konec. [32] 

3.7.3 Fáze projektu 

Každý projekt je procesem skládajícím se z různých fází, které se nazývají fáze 

životního cyklu projektu. Každá fáze projektu charakterizuje, jaká práce má být 

vykonávána a jaké výstupy budou generovány, jak jsou kontrolovány a kdo se zapojuje 

do pracovních činností. 

 Project initiation – v této zahajovací fází projektu dochází k návrhu 

prvotního konceptu a výběru nejlepších nápadů pro realizaci. Řeší se 

prvotní činnosti, jako jsou odhady nákladů či času potřebného na 

realizaci, dále příprava dokumentů a výběr projektového manažera. 

 Project planning – v této fázi se mapuje potřebné množství materiálních 

zdrojů a požadované kvality, kvantity a kvalifikace lidských zdrojů. Dále 

se sledují možná rizika. 

 Project execution – v této fázi se přijímají členové projektového týmu a 

rozdělují úkoly. 

 Project monitoring and control – v této fázi se sleduje průběh projektu 

a zejména jeho odchylky od plánů. Případně se provádějí úpravy 

směřující k plánovaným krokům. 



35 

 

 Project closure – v této ukončovací fázi projektu se sleduje, zda byl 

splněn cíl projektu. [23] 

3.7.4 Projektový rozpočet 

Projektový rozpočet je nedílnou součástí projektového plánu a udává přehled o 

financování. Rozpočet se skládá z nákladových položek, jako jsou náklady na lidské 

zdroje, nákupy či pronájem vybavení, subdodávek, režijních nákladů a dalších. Další 

část tvoří příjmové položky, které v případě sportovního projektu mohou být různé 

dotace, příspěvky, sponzoring, prodej vysílacích práv, ticketing, merchandising, 

pronájem sportovišť či reklamních ploch či udělování licencí. 

3.8 SPORTOVNÍ NÁBOROVÉ KAMPANĚ 

Náborové kampaně jsou velmi zajímavou a rozvíjející se oblastí marketingové 

komunikace. Nejdříve je potřeba správně vyhodnotit výchozí situaci daného subjektu, 

vhodně zvolit cílové skupiny a poté na základě získaných poznatků správně zvolit 

kampaň a její komunikační kanály a nástroje. 

Stejně jako ve světě, tak i u nás v rámci nejrůznějších sportů jsou realizovány i 

často velmi kreativní a originální náborové kampaně.  

V určitých aspektech se dají sportovní náborové kampaně přirovnat také ke 

klasické komerční kampani. Stejně jako v případě komerčních kampaní, tak i v případě 

sportovních náborových kampaní se často usiluje o zlepšení image značky (tj. 

sportovního klubu či oddílu nebo zastřešující organizace), nabízí se konkrétní výhody 

produktu či služby (tj. zejména různé pozitivní zdravotní vlivy) a snaží se 

potencionálního zákazníka (tj. budoucího či současného sportovce) přesvědčit ke koupi 

daného produkty či užití služby (tj. k přihlášení se do sportovního klubu či oddílu). 

Stejně jako jakákoliv jiná kampaň se snaží cílovou skupinu informovat a přesvědčovat. 
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4 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

Ve své práci jsem použil několik metodologických postupů, které vedli k naplnění 

cílů této práce. Konkrétně se jedná o expertní rozhovor, případovou studii, pozorování, 

dotazování a analýzu statistických dat. Analytická část se věnuje dvěma 

nejvýznamnějším zastřešujícím fotbalovým náborovým kampaním v České republice – 

Můj první klub a Můj první gól, včetně všech jeho současných pilířů.  

4.1 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 

Práce vychází z obecných zásah marketingového výzkumu, který je upraven povaze 

řešeného problému. Marketingový výzkum je nástrojem, který nám umožňuje se 

vyhnout špatným rozhodnutím a přináší vhodná data pro včasná a vhodná rozhodnutí. 

Z jeho výsledků jsme schopni rozpoznat potřeby a požadavky zákazníků. Zkoumat 

můžeme například celý trh nebo jen jeho část, konečného příjemce, konkurenci, 

zahraniční trh, vlastní trh, image či medializaci, která vede k vytváření obrazu na daný 

produkt či službu. 

„Marketingový výzkum je systematické určování, shromažďování, analyzování a 

vyhodnocování informací týkajících se určitého problému, před kterým firma stojí.“ [27, 

s 116] 

Jedná se proces kroků, které na sebe logicky navazují a vzájemně se ovlivňují. 

Dané kroky lze rozdělit do dvou etap – přípravné a realizační. Příprava výzkumu v sobě 

zahrnuje kroky, které vedou k vytvoření předpokladů pro zahájení jeho realizace. 

Samotná realizace se pak opírá o připravený projekt výzkumu. [38] 

Určení cíle, definování zkoumaného problému 

V první řadě je zapotřebí vytyčit daný problém, který chceme zkoumat a vyřešit, 

definovat informace, které potřebujeme k řešení problému. Dále stanovit hlavní a dílčí 

cíle výzkumu. Je nutné se vyvarovat příliš široké, nebo naopak příliš úzké specifikaci 

problémů. [28] 

Výzkum v této práci se zabývá fotbalovými náborovými kampaněmi v České 

republice a identifikací cílové skupiny pro tyto kampaně. 

Zdroje dat 

Základní rozdíl ve zdroji dat je v jejich shromáždění. Zdroje dat pro marketingový 

výzkum obvykle dělíme na data primární a sekundární. 
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Primární data jsou data nově shromážděná, respektive získaná z námi vytvořeného 

výzkumu. Tato data jsou aktuální a často velice spolehlivá. Jejich získání je však časově 

a finančně náročnější. Oproti tomu data sekundární byla shromážděna pro jiný cíl, než 

náš výzkum. Nebezpečím může být jejich zastaralost. Dělíme je na interní (data získaná 

přímo z našeho podniku – archivované spisy, statistiky, atd.) a externí (data získaná 

mimo vlastní zdroje – statistiky z úřadů, svazů, časopisy, ceníky, katalogy, databáze). 

[38] 

V této práci jsou použita data sekundární pro zmapování a analýzu fotbalových 

náborových kampaní v České republice, která poskytla FAČR, PFS a agentura 2Score, 

s.r.o. Dále pak data primární, získaná z dotazníkového šetření. 

Orientační analýza, plán marketingového výzkumu 

Orientační analýza je neformální zjištění informací o daném zkoumaném problému. 

Zdrojem mohou být uživatelé, zaměstnanci a další zainteresované osoby či literatura a 

konkurence. Používána jsou především data sekundární. Následný plán marketingové 

výzkumu pak vzniká součinností zadavatele a výzkumného pracovníka. Obsahuje 

postupy k vyřešení problému, jako jsou typy nashromážděných údajů, způsob sběru dat, 

metody analýzy, rozpočet, časový harmonogram apod. [27] 

Metody a techniky sběru dat 

Existuje velké množství způsobů shromáždění dat pro různé účely. Tyto způsoby 

nazýváme metody či techniky sběru dat. Typické dělení metod je na kvalitativní a 

kvantitativní. 

Kvalitativní metody zkoumají spíše menší soubor respondentů. Výsledky jsou 

vyvozovány z kontextu, a proto jde spíše o metodu subjektivní. Tento typ nám 

umožňuje zisk specifických dat. Mezi základní kvalitativní metody patří: hloubkové 

interview, ohnisková skupina, experiment, panelové šetření, pozorování, expertní 

rozhovory a asociační postupy. Naproti tomu kvantitativní výzkum využívá výběry, 

experimenty a silně strukturovaný sběr dat pomocí testů, dotazníků nebo pozorování. 

Mezi základní kvantitativní metody patří: experiment, statistické šetření, strukturované 

pozorování, obsahová analýza či dotazování. [17] 

V rámci této práce bylo použito metod: expertního rozhovoru, případové studie, 

pozorování, dotazování a analýzy statistických dat. Více se těmto metodám a jejich 

použíti v této práci věnují další kapitoly. 
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Určení vzorku, definování základního souboru jednotek 

Určení vzorku bývá často problematické, jelikož z ekonomického hlediska je 

v našem zájmu minimalizovat náklady, což znamená vzorek, co nejmenší. 

Z marketingového hlediska je zase v zájmu co nejlepší výsledek výzkumu, a proto 

vzorek, co největší. Základem je určení rámce vzorku, tedy koho se budeme dotazovat, 

neboli určit naši cílovou skupinu. Dalším je zvolení techniky výběru vzorku a velikosti 

vzorku. [27] 

V rámci této práce byly zkoumány fotbalové náborové kampaně v České republice 

od roku 2013 do 30.6.2015. Pro dotazníkové šetření tohoto výzkumu byly za cílovou 

skupinu zvoleni rodiče mladých fotbalistů a fotbalistek do 18-ti let.  

Sběr dat 

Jedná se o realizaci analýz, dotazování, šetření, zkoumání apod. Záleží především 

na zvolených metodách a velikosti vzorku. Díky rozvoji moderních technologií a 

internetu se sběr dat čím dál více zdokonaluje a v některých případech zjednodušuje. 

Dotazníkové šetření v rámci této práce bylo provedeno mou osobou, bez pomoci 

osoby další. Data o zkoumaných fotbalových náborových kampaních byla poskytnuta 

Fotbalovou asociací České republiky, Pražským fotbalovým svazem a agenturou 

2Score, s.r.o. Průběhu výzkumu byl konzultován s lidmi ze zmíněných subjektů a také 

s lidmi z odborné i široké veřejnosti. 

Zpracování a analýza získaných dat 

Hlavním motivem je dosažení vhodných závěrů ze získaných dat, jedná se tedy o 

třídění získaných dat a zjišťování četnosti veličin. Vhodné je zde použití statistických 

metod a prověření validity a reliability. [26] 

Důležité je doplnění údajů a vyloučení údajů nesprávných či neúplných, které by 

mohly vést ke zkreslení. Nejdříve analyzujeme jednotlivé proměnné a až následně 

provádíme hloubkovou analýzu. Analýzu usnadňují statistické softwary, které většinou 

vše vypočítají za nás. V rámci této práce byla data zpracována v programu MS Excel. 

Zpracování závěrečné zprávy, prezentace výsledků 

Posledním krokem marketingového výzkumu je prezentace výsledků a závěrů. 

Nutný je zde pohled zpět k cílům výzkumu.  

Součástí této fáze je úprava dat do podoby informací. Závěrečná zpráva by měla 

být srozumitelná a obsahovat, připomenutí cílů, použité metody, grafické znázornění 
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v podobě jasných grafů, tabulek apod., souhrnný komentář, závěry, doporučení a návrhy 

pro řešení daného problému. [27] 

4.2 EXPERTNÍ ROZHOVOR 

Expertní rozhovor může být strukturovaný či nestrukturovaný hloubkový 

rozhovor s respondentem. Daný respondent by měl být expertem v dané oblasti, díky 

čemuž na základě svých zkušeností dokáže odborně zodpovědět položené otázky 

směrem k výzkumu. Metoda se používá zejména pro proniknutí do hloubky zkoumané 

problematiky.  

Expertem bývají většinou lidé z dané oblasti, jež je předmětem zkoumání. 

V tomto případě se jedná o zástupce grassroots oddělení Fotbalové asociace České 

republiky, konkrétně o Mgr. Michala Blažeje, Grassroots manažera FAČR.  

Pan Mgr. Michal Blažej se věnuje ve FAČR neprofesionálnímu fotbalu, kde pod 

jeho vedení spadá koordinace projektu Měsíc náborů, který je jedním z pilířů projektu 

Můj první gól. Přičemž zmíněný expert bývá účastem i UEFA Study Group, kde jsou 

předávány know-how práce ve fotbale po celé Evropě. 

Polostrukturovaný rozhovor byl nahráván na diktafon mobilního telefonu a 

doplněn o rozšiřující dotazy, jež vyplynuly při zpracování analytické části. Hlavními 

tématy rozhovoru byla problematika členské základny ve fotbale, realizace náborových 

projektů a kampaní a také praxe náborování v ostatních evropských zemích. 

4.3 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Případová studie je rozbor stavu, vývoje a interakcí prostřednictvím jednoho 

nebo více jedinců, skupin, komunit, institucí, operačních jednotek nebo také programů, 

které pozorují, dokumentují a analyzují, aby se popsaly a vysvětlily jejich stavy a 

vztahy k interním a externím faktorům. [18] 

V případové studii sbíráme velké množství dat od jednoho nebo několika málo 

jedinců a jde zejména o zachycení složitosti případu a popis vztahů v jeho celistvosti. 

V případové studii jsou vyhledávány a analyzovány různé informace, které vedou 

k vyvození patřičných závěrů. V závěru se pak případy vztahují k širším souvislostem. 

Případové studie též umožňují srovnávat jednotlivé případy mezi sebou. [17] 
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Případová studie se skládá z několika vzájemně propojených kroků: 

 Určení výzkumné otázky – zvolení jevu, k němuž se budeme v průběhu 

výzkumu upínat. Výzkumné zaměření případové studie je specifikováno 

určením účelu studie a pomocí výzkumných otázek. 

 Výběr případu či více případů, určení metod sběru dat a jejich analýza – ve 

fázi plánování určí výzkumník, jak vybere případ, jaké použije metody sběru a 

analýzy dat. Je potřeba naplánovat, jaká data je potřeba nasbírat pro zodpovězení 

výzkumné otázky. 

 Příprava sběru dat – sběr dat je z důvodu množství a rozmanitosti dat důkladně 

organizovat. 

 Sběr dat – sběr dat probíhá systematicky a za pomoci více zdrojů. Data jsou 

přepisována do počítače, kde jsou označena a indexována tak, aby bylo snadné 

jejich vyhledávání. 

 Analýza a interpretace dat – jsou zkoumána data a hledají se propojení mezi 

nimi a výzkumnými otázkami. Analýza je prováděna uvnitř jednotlivých případů 

a porovnávají se data mezi případy. 

 Příprava zprávy – pro kritické posouzení průběhu celé studie je potřeba 

případy vykreslit a přiblížit komplexně. [18] 

 Tato diplomová práce je detailněji zaměřena na fotbalové náborové kampaně. A 

to konkrétně na Můj první klub, jakožto projekt Pražského fotbalového svazu a Můj 

první gól včetně všech jeho pilířů, jako projekt Fotbalové asociace České republiky. 

Právě o těchto projektech jsou shromažďována data, které povedou ke splnění cílů této 

práce.  

4.4 POZOROVÁNÍ (ZÚČASTNĚNÉ) 

Pozorování je technika sběru informací založená na zaměřeném, systematickém a 

organizovaném sledování smyslově vnímatelných projevů aktuálního stavu prvků, 

aspektů a fenoménů, které jsou objektem zkoumání. [41] 

V případě pozorování je nutná objektivita pozorovatele. Tedy, že pozorovatel a 

daný objekt vzájemně neovlivňují. Pozorování může být standardizované a 

nestandardizované. V případě posledně jmenovaného druhu pozorování je určen 

výhradně cíl pozorování. Pozorovatel sám rozhoduje o jeho průběhu a hlediscích. 

V případě standardizovaného pozorování jsou přesně definovány jevy, které má 
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pozorovatel sledovat, kategorie pro zařazení pozorovaných skutečností, konkrétní 

způsob pozorování, záznam i chování pozorovatele. [9] 

Pozorování dále můžeme rozdělit na přímé či nepřímé, tj. zda objekt je sledován 

přímo smyslovými orgány či sekundárně pomocí dříve nahraných záznamů. Dále 

pozorování může být v přirozených či uměle vyvolaných podmínkách. Zjevné či skryté 

pozorování, kdy rozdíl je v povědomí pozorovaných o probíhajícím pozorování. A 

pozorování může být osobní či s pomůckami. 

 V případě této práce půjde o jak přímé, tak i nepřímé pozorování, tj. jak účastí 

na daných akcích či fázích projektů či kampaní, tak i pozorováním záznamů. 

Pozorováno bude chování všech zúčastněných stran během interakcí, jak v případě 

eventů, tak i situacích v internetovém prostředí. 

4.5 ANALÝZA STATISTICKÝCH DAT 

Analýza statistických dat má za úkol redukci, organizaci, syntézu a sumarizaci 

informací s cílem dát výsledkům význam a provádět úvahy podporované validní 

evidencí. Výzkumník musí nejprve identifikovat proměnné a rozlišit nezávislé a závislé 

proměnné. [18] 

V případě této práce analýza statistických dat přináší podklady pro realizaci 

případové studie a ostatní metodologických postupů. V intuitivním a přehledném 

statistickém grafickém zpracování jsou prezentována data například čtenosti a 

sledovanosti výstupů, návštěvnosti stránek či další dílčí metody. Využito je interních 

analytických statistických programů jednotlivých organizací, které jsou do zkoumaných 

kampaní zainteresovány.  

4.6 DOTAZOVÁNÍ 

Jedná se o pokládání otázek tazatelem dotazovanému, kdy dotazovaný by měl 

odpovídat cílům a záměrům výzkumu. Výběr vhodného typu dotazování závisí na 

rozsahu informací, časových a finančních možnostech či kvalifikaci tazatele. 

Dotazování by mělo splňovat určitá pravidla jako: 

 použití pouze jednoho typu dotazování pro shromáždění daných informací 

 vyloučení choulostivých otázek a otázek týkajících se prestiže 

 data by měla být nezávislá 

 tazatel by měl předcházet nepřesným odpovědím [27] 
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Rozlišujeme tyto 4 rozdělení dotazování: [27]  

 Písemné – při tomto typu dotazování má dotazovaný větší čas pro 

rozmyšlení odpovědí, je zde minimální riziko ovlivnění dotazovaného 

tazatelem a možná větší upřímnost dotazovaného. Mezi zápory patří menší 

návratnost a nemožnost kontroly porozumění otázce. Hlavními klady jsou 

nižší náklady a široký kruh respondentů. Součástí by měl být průvodní 

motivační dopis. 

 Osobní – dotazování je nejflexibilnějším typem a umožňuje provézt šetření 

v krátkém čase. Mezi klady patří zpětná vazba a využití názorných 

pomůcek. Zápory je možné ovlivnění odpovědí tazatelem, časová a finanční 

náročnost. 

 Telefonické – je typ dotazování velice podobný osobnímu, avšak bez 

přímého kontaktu. Otázky by zde měly být stručné. Nevýhodou je zde 

nemožnost využití vizuálních pomůcek. 

 Elektronické – jedná se o zjišťování informací od respondentů pomocí e-

mailů a internetových stránek či aplikací. Tento typ je minimálně finančně a 

časově náročný. Jelikož odpovědi jsou v elektronické podobě, je zde 

jednoduché zpracování odpovědí. Mezi výhody dále patří přímá adresnost a 

možnost použití grafických pomůcek. Největší nevýhodou je nízká 

důvěryhodnost a návratnost, z těchto důvodů je důležité dotazované 

nějakým způsobem motivovat.  

Dále rozlišujeme otázky typu: 

 Uzavřené – u tohoto typu jsou nabízeny na výběr předem připravené 

odpovědi, formulované tak, aby byly snadno pochopitelné a 

interpretovatelné. 

 Otevřené – tyto otázky umožňují respondentům odpovědět vlastními slovy. 

Často napovědí více, ale jsou hůře vyhodnotitelné. [26] 

 Polouzavřené – jedná se o kompromis mezi výše uvedenými typy otázek. 

Respondent má na výběr varianty odpovědi, kdy u jedné z variant (jiné, 

jinak, další …) může odpovědět vlastními slovy a konkrétní odpověď 

doplnit, například o chybějící možnost. [28] 
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V rámci dotazníku se často používá tzv. filtračních otázek, které mají za úkol 

odfiltrovat respondenty, pro které je dané šetření určené či pro které je určena daná 

otázka či daná část dotazníku. Tyto filtrační otázky bývají nejčastěji na začátku celého 

šetření či před důležitými otázkami či částmi dotazníku. 

Konstrukce dotazníku by měla myslet na důležitost délky, kdy čím delší dotazník, 

tím menší může být jeho návratnost. Rozložení otázek by mělo ctít zásadu od obecného 

ke specifickému. Stejně tak díky klesající koncentrovanosti respondentů, by v jeho 

závěru neměly být náročné nebo složité otázky. Na konci dotazníku, tak většinou bývají 

otázky identifikační. Naopak jejich umístění na začátek dotazníku by mohlo vést ke 

znepokojení respondenta a opět ke klesající návratnosti. 

V této práci jsem využil metody elektronického dotazování, konkrétně v případě 

zjišťování faktorů při výběru sportu rodiči, tj. zejména v jakém věku začínají děti hrát 

fotbal, kdo o volbě sportu rozhoduje a jaké jsou aspekty pro výběr sportu, dále pak kdy 

a při jaké příležitosti přijde dítě poprvé na fotbal a další otázky pro možné přenastavení 

komunikační strategie či vytvoření manuálu pro rodiče se základními informacemi o 

fotbalových začátcích. V neposlední řadě pak znalost náborových kampaní zmíněných 

v této práci a spokojenost s jednotlivými kroky v rámci fotbalového balíčku. A také 

identifikovat cílovou skupinu fotbalových náborových kampaní. 

Cílovou skupinou tohoto dotazníku jsou rodiče dětí do 18-ti let, které hrají fotbal. 

Z tohoto důvodu bude využito kontaktních listin Pražského fotbalového svazu a 

Fotbalové asociace České republiky pro oslovení zmíněných respondentů. 
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5  FOTBALOVÉ NÁBOROVÉ KAMPANĚ V ČR 

Náborové kampaně do nejrůznějších sportovních odvětví se staly v posledních 

letech v našem prostředí rozšířenou praxí, kdy zastřešující sportovní organizace se snaží 

vytvořit centrální komunikační platformy a pomoci tak svým členům, sportovním 

klubů, v náborování mladých sportovců. 

Dle velikostí a možností zastřešujících organizací jednotlivých sportů se buď sporty 

připojují k všeobecným náborovým kampaním do sportu jako takového, jako například 

jsou projekty České unie sportu, či Českého olympijského výboru. Některé sporty pak 

ještě nad rámec těchto projektů vytváří náborové kampaně přímo do svých odvětví, kam 

můžeme zařadit například hokej či fotbal a další. 

Právě zastřešujícím náborovým kampaním v prostředí českého fotbalu se věnuje 

tato práce.  

Fotbal je v České republice jednoznačně nejrozšířenějším sportem, což vyplývá 

s globální popularity tohoto sportu, včetně jeho dlouhé historie na našem území. 

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že fotbal podporu v náborování nepotřebuje, 

tak přibývající nové sporty a volnočasové aktivity jistě mají vliv i na částečný odliv 

talentů z fotbalu. Tedy náborové kampaně v prostředí fotbalu jsou spíše preventivními 

opatřeními pro udržení si současného postavení fotbalu v popularitě provozování 

jednotlivých sportů a sportovních odvětví.  

V České republice se v posledních letech objevili dva významné fotbalové 

náborové projekty, resp. náborové kampaně. Jedná se o projekty s velice podobnými 

názvy, Můj první klub a Můj první gól. Zásadní rozdíl u těchto projektů je jejich 

geografické zacílení, kdy Můj první klub, je projektem cíleným na území hlavního 

města Prahy a pořádaným Pražským fotbalovým svazem a projekt Můj první gól, je 

projektem celorepublikovým, který pořádá Fotbalová asociace České republiky. 

Stejně jako jakékoliv jiné kampaně se tyto projekty snaží své cílové skupiny 

informovat, přesvědčovat a mobilizovat. V dalších kapitolách jsou tak zmapovány oba 

zmíněné projekty, včetně jednotlivých komunikačních nástrojů a jejich výsledků. 
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5.1 MŮJ PRVNÍ KLUB 

Projekt Můj první klub je zastřešující náborovou kampaní Pražského fotbalového 

svazu cílenou na obyvatele hlavního města Prahy, konkrétně pak na rodiny s dětmi ve 

věku od 5 do 12 let. 

Cílem projektu je rozšířit členskou fotbalovou základnu, tj. přitáhnout pozornost 

rodičů směrem k fotbalu při výběru sportu pro své dítě a usnadnit proces přihlášení 

začínajícího sportovce do fotbalového klubu. 

Projekt Můj první klub odstartoval v září roku 2013 a právě tento měsíc byla 

komunikační kampaň nejintenzivnější, ačkoliv se jedná o projekt dlouhodobý. Název 

Můj první klub byl zvolen vzhledem ke specifičnosti hlavního města Prahy, kde se 

nachází na 80 fotbalových klubů s mládeží a základním problémem je pro rodiče výběr 

prvního klubu. I proto PFS zvolil motto, celé kampaně: „Není důležité, v jakém klubu 

začínáš hrát fotbal, ale fakt, že to vůbec zkusíš. Dej se na fotbal!“ Tedy působit na 

rodiče tak, aby si nevybíraly jen z elitních fotbalových klubů, ale zejména klubů, které 

jsou dostupné k bydlišti, co se vzdálenosti a dopravní dostupnosti týká. 

Jako hlavní tvář pro první fázi projektu byl zvolen Ladislav Krejčí, tedy Český 

fotbalový reprezentant, hájící barvy AC Sparta Praha v nejvyšší fotbalové soutěži, který 

s fotbalem začínal v menším pražském klubu, AFK Slavoj Podolí. Právě zobrazení 

Ladislava Krejčího v původním dresu AFK Slavoj Podolí, malým dítětem, kdy oba drží 

fotbalový míč a claimem: „Můj první klub byl AFK Podolí. Kde začneš s fotbalem ty?“ 

byl spojujícím prvkem všech komunikačních platforem a kanálů v daném období. 

Nositelem identity projektu se pak staly barvy PFS a Prahy, barvy žlutá a červená, logo 

PFS a logotyp webových stránek mujprvniklub.cz se vyobrazeným maskotem PFS 

lvíčkem Bruncvíkem. Ústřední komunikační platformou se staly právě zmíněné webové 

stránky. 

Obrázek č. 3: logo Můj první klub 

 
Zdroj: PFS 
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Kromě zmíněného projektového vizuálu byl Ladislav Krejčí využitý i pro 

natočení projektového medailonku a rozhovoru o jeho fotbalových začátcích a vztahu 

k fotbalu. Stejné medailonky a rozhovory byly pořízeny i s dalšími ligovými fotbalisty 

pražských prvoligových klubů, jež začínali své kariéry v menších pražských 

fotbalových klubech. Mezi ně patří Roman Bednář a Milan Škoda, oba začínající 

v ČAFC Praha, Ondřej Vzal, začínající v FSC Libuš, Matěj Hanousek, jehož první klub 

byl TJ Sokol Řepy, kde začínal také další z pražských fotbalových odchovanců Petr 

Nerad, a Martin Kolář, který začínal v TJ Sokol Stodůlky. Komunikováni byli také další 

slavní odchovanci menších pražských klubů, jako je Tomáš Rosický, Pavel Horváth, 

Radek Černý a další. 

Pro další fázi projektu, tj. od června 2014, byly jako tváře projektu vybrány 

osobnosti českého kulturního života, jež daly své ratolesti do jednoho z fotbalových 

klubů v Praze. Jako hlavní tváře pro komunikační platformy byl vybrán italský kuchař 

Emanuele Ridi se svým synem Giacomem, a olympijský vítěz a desetibojař Roman 

Šebrle se svým synem Štěpánem. Claim byl poté změněn na: Fotbal nás baví. Přidejte 

se taky! Opět s těmito dvojicemi byly natočeny video medailonky a rozhovory, které 

byly publikovány v nejrůznějších mediích. Videa a rozhovory byly pořízeny taktéž 

s dalšími osobnostmi a jejich dětmi jako jsou Pavel Karoch, Karel Piták, Libor Sionko a 

Vladimír Šmicer. Tato komunikační linka pak zůstala neměnná až do současnosti, tj. 

června 2015. 

Konkrétní komunikační kanály a nástroje jsou pak popsány v dalších kapitolách. 

5.1.1 Partneři projektu 

Projekt je realizován za podpory Městské části Praha 1 a partnera mládeže 

Pražského fotbalového svazu Prahy sportovní, tj. magistrátu hlavního města Prahy. Tyto 

subjekty podpořily projekty z prostředků grantových dotací. 

Partnery projektu jsou po celou dobu jeho trvání pražské prvoligové fotbalové 

kluby – AC Sparta Praha, FK Dukla Praha, SK Slavia Praha a Bohemians Praha 1905. 

Tyto kluby podpořily projekt spoluprací při přípravách projektového obsahu a 

komunikací projektu na svých komunikačních kanálech a během ligových utkání. 

Mediálním partnerem projektu v jeho první fázi, tj. od září 2013 do května 2014, 

byla MF Dnes a iDnes.cz. Tento partner byl od června 2014 nahrazen společností Czech 

News Center a jeho tituly Deník Sport, iSport.cz a GÓÓÓL!. 
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5.1.2 Nástroje a komunikační kanály 

Projekt Můj první gól od září 2013 do června 2015 vystřídal v rámci 

komunikační kampaně mnoho komunikačních nástrojů a kanálů, které jsou detailněji 

rozebrány níže.  

Webové stránky 

 Centrálním místem, kam odkazuje většina komunikace kampaně Můj první klub, 

jsou webové stránky www.mujprvniklub.cz. Jedná se o kontinuální komunikační kanál, 

který je v provozu po celou dobu trvání kampaně, tj. od září 2013 do současnosti 

(červen 2015).  

Webová platforma byla spuštěna ve čtvrtek 5. září 2013 a do 30.6.2015 ji 

navštívilo 22 004 uživatelů, jak ukazuje Obrázek č.3. Z grafu na témže obrázku 

můžeme vidět, že návštěvnost byla nejvyšší v hlavních měsících komunikační kampaně 

a ještě několik týdnů po ní, tj. v září 2013 a červnu 2014, avšak i v průběhu zbývajících 

měsíců si webové stránky nacházejí své uživatele, kteří se rekrutují již organicky.  

Obrázek č. 4: Google Analytics www.mujprvniklub.cz  

 
Zdroj: Google Analytics 

V rámci dalších detailních statistik služby Google Analytics můžeme zjistit že 

v průběhu výše uvedeného období bylo 67,25 % návštěvníků z hlavního města Prahy, 

což ukazuje na vhodné cílení celé kampaně, která má hlavní působnost právě v Praze.  

Hlavním prvkem webu je webová aplikace „Najdi si svůj klub“, která má 

rodičům usnadnit hledání vhodného klubu zejména v blízkosti jejího bydliště. Tuto 

službu využilo dle Google Analytics 10 646 uživatelů a zároveň se jedná po homepage 

o nejnavštěvovanější stránku. Nejvyhledávanější klubou kartou pak byla karta ČAFC 

Praha s 945 uživateli a to i díky odkazu na tuto kartu na klubovém webu. Dalším 

nástrojem pro podporu náborů pražských fotbalových klubů je webová aplikace 

http://www.mujprvniklub.cz/
http://www.mujprvniklub.cz/
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„Kalendář náborů“, tato služba byla na webu spuštěna s druhou fází komunikační 

kampaně, tj. v květnu 2014 a od té doby ji využilo 1 874 uživatelů. 

Dalším prvkem na webu jsou profilové karty pražských fotbalových odchovanců 

a fotbalových rodičů z řad osobností, kdy prvně jmenovaná sekce je na webu od jeho 

spuštění a druhá od května 2014. Od jejich spuštění rozcestník pražských fotbalových 

osobností navštívilo 7 250 uživatelů a nejvyhledávanějším hráčem byl pak Roman 

Bednář s 2 083 unikátními návštěvníky. Rozcestník fotbalových osobností pak 

navštívilo 2 275 uživatelů a nejvyhledávanějšími pak byly profily Pavla Karocha a 

Emanuele Ridi s více než 500 uživateli. 

Z celkového počtu 27 654 návštěv webu bylo nejvíce 10 924 z webových 

odkazů. Nejčastěji (27,56 %) se jednalo o příchod z webu www.fotbalpraha.cz, tj 

webových stránek Pražského fotbalového svazu a dále pak z webových stránek AC 

Sparta Praha (10,45 %) a Bohemians Praha 1905. Z serveru iDnes.cz přišlo z počtu 

okazovaných uživatelů 15,75 %, což je kumulovaná počet ze serverů idnes.cz a 

sport.idnes.cz. Z ostatních se již jedná v převážně o weby pražských fotbalových klubů. 

5 787 uživatelů si pak zadalo webovou adresu přímo, jedná se tedy o možné uživatele 

z outdoorové kampaně, print inzerce či jiných offline nosičů. Organicky si projekt 

vyhledalo ve vyhledávačích 5 553 uživatelů a placeným vyhledávaním 3 465 uživatelů, 

kdy se jednalo nejčastěji o vyhledávaní výrazů – fotbal pro děti praha, kam s dětmi 

praha, fotbal pro děti. Ze sociálních sítí pak na web putovalo 1925 návštěv, kdy sociální 

síť Facebook představovala celých 95 %. 

V případě porovnání doposud nejvýraznějších fází komunikační kampaně, tj. 

září 2013 a června 2014, si více unikatních návštěvníků připsalo první období a to 6 474 

oproti 4 930. V případě zásahu obytel Prahy bylo úspěšnější druhé období a to 

s výsledkem 78 % návštěv z hlavního města Prahy. Ostatní metriky jsou v podobném 

poměru jako zmínění unikatní návštěvníci. 

V případě návštěv z různých zařízení převažuje i vzhledem k absenci mobilní 

verze či responzivnosti webu desktopový přístup a to v 83 % případů.  

Fotbalové komunikační kanály 

V rámci komunikačních kanálů Pražského fotbalového svazu byl projekt pomocí 

bannerů a článků komunikován na webových stránkách www.fotbalpraha.cz a to 

zejména v měsících září 2013, červen 2014, září 2014 a květen až červen 2015. Využito 

http://www.fotbalpraha.cz/
http://www.fotbalpraha.cz/
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bylo také facebookového profilu Pražský fotbalový svaz pro sdílení článků a 

projektových videí. Články k projektu se objevily i na webových stránkách dalších 

projektů Pražského fotbalového svazu, jako je projekt Neberte nám naši hru či Dětský 

fotbalový pohár, kde na těchto a ostatních webových stránkách spravovaných PFS je 

lišta s odkazem na projektový web. 

Dalšími kanály z fotbalového prostředí byly kanály Fotbalové asociace České 

republiky. Kdy webové stránky www.fotbal.cz byly využity pro bannerovou reklamu na 

superhomepage i na homepage a také k publikaci projektových článků. Dalším 

využitým kanálem FAČR byly webové stránky Gambrinus ligy, později SYNOT ligy a 

také facebookový profil české nejvyšší fotbalové soutěže. Na těchto kanálech byly 

publikovány a sdíleny články a videa projektu Můj první klub. 

Pozornost projektu věnovaly taktéž kluby Gambrinus ligy, později SYNOT ligy, 

které na svých kanálech (web, sociální sítě) sdílely články, jak typu tiskových zpráv, tak 

zejména články týkající se jejich klubu, tj. pražského fotbalového odchovance hrajícího 

v jejich klubu či fotbalového rodiče pojícího se k jejich klubu. 

Kluby 1. ligy  

Kromě výše uvedené publikace projektové obsahu na svých kanálech kluby Gambrinus 

ligy, později SYNOT ligy, realizovali v září 2014 i květnu 2015 nástupy hráčských 

doprovodů před vybranými zápasy v projektových tričkách a do zápasových bulletinů 

umístily projektovou inzertní celostranu. V rámci daných utkání byl projekt zmíněn i 

hlasatelem utkání. 

Print inzerce 

V září 2013, díky mediálnímu partnerství s MAFRA, byla v pražském vydání 

deníku MF Dnes umístěna inzertní celostrana s projektovým vizuálem. Ve stejném 

období pak 1/8 strany byla projektu věnována i v pražském Deníku. 

V červnu 2014, díky mediálnímu partnerství s Czech News Center, byla 

v celostátním vydání deníku Sport umístěna 3x 1/8 strany s projektovým vizuálem a 

dále pak ¼ strany byla věnována projektové inzerci v magazínu Góóól.  

Mediální partneři a ostatní media 

 Během hlavních fází projektu byl na kanálech mediálních partnerů publikován a 

sdílen projektový obsah. Tj. zejména rozhovory včetně videí na internetových kanálech 

a samotné rozhovory s fotografiemi v tištěných verzích. 

http://www.fotbal.cz/
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 V září 2013 šlo o publikaci devíti článků a sedmi videí na serveru iDnes.cz, v 

tištěné podobě pak bylo publikováno 6 rozhovorů s fotbalovými osobnostmi. Pozornost 

přilákal zejména dvojrozhovor s odchovanci ČAFC Praha Romanem Bednářem a 

Milanem Škodou, který byl zařazen v týdnu před derby pražských „S“, kdy oba zmínění 

byli právě zástupci těchto klubů v té době. Další vybrané články pak byly publikovány 

na www.denik.cz a v pražském vydání tištěné verze Deníku. 

 V červnu 2014 pak bylo publikováno 6 článků včetně videí na serveru iSport.cz 

a 4 rozhovory včetně fotografií v příloze Český fotbal deníku Sport. Celostrana byla 

projektu věnována taktéž v magazínu Góóól. Jednu stranu projektu věnoval také 

pražský Deník, kde se objevila tisková zpráva ke startu další fáze kampaně a rozhovor 

s Emanuelem Ridim a jeho synem Giacomem. 

 Údaje o čtenosti článků a počtu zhlédnutí videí na kanálech mediálních partnerů 

a ostatních medií nebyly k dispozici. 

Online kampaně 

V první fázi komunikační kampaně, v září 2013, byly na serveru iDnes.cz umístěny 

bannery typu MegaBoard po dobu jednoho týdne. V květnu 2014 byla pak měsíční 

kampaň v podobě PPC inzerce na Seznam.cz, Google.com a Facebook.com. 

Outdoor 

Jedním z nejvýznamnějších komunikačních kanálů v prvních fázích kampaně 

byly outdoorové nosiče umístěné po celé Praze. Jak bylo dříve popsáno, v září 2013 byl 

na nosičích Ladislav Krejčí s vybraným dítětem, v červnu 2014 již byly dva vizuály. 

Jeden s Emanuelem Ridim a jeho synem Giacomem a druhý s Romanem Šebrlem a 

synem Štěpánem. 

Tabulka č. 1: Můj první klub – outdoorové plochy 

Období Počet ploch Dnů kampaně

září 2013 54 14

červen 2014 60 + 6 LED obrazovek 28

září 2014 0 0

červen 2015 0 0

Můj první klub - outdoorové plochy

 
Zdroj: PFS 

Jak ukazuje Tabulka č. 1, v září 2013 bylo po celé Praze 54 inzertních 

outdoorových ploch typů BigBoard (prestižní reklamní nosič o rozměrech 9,6 x 3,6 m)  

a Billboard (jedná se o nejrozšířenější reklamní nosič v České republice o rozměrech 

5,1 x 2,4 m) po průměrnou dobu dvou týdnů. Tato doba se od klasického měsíčního 

http://www.denik.cz/
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intervalu liší z důvodu, již dříve rezervovaných ploch pro politické účely voleb 2013. 

V květnu 2014 byl počet ploch navýšen na 60, opět typů Bigboard a Billboard, ke 

kterým navíc přibylo 6 LED obrazovek s umístěním na Václavském náměstí, obchodní 

dům Kotva, 2x Jižní spojka, ulice 5. května a Jihlavská ulice. V září 2014, červnu 2015 

ani v jiných měsících již v rámci kampaně Můj první klub outdoorových ploch využito 

nebylo. 

Rozhlas 

V rámci komunikační kampaně Můj první klub byly v červnu 2014 odvysílány 

rozhlasové sporty na rádiích Evropa 2 a Český rozhlas Regina.  

Tabulka č. 2: Můj první klub – radiové spoty 

Období Radio Počet spotů Stopáž

září 2013 --- 0 0

červen 2014 Evropa 2 52 20 sec.

červen 2014 ČR Regina 56 30 sec.

září 2014 --- 0 0

červen 2015 --- 0 0

Můj první klub - radiové spoty

 
Zdroj: PFS 

 Konkrétně se jednalo o 52 dvacetivteřinových rozhlasových spotů na rádiu 

Evropa 2 a 56 třicetivteřinových rozhlasových spotů na rádiu Český rozhlas Regina. 

Oba spoty obsahovaly výzvu pro rodiče pro návštěvu projektových webových stránek, 

kde mohou najít vhodný fotbalový klub pro své dítě. 

Tabulka č. 3: Mediaplan – oznámení Můj první klub (ČR Regina) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po Út St Čt Pá So Ne Po

10 - 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

11 - 12 1 1 1 1 1 5

12 - 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

13 - 14 1 1 1 1 1 1 6

14 - 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

15 - 16 1 1 1 1 1 5

16 - 17 1 1 1 1 1 1 6

Součet 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56

Mediaplán - oznámení Můj první klub

Počet06/2014

 
Zdroj: Český rozhlas 

V Tabulce č. 3 je možné vidět, že rozhlasová kampaň na rádiu Český rozhlas 

Regina začala 3.6.2014 a skončila 30.6. 2014. V průběhu každého dne byly odvysílány 

dva spoty a jejich největší frekvence byla v čase mezi 14 a 15 hodinou. 
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Video obsah 

Jedním z hlavních prvků komunikace kampaně Můj první klub byly rozhovory a 

videa s pražskými fotbalovými odchovanci v září 2013 a s fotbalovými rodiči z řad 

osobností v červnu 2014. 

V obou fázích tato videa byla doplněna ještě reportážním videem z průběhu 

náborů pražských fotbalových klubů a v červnu byla navíc pořízena i reportážní videa 

ze dvou návštěv projektového týmu na základních školách. 

Tabulka č. 4: Videa Můj první klub na YouTube PFS (k 30.6.2015) 

Video Počet zhlédnutí Video Počet zhlédnutí

Ladislav Krejčí 3 175 Karoch 6 310

Ondřej Vrzal 1 869 Ridi 6 194

Petr Nerad 2 674 Sionko 5 238

Martin Kolář 1 707 Šebrle 2 542

Ondřej Petrák 3 201 Šmicer 2 139

Bednář + Škoda 2 293 ZŠ Chaplinovo náměsti 2 255

Nábory 2013 1 296 ZŠ Žerotínova 2 073

Nábory 2014 1 449

CELKEM 16 215 CELKEM 28 200

PRŮMĚR 2 316 PRŮMĚR 3 525

září 2013 červen 2014

Můj první klub - YouTube

 
Zdroj: youtube.com/FotbalPraha 

 Celkem tedy bylo publikováno v září 2013 7 videí s kumulovaným počtem 

16 215 zhlédnutí na kanále YouTube Pražského fotbalového svazu, kdy nejsledovanější 

video bylo medailonek s Ondřejem Petrákem. Videa byla taktéž publikována 

v přehrávači iDnes.cz, kde nejsou čísla zhlédnutí k dispozici. V červnu 2014 bylo 

publikováno 8 videí s kumulovaným počtem 28 200 zhlédnutí na kanále YouTube PFS, 

kdy nejsledovanějším videem byl medailonek Pavla Karocha s jeho synem. Videa byla 

taktéž publikována v přehrávači serveru iSport.cz, kde nejsou čísla zhlédnutí 

k dispozici. 

Eventy 

Počínaje druhou fází, tj. od května 2014 bylo přistoupeno k přímé komunikaci 

směrem k cílové skupině rodin s dětmi pomocí aktivní účasti na rodinných festivalech.  

První akcí byl rodinný festival RatolestFest, konaný na náplavce Rašínova 

nábřeží v sobotu 24.5.2014. Pražský fotbalový svaz zde měl vyčleněný prostor o 

výměře 60 m
2
, na kterém připravil pro účastníky improvizované hřiště, kde promo tým 
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a trenéři pražských fotbalových klubů (ČAFC Praha, ABC Braník) ukazovali 

účastníkům z řad dětí základní fotbalové dovednosti. Další částí stanoviště byl stánek o 

velikosti 9x3 m, kde byly pro rodiče připraveny veškeré informace o fotbalových 

klubech v Praze a možnost kreslení pro ty nejmenší. Promo tým informoval účastníky 

z řad rodičů o existenci projektu Můj první klub a odkazoval je při výběru vhodného 

klubu na webovou platformu www.mujprvniklub.cz. Součástí promo týmu byl i maskot 

PFS lvíček Bruncvík. Mimo stanoviště PFS neměl fotbal jiné zastoupení. Dle 

organizátorů akce RatolestFest ji navštívilo více než 10 tisíc návštěvníků 

Další akcí byl rodinný festival Kašpárkohraní, v sobotu 15.6.2014 konaný 

v Letenských sadech, kde byla produkce stanoviště ve stejném rozsahu jako na 

RatolestFest, ale vzhledem k vyššímu počtu návštěvníků bylo oslovování rodičů 

intenzivní. Mimo stanoviště PFS měl fotbal na akci zastoupení na stanovištích klubů 

AC Sparta Praha a FK Dukla Praha. Dle slov organizátorů akci navštívilo takřka 20 tisíc 

návštěvníků. 

Poslední akcí roku 2014 byla akce tzv. Sporťáček, což je rodinný festival či 

veletrh pro rodiny s dětmi zaměřený přímo na výběr sportu první zářijový víkend. PFS 

opět představil stanoviště s podobnou produkcí jako na předešlých akcích. Akce se 

mimo PFS z fotbalových klubů účastnil i ABC Braník, Tempo Praha a FK Dukla Praha. 

V roce 2015 se PFS nově zúčastnil akce Čarodějnice na Ladronce, opět 

podobnou produkcí jako dříve. Na akci neměl zastoupení jiný klub ani jiný sport. Další 

akcí byl 30.5.2015 RatolestFest, kde PFS mělo oproti minulému roku o 36 m
2
 plochy 

více, na níž vystavělo speciální fotbalovou klec, která byla účastníky hojně 

navštěvována. Na akci se v rámci stanoviště PFS prezentoval také ABC Braník. 

S novou produkcí akce se PFS zúčastnil opět Kašpárkohraní, které bylo tentokrát 

v neděli 14.6.2015 opět v Letenských sadech. Stanoviště PFS tentokrát bylo o výměře 

625 m
2
. Na této ploše bylo vystaveno pódium s moderovanými vstupy moderátora 

Jiřího Pelnáře. Rozhovorů a autogramiád se zúčastnil Horst Siegl, Antonín Panenka, 

Václav Neměček, Radek Bejbl a Michal Reichl. K dalším rozhovorům pak byli přizváni 

člen komise mládeže PFS a FAČR pan Otmar Mansour a zástupci FK Dukla Praha ženy 

a Tempo Praha. Dalšími prvky stanoviště byl stánek PFS opět s projektovými 

informacemi a dále 6 soutěžních atrakcí a jedna doplňková. V rámci soutěžních atrakcí 

mohly děti soutěžit o drobné i hodnotné ceny. Soutěž spočívala ve vyplnění akviziční 

http://www.mujprvniklub.cz/


54 

 

karty zákonnými zástupci dětí. Součástí akviziční karty byl i drobný výzkum, zda daná 

osoba má dítě, které hraje fotbal. 

Tabulka č. 5: Dotazník – akviziční karta Kašpárkohraní 

Celkem respondetů 324

Mé dítě hraje fotbal 30%

Mé dítě nehraje fotbal 46%

Nemám dítě 5%

Nevyplněno 19%

Dotazník - akviziční karta Kašpárkohraní

 
Zdroj: PFS 

Dle výsledků tohoto mini dotazníku v rámci akvizičních soutěžních karet, 

kterých bylo vybráno 324, 30 % z návštěvníků stanoviště PFS mělo dítě, které již hraje 

fotbal a 46 % dítě, které fotbal nehraje. Právě na rodiče těchto dětí, kteří v rámci 

akviziční karty vyplnili kontaktní údaje, byl zaslán informační newsletter o existenci 

projektu Můj první klub a webových stránek www.mujprvniklub.cz pro možnost výběru 

vhodného klubu v blízkosti bydliště. 

Poslední akcí roku 2015 bude účast na akci Sporťáček 2015. Bez doposud 

známých produkčních podrobností. 

V červnu 2014 v rámci projektu Můj první klub proběhly také dvě akce na 

základních školách, kdy na obou školách proběhla moderovaná beseda s fotbalovou 

osobností (Jiří Novotný) a fotbalovými trenéry. Navíc měli žáci možnost se vyfotit u 

trofeje pro vítěze Gambrinus ligy, kterou poskytl klub AC Sparta Praha. Další fází pak 

byla vzorová hodina tělesná výchovy se zaměřením na fotbal. Dětem byly v rámci akce 

rozdány speciální letáky s nejbližšími fotbalovými kluby od dané školy.  

Akce proběhly na ZŠ Chaplinovo náměstí, kde se akce zúčastnilo více než 200 

dětí a na ZŠ Žerotínova, kde se akce zúčastnilo téměř 100 dětí. 

Žádné další akce mimo zmíněné doposud v rámci projektu realizovány nebyly. 

Projektové tiskoviny 

V rámci projektu bylo vyprodukováno několik projektových tiskovin, které vždy 

ctily projektovou identitu a vizuály z jednotlivých částí projektu. 

Těmito tiskovinami byly: 

- Brožura – 24stránková tiskovina o rozměru 10x10cm byla vyrobena 

v nákladu 2000 ks v září 2013 a distribuována na náborech a akcích 

Pražského fotbalového svazu. Jejím obsahem byly přednosti fotbalu, rady jak 

http://www.mujprvniklub.cz/
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najít vhodný klub, profily pražských odchovanců a další imageové 

projektové stránky. 

- Plakát – v obou hlavních fázích (tj. září 2013, červen 2014) komunikační 

kampaně byly vyrobeny projektové plakáty o formátu A3. V září 2013 se na 

těchto plakátech objevil Ladislav Krejčí a vyrobeno jich bylo 100 ks, 

distribuce probíhala jako možnost vyzvednutí v sídle PFS. V červnu 2014 

bylo již vyrobeno 350 ks a na každý klub byly přímo distribuovány 4 ks. Na 

vizuálech byli jak Ridi se svým synem, tak i Roman Šebrle. 

- Event plakát – V červnu 2014 se nově vyrobily i tzv. eventové plakáty, opět 

ve formátu A3, kam měly kluby možnost vyplnit název klubu, termín, čas a 

místo náboru a také kontaktní osobu. Vyrobeno bylo opět 350 ks a distribuce 

probíhala stejně jako v případě plakátů v témže měsíci. 

- Soutěžní leták – v červnu a září probíhala soutěž o fotbalový míč, která byla 

komunikována mj. speciálním letákem o formátu A5. Distribuce probíhala 

stejně jako v případě plakátů přímo na kluby a za pomoci promo týmu na 

rodinných akcích přímo do rukou rodičů. 

- Školní leták – pro dvě akce na základních školách byly vyrobeny speciální 

letáky, kde byly zobrazeny nejbližší fotbalové kluby k dané školy. Každá 

škola měla leták unikátní a pro obě akce byly vyrobeny v nákladu 200 ks. 

Distribuce probíhala na zmíněných akcích na základních školách přímo do 

rukou dětí. 

- Rozvrhy hodin – od ledna 2015 je na akcích Pražského fotbalového svazu 

distribuována speciální tiskovina, která z jedné strany obsahuje školní rozvrh 

a z druhé strany projektový vizuál s Romanem Šebrlem. Tiskovina ve 

formátu A5 byla pořízena v nákladu 4 000 ks a distribuována dětem 

například na Dětském fotbalovém poháru, akcích projektu Neberte nám naši 

hru a rodinných festivalech. 

Ostatní 

 V červnu 2014 vyhlásil Pražský fotbalový svaz fotosoutěž o značkový fotbalový 

míč „Vyfoť se a získej míč!“. Cenou dle pravidel mělo být ohodnoceno prvních 100 

zaslaných fotografií. Soutěžním úkolem bylo zaslání fotografie, na níž bude zobrazen 

rodič s dítětem na fotbalovém náboru. 
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 Pražský fotbalový svaz takto chtěl podpořit začínající mladé fotbalisty a 

fotbalistky v jejich začátcích. Míč byl dětem zasílán dle jejich ročníku narození o 

velikostech číslo 3 a 4. 

 Do soutěže bylo zasláno 38 fotografií a všichni jejich autoři odměněni 

fotbalovým míčem NIKE. 

5.2 MŮJ PRVNÍ GÓL 

Projekt Můj první gól je celoroční informační kampaní zaměřenou na kontinuální 

podporu náborů fotbalových klubů na území České republiky. Projekt je pořádán 

Fotbalovou asociací České republiky a cílem komunikační kampaně je informovat 

rodiče dětí do jakého klubu a jak přihlásit dítě na fotbal. Primárním cílem projektu je 

rozšíření členské základny Fotbalové asociace České republiky a sekundárně pak 

budování pozitivního image fotbalu v České republice. 

Projekt je rozdělen do několika pilířů, které jsou detailněji popsány a rozebrány 

níže. Každý z těchto pilířů pak má lehce rozdílné cílové skupiny, avšak primární 

cílovou skupiny jsou zde opět rodiny s dětmi a sekundárně široká veřejnost. 

Patronem celého projektu se stal kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš 

Rosický.  

Název projektu Můj první gól vychází z pojmu gól, což je prvek, který je napříč 

celým fotbalem a onen první gól je tím spojujícím prvkem pro jak začínající mladé 

fotbalisty a fotbalistky, tak pro současné profesionální hráče, legendy, fanoušky či 

osobnosti kulturního života. Právě góly jsou pozitivním prvkem, které přinášejí radost a 

spoustu nezapomenutelných zážitků a jsou tím spojujícím prvkem celé komunikační 

kampaně.  

Obrázek č. 5: logo Můj první gól 

 
Zdroj: FAČR 

Identita projekt obsahuje logo FAČR a logotyp názvu projektu můj první gól. 

Projekt využívá barev FAČR a barev trikolóry České republiky, tj. bílé, modré a 

červené. 
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Projekt Můj první gól jako takový vznikl v září 2014 a zastřešil pod sebe 

komunikačně již déle fungující projekt Měsíc nábor, který se tak stal jedním z jeho 

pilířů 

Projekt je součástí UEFA Grassroots Programme. 

5.2.1 Pilíře projektu 

Projekt Můj první gól je složen ze tří tzv. pilířů, které se vzájemně podporují a 

prolínají. Těmito pilíři jsou: 

 Příběhy prvních gólů jsou rozhovory se slavnými českými fotbalisty či 

fotbalistkami nebo osobnostmi veřejného kulturního života, jež jsou nějakým 

způsobem s fotbalem spjatí.  

Spojujícím prvkem těchto rozhovorů o životě daných osob a jejich kariér 

jsou první góly v nejrůznějších dresech či pozicích a na nejrůznějších místech. 

Tyto rozhovory jsou natáčeny a publikovány mimo psané verze také jako 

medailonky daných osobností. Spojujícím prvkem všech těchto medailonků je 

pak míč, který osobností přijímají z levé strany jako štafetu, podepisují jej a 

štafetu opět předávají další osobnosti kopnutím na pravou stranu. Rozhovory 

jsou natáčeny nejčastěji a v ideálním případě na místech, kde dané osobnosti 

vstřelili nějaký ze svých prvních gólů či jsou významně spjaté s jejich vztahem 

k fotbalu. 

Medailonky a rozhovory jsou pak v týdenní frekvenci publikovány na 

projektových kanálech, kanálech FAČR a kanálech mediálních partnerů. 

V průběhu první sezony projektu, tj. od září 2014 do června 2015 bylo 

publikováno 38 rozhovorů a videomedailonků s 39 fotbalovými osobnostmi. 

 Iniciační fotbalový balíček je startovacím balíčkem pro mladé fotbalisty a 

fotbalistky do jejich fotbalových začátků.  

Balíček obsahuje dres PUMA s logem FAČR, míč PUMA s logem 

FAČR, tašku PUMA s natisknutým podpisem patrona projektu Tomáš 

Rosického, láhev na pití s logem FAČR, certifikát mladého fotbalisty, 

podpisovou kartičku Tomáše Rosického a plakát české fotbalové reprezentace. 

Balíček byl v sezoně 2014/2015 určen registrovaným členům FAČR 

ročníku narození 2007, tj. fotbalistce či fotbalistovi daného ročníku narození, 
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který je členem FAČR, má zaplacené členské příspěvky a jehož rodiče/zákonný 

zástupce se o tento balíček v daném období přihlásí za pomoci formuláře na 

webových stránkách projekt www.mujprvnigol.cz.  

Fotbalový balíček má za cíl usnadnit začátky mladým fotbalistům a 

fotbalistkám, zejména pak ušetřit rodičům prvotní náklady. 

V průběhu sezony 2014/2015, tj. od září 2014 do června 2015 bylo 

Fotbalovou asociací České republiky rozdáno ve třech distribučních fázích 6 373 

balíčků.  

Tabulka č. 6: Distribuce fotbalového balíčku 

Fáze distribuce měsíc distribuce distribuovaných balíčků

1. prosinec 5 675

2. duben 444

3. červenec 254

6 373CELKEM

Distribuce fotbalového balíčku

 
Zdroj: FAČR 

V rámci první fáze před Vánocemi 2014 byly balíčky distribuovány 

samotnými fotbalovými reprezentanty. Na 4 místa po celé České republice 

rozvezli balíčky David Limberský, Filip Novák, Václav Pilař a Pavel Kadeřábek. 

V rámci distribuce byla uspořádána soutěž pro držitele fotbalové balíčku. 

Foto-soutěž spočívala v zaslání fotografie dítěte se všemi prvky fotbalového 

balíčku před vánočním stromečkem. 20 zaslaných fotografií z celkového počtu 

1236 soutěžících bylo odměněno párem kopaček PUMA. 

 Měsíc náborů je série eventových akcí orientovaných na seznámení se dětí 

s fotbalem. Tyto akce jsou realizovány ve dvou hlavních náborových měsících, 

v září a v květnu.   

V září roku 2013 se tyto akce konaly ještě pod názvem Týden náborů. 

Poprvé se akce pod názvem Měsíc náborů konaly v měsíci květnu 2014 a během 

této doby (květen, červen) se členy FAČR stalo 6 148 nových fotbalistů ve věku 

5 až 19 let. Další série akcí pak proběhla v září téhož roku. Po celé České 

republice se uskutečnilo 73 akcí, kterých se zúčastnilo téměř 11 300 dětí. 

Celkově pak FAČR zaznamenala v období září-říjen 9 100 nových fotbalistů a 

fotbalistek ve věku 5 až 19 let, což je o 32 % více než za stejné období o rok 

dříve. V kategorii přípravek (5-11 let) pak šlo o nárůst 7 076 členů. Nejvíce dětí 

http://www.mujprvnigol.cz/
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pak přibylo v ročníku 2007, což je ročník, kterému je v dané sezoně věnován 

iniciační fotbalový balíček. 

Akce v rámci Měsíce náborů jsou FAČR podporovány materiálně, 

finančně a komunikačně. Na území každého okresního fotbalového svazu se 

vždy uskuteční minimálně jedna akce, kdy výjimkou je Praha se 4 akcemi a 

středočeský KFS se 7 akcemi.  

V září 2014 podpořila FAČR každou akci 25 000 Kč přičemž KFS a OFS 

tuto částku mohl navýšit až do výše 32 000 Kč. Celkem bylo ze systému členství 

na akce v září 2014 uvolněno FAČR 2 900 000 Kč.  

V průběhu září 2014 se tak uskutečnilo 73 podpořených akcí, kterých se 

zúčastnilo téměř 11 300 dětí. 

Pro rok 2015 bylo z dotačního systému FAČR uvolněno na akce v rámci 

Měsíce náborů 4 000 000 Kč, tj. 2 000 000 Kč na akce v květnu 2015 a stejná 

částka na září 2015. Nově byl realizován centrální nákup vybavení značky 

PUMA, každá akce tak byla podpořena FAČR částkou 10 000 Kč a dalších až 

5 000 Kč mohlo jít z rozpočtu OFS a KFS. Kromě finanční podpory každá akce 

byla podpořena materiálně (jednotné míče, rozlišováky, mety, trička a další 

drobné dárky pro děti). 

V průběhu května 2015 se tak uskutečnilo 72 podpořených akcí, kterých 

se zúčastnilo 12 450 dětí. 

5.2.2 Partneři 

Hlavním partnerem projektu je společnost PUMA dodavatel sportovní oblečení a 

fotbalového vybavení. 

 Mediálním partnerem projektu je společnost Czech News Center a její tituly 

iSport.cz, deník Sport a magazín Góóóĺ. 

 Mezi ostatními partnery jsou partneři Fotbalové asociace České republiky a to 

marketingová společnost STES, a.s., Česká televize, T-Mobile a Hyundai. 
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5.2.3 Nástroje a komunikační kanály 

Komunikační kampaň projektu Můj první gól je vedena od září 2014 pomocí 

několika komunikačních kanálů a nástrojů, které jsou blíže rozebrány níže. 

Webové stránky 

Centrálním místem celé komunikační kampaně projektu Můj první gól jsou 

webové stránky www.mujprvnigol.cz. Jedná se o kontinuální komunikační kanál, který 

je v provozu po celou dobu trvání kampaně, tj. od září 2014 do současnosti (červen 

2015). 

Obrázek č. 6: Google Analytics www.mujprvnigol.cz 

 
Zdroj: Google Analytics 

 

Webová platforma byla spuštěna v pondělí 1. září 2013 a do 30.6.2015 ji 

navštívilo 68 149 uživatelů, jak ukazuje Obrázek č. 6. Z grafu na témže obrázku 

můžeme vidět, že návštěvnost byla nejvyšší 21.10.2014, kdy byl členům FAČR zaslán 

newletter s projektovými informace. Avšak i v průběhu zbývajících měsíců si webové 

stránky nacházejí své uživatele, kteří se rekrutují jak organicky, tak pomoci PPC 

kampaně a dalších komunikačních nástrojů.  

V rámci dalších detailních statistik služby Google Analytics můžeme zjistit že 

v průběhu výše uvedeného období bylo 27,62 % návštěvníků z hlavního města Prahy, 

což ukazuje, že tento projekt na rozdíl od projektu Můj první klub není primárně cílen 

na hlavní město, ale jedná se o projekt celorepublikový. Dalšími městy byly v tomto 

pořadí – Brno, Plzeň, Ostrava, České Budějovice, Olomouc, Liberec, Zlín a Hradec 

Králové. 

Hlavním prvkem webu je stránka s infomacemi o fotbalovém balíčku a 

s možností si o něj zažádat skrze webový formulář. Tato stránka byla zobrazena 56 648 

případech což je 24,62 % všech zobrazených sránek daného webu, jedná se tedy o po 

http://www.mujprvnigol.cz/
http://www.mujprvnigol.cz/


61 

 

home o druhou nejnavštěvovanější stránku. Třetí stránkou je podstránka s názvem První 

góly, kde jsou všechny články, videa a profilové karty osobností, tato podsekce byla 

zobrazena 15 415x. Neméně navštěvovanou byla i sekce Měsíc náborů s interaktivní 

mapou akcí v rámci Měsíce náborů, tato stránka měla 14 778 zobrazení. Z hráčkých 

karet byla nejčastěji zobrazována karta patrona projektu Tomáše Rosického a také Ireny 

Martínkové. Nejzobrazovanějším článkem pak byla reportáž z vánoční distribuce 

balíčků skrze reprezentanty. 

Z celkového počtu 94 756 návštěv webu bylo nejvíce 36 887 z webových 

odkazů. Nejčastěji (49,46 %) se jednalo o příchod z webu www.fotbal.cz, tj webových 

stránek Fotbalové asociace České republiky, další významnou složkou byly PPC odkazy 

Google a to v 25,98 % případů. Z ostatních se již jedná převážně o weby fotbalových 

klubů. 28 227 uživatelů si pak zadalo webovou adresu přímo, jedná se tedy o možné 

uživatele oslovené TV spotem a dalšími nosiči bez hypertextových odkazů. V rámci 

placeného vyhledávání si projekt našlo 13 164 návštěvníků a v rámci organického 

vyhledávání 12 273, kdy se v takřka 100 % jednalo o výraz „můj první gol“. Ze 

sociálních sítí pak na web putovalo 3 851 návštěv, kdy sociální síť Facebook 

představovala 97,27 %. 

I díky možnosti responzivního zobrazení webu pro mobilní zařízení si na mobilu 

zobrazilo 27,61 % návštěvníků a na tabletu 6,31 %. 

Sociální sítě 

Pro potřeby projektu byl založen speciální facebookový účet 

www.facebook.com/mujprvnigol. Účet byl založen 27. srpna 2015 a k 30. 6. 2015 měl 

tento projektový profil 6 517 fanoušků.  

Na tomto profilu jsou publikovány výstupy k příběhům prvních gólů a to jak 

videa, rozhovory, profily, tak grafiky s danými osobnostmi či fotogalerie z natáčení 

daných medailonků. Dále pak fotogalerie ze všech akcí Měsíce náborů či vybraná videa 

z těchto akcí. 

Dle Facebook Insights je 14 % fanoušků stránky ve věku 25 – 54 let, ostatní jsou 

ve věku do 25 let. V rámci oslovených fanoušků je již číslo uživatelů ve věku 25 – 54 

vyšší a to na úrovni 33%, což má jistě za vliv cílená propagace příspěvků. 99 % 

fanoušků je z České republiky. Z externích odkazů nejčastěji na stránku míří z webu 

http://www.fotbal.cz/
http://www.facebook.com/mujprvnigol
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www.mujprvnigol.cz a také z mujprvnigol.isport.blesk.cz, dále pak z vyhledávačů 

seznam.cz či google.cz. Dosahy příspěvků jsou zejména díky jejich sponzorování. 

Dle www.fanpagekarma.com je na stránce publikován v průměru 1.1 příspěvku 

denně. Nejvíce příspěvků je v průměru pak publikováno ve čtvrtek a pátek. Od ledna 

2015 má pak stránka v průměru 15 nových fanoušků týdně. 

Kanály FAČR 

V rámci komunikačních kanálů FAČR je kampaň Můj první gól, a zejména pak 

videa a rozhovory o prvních gólech fotbalových osobností, cíleně komunikována na 

webových stránkách www.fotbal.cz, na webových stránkách české nejvyšší fotbalové 

soutěže www.synotliga.cz a také na facebookových stránkách SYNOT ligy. 

Na těchto kanálech je projektový obsah publikován v pravidelné týdenní 

frekvenci.  

Články včetně videí jsou publikovány vždy nejdříve v pátek daného týdne. 

Kanály mediálních partnerů 

Jak je uvedeno výše, mediálním partnerem projektu Můj první gól je Czech 

News Center se svými tituly deník Sport a iSport.cz. Díky tomuto partnerství je 

publikován projektový obsah v pravidelném týdenním režimu po celý rok, alespoň co se 

příběhů prvních gólů týká. Dále pak je komunikován ve svých hlavních obdobích Měsíc 

náborů a v rámci něj pořádané akce či jiné výstupy. 

Videomedailonek fotbalové osobnosti je na kanále www.isport.cz a pak i na 

speciální podstránce www.isport.cz/mujprvnigol publikován pravidelně ve čtvrtek 

daného týdne a v pátek pak k tomuto videu přibude ještě textový článek o dané 

osobnosti. Stejný článek je pak obsahem celostrany v Magazínu deníku Sport, který 

vychází pravidelně každý pátek jako příloha deníku Sport. V rámci celostrany je 

promován také fotbalový balíček a samozřejmě projekt celý jako takový. 

V rámci deníku Sport pak vycházejí ad-hoc články o změnách, úspěších či 

milnících projektu Můj první gól. Intenzivně je pak v deníku věnován prostor Měsíci 

náborů a to především v září a květnu, kdy vždy vyjde zahajovací dvoustrana o startu 

další části projektu a pak každý den tabulka s nejbližšími náborovými akcemi. 

PPC 

Online PPC kampaň Můj první gól byla spuštěna 6.11.2014. Zvoleny byly 

bannerové a textové reklamy na AdWords a Sklik. 

http://www.mujprvnigol.cz/
http://www.fanpagekarma.com/
http://www.fotbal.cz/
http://www.synotliga.cz/
http://www.isport.cz/
http://www.isport.cz/mujprvnigol
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V listopadu kampaň zaznamenala téměř 1 103 298 zobrazení, z toho 307 876 

zobrazení bannerů a 795 422 zobrazení textových inzerátů. Textové bannery se sice 

zobrazovaly více, ale v proklicích byli úspěšnější bannery (1 121 prokliků na bannery a 

856 prokliků na textové inzeráty. Bannerové reklamy tak měly vyšší míru prokliku a to 

0,36 %. 

V prosinci šel celkově nárůst počtu zobrazení ruku v ruce s nárůstem počtu 

prokliků a míra prokliku se nezměnila (0,18 %). Opět výrazně vyšší počet zobrazení 

zaznamenal Sklik (1 007 964 versus 214 660 zobrazení). Mezi počtem prokliků 

v AdWords a v Sklik tak velký rozdíl nebyl. AdWords tedy dosahuje lepšího CTR (0,44 

% oproti 0,12 %) V AdWords je vidět, že více se zobrazují a jsou proklikovější grafické 

reklamy. V Skliku se sice zobrazují více textové reklamy, ale opět je míra prokliku 

vyšší u grafických reklam. 

V lednu klesl počet zobrazení. To ale nemělo vliv na počet prokliků. Právě 

naopak se počet prokliků zvýšil a vzrostla tak i míra prokliku. Při snížení průměrné 

ceny za proklik se však současně vylepšila pozice inzerátů. V počtu zobrazení stále 

převládá především Sklik, ovšem v počtu prokliků už takový rozdíl mezi AdWords a 

Sklik není. V AdWords je tak proto mnohem vyšší míra prokliku (0,33 % versus 0,16 

%). V AdWords se více zobrazují a jsou i proklikovější bannerové reklamy. V Skliku se 

sice zobrazují více textové reklamy, ale vyšší CTR, i přesto, že mají horší průměrnou 

pozici, mají reklamy bannerové. V AdWords dosahují reklamy CTR 0,35 %, v Skliku 

0,27 %. Textové inzeráty mají v AdWords CTR 0,23 % a v Skliku 0,14 %. 

Pro únor byl navýšen měsíční rozpočet a byl zaznamenán i větší počet zobrazení, 

což vedlo ke zvýšení počtu prokliků. Průměrná míra prokliku také vzrostla z 0,21 % na 

0,25 %. Průměrná cena za proklik klesla, a to při současném zlepšení průměrné pozice 

inzerátů. Bannerová reklama přivedla v AdWords na web 2 520 návštěvníků (s CTR 

0,53 %), textová přivedla 418 návštěvníků (CTR 0,19 %). V Skliku přivedla na web 

více návštěvníků textová reklama - celkem 1 040 s CTR 0,12 %. Grafická reklama pak 

537 návštěvníků s CTR 0,20 %.  

V březnu i přes nižší počet zobrazení, který nastal na Skliku, se podařilo na web 

přivést nejvíce návštěvníků od spuštění PPC kampaně – 5 057 návštěvníků. Celkově se 

kampaň zobrazuje na lepších pozicích a roste i průměrná míra prokliku – 0,46 %. Klesla 

opět i průměrná cena za proklik. Nejvíce prokliků opět přivedly bannerové reklamy 
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v AdWords – 4 347 z celkových 5 057 prokliků. Snížení počtu zobrazení zaznamenaly 

v březnu především textové reklamy v Skliku. Nejvyčerpaný rozpočet byl použit 

v následujícím měsíci.  

Tabulka č. 7: Můj první gól: Adwords versus Sklik (celkový přehled PPC kampaní) 

 
Zdroj: NumberOne 

Reklamy v dubnu zaznamenaly celkem 2 868 979 zobrazení. Na web bylo 

přivedeno celkem 7 605 návštěvníků. K navýšení celkových nákladů došlo, aby se 

využil nevyčerpaný rozpočet v předchozím měsíci. Na výrazném navýšení počtu 

zobrazení se podílel především Sklik, kde došlo k výraznému navýšení denního 

rozpočtu, aby se vyčerpal rozpočet březnový. Stále však vyšší míry prokliku dosahuje 

AdWords, kde dochází k menšímu počtu zobrazení, ale vyššímu počtu prokliků (4 019 

versus 3 586 prokliků). Bannerové reklamy AdWords přivedly na web 3 574 

z celkových 4 019 návštěvníků, textové reklamy v Skliku pak zaznamenaly 3 071 

prokliků z celkových 3 586 prokliků.  

V květnu reklamy zaznamenaly 2 458 406 zobrazení a na web se prokliklo 

celkem 5 145 návštěvníků. V počtu zobrazení reklam převažuje Sklik – 1 814 628 

zobrazení a 1 851 prokliků. CTR je tak 0,10 %. U Skliku byl vyšší počet zobrazení 

textové reklamy (1 591 060 versus 223 568 zobrazení bannerů). Vyšší CTR ale mají 

bannery – 0,14 % versus 0,10 %. U AdWords celkem reklamy zaznamenaly 643 778 

zobrazení, z toho bannery 582 081 zobrazení a textové reklamy 61 697 zobrazení. 

Průměrné CTR bylo 0,51 %. 
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V červnu bylo na web z celkového počtu zobrazení 2 425 324 přivedeno 3 936 

návštěvníků. CTR tak dosáhlo 0,16 %. AdWords klesl téměř dvojnásobně počet 

zobrazení, ale průměrná míra prokliku rostla z 0,51 % na 0,78 %. Naopak v Skliku 

počet zobrazení ještě rostl z 1 814 628 na 2 124 797. CTR tak kleslo na 0,07 %.  

K 30. 6. 2015 pak byly kampaně ukončeny. Ukončeny byly vzhledem ke konci 

první sezony projektu a o pokračování do další sezony se bude jednat vzhledem 

k rozpočtu projektu. 

Do ledna byla v rámci bannerových reklam zobrazován v grafikách výzva 

k získání fotbalového balíčku zdarma a v dalších měsících pak grafiky s osobnostmi 

odkazující na jejich videorozhovory.  

Video obsah 

Jedním z hlavních prvků komunikace, jehož cílem je posilování pozitivní image 

fotbalu v České republice a také propagace celé náborové kampaně projektu Můj první 

gól, jsou videa příběhů prvních gólů fotbalových osobností, tj. fotbalistů současných či 

minulých, trenérů, funkcionářů či kulturních osobností s fotbalem spjatých. 

Od 26. 9. 2014, kdy bylo publikováno první video s Antonínem Panenkou, do 

26. 6. 2015, kdy bylo publikováno poslední video sezony 2014/15 s Terezou 

Chlebovskou, bylo odpublikováno 38 videí s 39 fotbalovými osobnostmi, kdy jedno 

video bylo se dvěma osobnostmi naráz (sestry Martínkovy). 

Řízeně videa byla publikována na iSport.cz, YouTube kanálu projektu Můj první 

gól, Facebooku projektu Můj první gól a Facebooku SYNOT ligy. Z těchto zmíněných 

kanálu pak případně videa byla embedována do článků a jiných míst s projektovým 

obsahem. 

V přehrávači na iSport.cz si zmíněná videa k 30. 6. 2015 připsala 131 545 

zhlédnutí a v rámci jednotlivých videí si nejvyšší čísla připsalo video s Tomášem 

Rosickým, kapitánem české fotbalové reprezentace a patronem projektu. Toto video si 

připsalo 7 375 zhlédnutí a druhý v pořadí Petr Švancara si připsal 5 380 zhlédnutí. 

V rámci projektového účtu na kanálu YouTube si videa připsala 158 521 zhlédnutí a 

nejvíce opět video s Tomášem Rosickým, druhý v pořadí byl tentokrát Jakub Kohák 

s 20 705 zhlédnutími. Na projektovém učtu Facebook Můj první gól měla videa 299 028 

zhlédnutí a nejvíce jich si jich připsalo video s Terezou Chlebovskou (28 198) a dále 

pak se sestrami Martínkovými (25 020). Videa na facebookovém kanálu SYNOT ligy si 
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připsala 610 104 zhlédnutí, kde však bylo publikováno pouze 34 videí. Nejvyšších čísel 

na tomto kanálu dosáhla videa s Tomášem Řepkou (32 804) a Petrem Švancarou 

(28 071).  

Tabulka č. 8: Zhlédnutí videí Můj první gól – příběhy prvních gólů (k 30.6.2015) 
YouTube Facebook Můj první gól Facebook SYNOT liga

Osobnost/video Datum publikace Počet zhlédnutí Počet zhlédnutí Počet zhlédnutí videa Počet zhlédnutí videa

Antonín Panenka 26.9.2014 2 814          8 041          6 832              14 897         

Petr Švancara 3.10.2014 5 380          16 571        2 344              28 071         

Jaroslav Šilhavý 10.10.2014 2 331          4 163          1 765              12 858         

Jakub Kohák 17.10.2014 3 642          20 705        24 378            nepublikováno

Tomáš Rosický 24.10.2014 7 375          24 712        4 554              27 563         

Jan Nezmar 31.10.2014 2 238          3 140          5 548              14 558         

Miroslav Beránek 7.11.2014 2 905          2 490          2 152              13 821         

Zdeněk Grygera 14.11.2014 5 167          4 287          3 182              18 366         

Jakub Štafek 21.11.2014 4 691          2 853          4 409              nepublikováno

Radek Drulák 28.11.2014 3 467          2 712          2 654              12 342         

František Komňacký 5.12.2014 3 077          2 259          735                 11 380         

Aidin Mahmutovič 12.12.2014 3 941          3 429          2 273              nepublikováno

Tomáš Jun 19.12.2014 5 245          3 700          6 493              15 329         

Ladislav Hampl 2.1.2015 3 897          4 119          5 897              nepublikováno

Pavel Zavadil 9.1.2015 2 050          3 962          1 597              20 485         

Jaromír Blažek 16.1.2015 2 576          3 765          2 634              19 077         

David Hubáček 23.1.2015 3 002          2 363          1 155              11 906         

Marek Heinz 30.1.2015 3 645          3 286          353                 21 597         

Pavel Verbíř 6.2.2015 2 820          2 156          4 515              16 360         

Václav Koloušek 13.2.2015 1 872          2 285          5 285              14 006         

Štěpán Vachoušek 20.2.2015 1 823          2 090          4 556              14 243         

Haris Harba 27.2.2015 2 473          2 018          2 987              11 604         

Josef Chovanec 6.3.2015 3 072          2 150          1 515              14 637         

Richard Dostálek 13.3.2015 3 133          1 841          8 839              17 280         

Horst Siegl 20.3.2015 3 041          2 402          5 575              12 540         

Milan Fukal 27.3.2015 2 418          2 182          4 539              13 583         

Tomáš Řepka 3.4.2015 4 477          3 849          11 946            32 804         

Vladimír Šmicer 10.4.2015 3 171          2 555          18 731            21 404         

Pavel Tobiáš 17.4.2015 2 522          1 407          8 649              13 355         

Pavel Kuka 24.4.2015 2 887          1 643          8 281              18 223         

Ivan Trojan 8.5.2015 3 333          2 702          20 350            27 847         

Tomáš Zápotočný 15.5.2015 2 606          2 218          12 195            18 051         

sestry Martínkovy 22.5.2015 2 821          1 966          25 020            23 370         

Jan Koller 29.5.2015 3 164          2 099          20 741            26 455         

Marek Kulič 5.6.2015 3 782          1 486          9 138              13 924         

Vratislav Lokvenc 12.6.2015 3 054          2 267          10 123            13 660         

Petr Uličný 19.6.2015 3 221          1 764          8 890              16 633         

Tereza Chlebovská 26.6.2015 8 412          884             28 198            27 875         

Součet 131 545     158 521     299 028         610 104       

Průměr 3 462          4 172          7 869              17 944         

Zhlédnutí videí iSport

 
Zdroj: FAČR 
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Videa na kanálech YouTube i obou zmíněných facebookových účtech byla 

sponzorována. 

Poměrový trend počtu zhlédnutí u všech kanálů je u většiny videí podobný a 

ukazuje, že počty zhlédnutí jsou více závislé na dané osobnosti. Přesto lze říci, že počty 

zhlédnutí mají stoupající trend. Velkých čísel se pak těší zejména osobnosti kulturního 

života, které jsou nějakým způsobem s fotbalem spjaté. 

Publikace dalších videí s fotbalovými osobnostmi pokračuje kontinuálně i po 

30.6.2015. 

Mimo tato zmíněná videa bylo publikováno také PR video o distribuci 

fotbalových balíčků za pomoci fotbalových reprezentantů. Dále pak souhrnná videa 

z Měsíce náborů a projektové video case study a to jak v českém, tak anglickém jazyce. 

V anglické mutaci s titulky vyšlo také video příběhů prvních gólů s patronem projektu 

Tomášem Rosickým.  

Samotnou částí pak jsou video výstupy z dílčích akcí Měsíce náborů, které 

opatřeny projektovou znělkou jsou publikovány buď na kanálech samotných klubů či na 

projektovém YouTube Můj první gól. Vzhledem k tomu, že každá akce má minimálně 

jeden tento videa výstup, což je jedna z povinností pořadatele, je těchto videí 

k 30.6.2015 137. 

Eventy 

Jedním z pilířů projektu Můj první gól jsou tzv. Měsíce náborů, kdy během 

vybraných měsíců, zejména září a května, se po celé České republice konají náborové 

akce pořádané samotnými fotbalovými kluby a podporované materiálně, finančně a 

komunikačně Fotbalovou asociací České republiky. 

Dříve se tyto akce konaly pod názvem Týden náborů, později tedy Měsíc náborů 

a až od září 2014 mají jednotnou strukturu a významnou zmíněnou podporu FAČR.  

V září 2014 se uskutečnilo 73 podpořených akcí a další dílčí náborové akce. 

Podpořených akcí se zúčastnilo 11 300 dětí, dle pořadateli dodaných čísel. Nejvíce akcí 

se v tomto měsíci uskutečnilo v Ústeckém kraji (10) a nejméně pak 

v Moravskoslezském kraji (1). 

V květnu 2015 se uskutečnilo 72 podpořených akcí a další dílčí náborové akce. 

Podpořených akcí se zúčastnilo 12 450 dětí, dle pořadateli dodaných čísel. Nejvíce akcí 
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se v tomto měsíci uskutečnilo ve více krajích, opět v Ústeckém, tentokrát i 

v Moravskoslezském, Jihomoravském a Plzeňském. Ve všech těchto krajích bylo po 

sedmi akcích. Nejméně tři akce byly v Karlovarském a Středočeském kraji. 

Tabulka č. 9: Akce Měsíc náborů 

Období

KFS Počet akcí Počet dětí Dětí na akci Počet akcí Počet dětí Dětí na akci Počet akcí Počet dětí Dětí na akci

Pardubický 4 520 130 4 495 124 8 1015 127

Královehradecký 5 705 141 5 1390 278 10 2095 210

Ústecký 10 820 82 7 902 129 17 1722 101

Karlovarský 3 415 138 3 542 181 6 957 160

Moravskoslezský 1 110 110 7 1202 172 8 1312 164

Vysočina 5 1060 212 5 917 183 10 1977 198

Liberecký 4 190 48 4 338 85 8 528 66

Praha 4 670 168 4 761 190 8 1431 179

Jihomoravský 7 1200 171 7 1329 190 14 2529 181

Zlínský 4 1750 438 5 868 174 9 2618 291

Středočeský 7 1100 157 3 545 182 10 1645 165

Olomoucký 5 880 176 5 1097 219 10 1977 198

Jihočeský 7 800 114 6 1018 170 13 1818 140

Plzeňský 7 1080 154 7 1046 149 14 2126 152

CELKEM 73 11300 155 72 12450 173 145 23750 164

září 2014 květen 2015 Celkem

Akce Měsíc náborů

 
Zdroj: FAČR 

Celkem se tedy v sezoně 2014/15 uskutečnilo 145 podpořených akcí s průměrem 

164 dětí na akci a celkově 23 750 zúčastněnými dětmi. 

Direct mail 

Zejména v začátcích projektu Můj první gól byl pro informování fotbalové 

veřejnosti o projektu rozeslán newsletter právě s informacemi o tomto projektu. 

Tematicky zaměřený mailing proběhl celkem 3x a v dalších pravidelných 

měsíčních newsletterech FAČR byl projektu věnován dílčí obsah. 

Projektové informace byly zaslány na rodiče mladých fotbalistů a také na 

klubové představitele. 

Tabulka č. 10: Vybrané e-mailové kampaně FAČR 

Kampaň Datum rozeslání Celkem odesláno e-mailů Celkové zobrazení Celkové kliknutí Odhlášeno

č. 34 - Měsíc náborů 26.8.2014 3855 730 18,94% 1399 359 9,31% 1093 79 2,05% 24

č. 40 - Můj první gól 21.10.2014 3320 862 26,04% 1636 554 16,74% 962 127 3,84% 24

č. 44 - Mů první gól 21.11.2014 3078 748 24,30% 1302 321 10,43% 497 0 0% 9

Unikátní zobrazení Unikátní kliknutí Nedoručeno

Vybrané e-mailové kampaně FAČR

 
Zdroj: FAČR 

Kolo „Můj první gól“ SYNOT ligy 

V rámci propagace kampaně Můj první gól bylo tomuto projektu věnováno 

tematicky také jedno kolo v rámci české nejvyšší fotbalové soutěže, SYNOT ligy. 
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Konkrétně se jednalo o 15. kolo v termínu od 21. 11. 2014 do 23. 11. 2014 a 

všech 8 utkání. Navíc dva zápasy byly vysílány Českou televizí a jedno kanálem Slovak 

Sport, tradičně pak všechna utkání byla vysílána na TV iSport. 

Tabulka č. 11: 15. kolo SYNOT liga ve znamení projektu Můj první gól 

Kolo Termín Čas Domácí Hosté Návštěva TV přenos Nástupy v tričkách Inzerce bulletin

15. pá 21.11.2014 20:15 FK Mladá Boleslav 1.FC Slovácko 1827 Slovak Sport Ano Ano

15. so 22.11.2014 17:00 AC Sparta Praha SK Dynamo České Budějovice 7451 iSport Ano Ano

15. so 22.11.2014 17:00 FK Teplice FK Dukla Praha 2922 iSport Ano Ano

15. so 22.11.2014 17:00 FC Slovan Liberec FC Vysočina Jihlava 3467 iSport Ano Ano

15. so 22.11.2014 17:00 FC Zbrojovka Brno 1.FK Příbram 2923 iSport Ano Ano

15. so 22.11.2014 20:15 FC Baník Ostrava FK Baumit Jablonec 3119 ČT Sport Ano Ano

15. ne 23.11.2014 15:45 FC Viktoria Plzeň Bohemians Praha 1905 10430 ČT Sport Ne Ano

15. ne 23.11.2014 18:00 SK Slavia Praha FC Hradec Králové 5228 iSport Ano Ano

15. kolo SYNOT liga ve znamení projektu Můj první gól

 
Zdroj: FAČR 

Na všech stadionech kromě utkání v Plzni proběhl společný nástup hráčů s dětmi 

v projektových tričkách. V Plzni nástup neproběhl vzhledem k již nasmlouvanému 

nástupu dětí v tričkách partnera plzeňského klubu. Plzeň však nástupy uskutečnila 

v rámci svého pohárového utkání týž týden. Na všech stadionech bylo o projektu 

zmíněno zápasovým hlasatelem před utkáním a o poločasové přestávce. Ve stejný čas 

bylo také puštěno projektové video se záběry na fotbalové osobnosti. Každý zápasový 

bulletin byl navíc opatřen projektovou inzercí. 

Tiskové konference 

Před startem projektu Můj první gól proběhly v září 2014 po celé České 

republice v každém kraji tiskové konference se zástupci klubů a medií daného kraje. 

Tyto konference již v menším měřítku se pak opakovaly také v květnu 2015. 

Hlavní tisková konference pak proběhla v Praze v tiskovém středisku stadionu 

AC Sparta Praha na Letné v rámci předzápasové tiskové konference mezinárodního 

přátelského utkání Česká republika – USA. Tisková konference proběhla za účasti 

tiskového mluvčí FAČR Ondřeje Lípy, místopředsedy FAČR Dušana Svobody, ředitele 

Grassroots oddělení FAČR Otakara Mesteka a patrona projektu Tomáše Rosického.  

Za účasti zástupců všech medií byly představeny všechny projektové pilíře a 

plány tohoto projektu. Tisková konference byla přenášena živě na YouTube kanálu 

projektu Můj první gól, kde je i její záznam. 

Ostatní 

V rámci dalších komunikačních prvků projektu Můj první gól byly pro akce 

Měsíce náborů produkovány projektové eventové plakáty s možností doplnění dalších 

informací o dané akce.  
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Pro všechny akce byly také produkovány speciální eventové letáky pro děti, kde 

jim pořadatelé zaznamenávaly jich úspěšnost na jednotlivých dovednostních 

stanovištích daných akcí a z druhé strany informace o existenci fotbalového balíčku pro 

ročník narození 2007. Dále pak informace, jak dítě přihlásit do fotbalového klubu a za 

člena FAČR. 

Kromě fyzické distribuce byly tyto plakáty a letáky také ke stažení na webu 

www.mujprvnigol.cz. 

Dále v rámci první předvánoční distribuce fotbalového balíčku proběhla 

fotosoutěž o 20 párů kopaček PUMA. Soutěžním úkolem bylo vyfotit dítě se všemi 

prvky fotbalového balíčku před vánočním stromečkem a zaslat to fotku na projektový e-

mail. Kopačky pak získal každý desátý zaslaný e-mail se všemi náležitostmi až do počtu 

200 e-mailů. Do soutěže se sešlo 1236 fotografií, které jsou publikovány na webu 

www.mujprvnigol.cz a byly využity k další komunikaci. 

5.3 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: FOTBALOVÝ RODIČ 

Cílem tohoto dotazníku bylo zjistit faktory při výběru sportu rodiči, tj. zejména 

v jakém věku začínají děti hrát fotbal, kdo o volbě sportu rozhoduje a jaké jsou aspekty 

pro výběr sportu, dále pak kdy a při jaké příležitosti přijde dítě poprvé na fotbal a další 

otázky pro možné přenastavení komunikační strategie či vytvoření manuálu pro rodiče 

se základními informacemi o fotbalových začátcích. V neposlední řadě pak znalost 

náborových kampaní zmíněných v této práci a spokojenost s jednotlivými kroky v rámci 

fotbalového balíčku. A také identifikovat cílovou skupinu fotbalových náborových 

kampaní. 

Tento dotazník byl poslán e-mailem na kontakty Pražského fotbalového svazu 

nasbírané v rámci jeho projektů pro fotbalovou mládež (2 687 kontaktů) a kontakty 

Fotbalové asociace České republiky žadatelů o fotbalový balíček projektu Můj první gól 

(6 820 kontaktů). Odkaz na dotazník na serveru www.click4survey.cz byl zaslán 

pomocí newsletteru zmíněných subjektů a cílem bylo dosáhnout počtu minimálně 1000 

respondentů, kteří projdou základním screeningem. 

Podmínkou screeningu, tedy účasti na dotazníku bylo, aby dotazovaný byl rodičem 

dítěte, které hraje fotbal a je mladší 18-ti let. 

http://www.mujprvnigol.cz/
http://www.mujprvnigol.cz/
http://www.click4survey.cz/
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Zmíněného cíle v počtu definovaných respondentů bylo dosaženo po 28 hodinách a 

22 minutách od spuštění průzkumu. Průzkum byl ukončen s výsledným počtem 1 006 

respondentů, jež prošli zmíněným screeningem. Ze zmíněného celkového počtu 

výsledných respondentů jich bylo 844 z kontaktní listiny Fotbalové asociace České 

republiky a 162 z kontaktní listiny Pražského fotbalového svazu. 

Průzkum si otevřelo 1527 respondentů, 333 respondentů v průzkumu začalo 

s vyplňováním, ale ani po 30 minutách průzkum nedokončili, 52 respondentů neprošlo 

screeningem, incidence (incidence rate – počet % respondentů, kteří se zúčastnili 

průzkumu a dokončili vyplňování, vyhovovalo nastaveným podmínkám dotazníku) tedy 

byla 95 %, což je skvělý výsledek, ale vzhledem k výběru kontaktních listin nikterak 

překvapivý. Návratnost, tedy podíl získaných odpovědí na celkovém počtu zobrazení 

dotazníku, pak byla skvělých 66 %. 

Průzkum obsahoval dvě screeningové otázky a až 37 dalších otázek (rozdělených 

do několika částí) s uzavřenými nebo polouzavřenými odpověďmi včetně sedmi 

demografickými otázkami. Některé otázky byly filtrovány na základě předešlých 

odpovědí. 

Průměrná délka odpovědí celého průzkumu byla 8 minut a 19 vteřin. 

Výsledky tohoto dotazníkového šetření přinesly zajímavé informace, které jsou 

rozebrány v rámci diskuze přímo pod grafy. Pro potřeby některých otázek, jsou 

porovnány výsledky v rámci jednotlivých kontaktních listů. 

5.3.1 Screening 

První screeningová otázka ve znění „Jste rodič a vaše dítě je mladší 18-ti let?“ 

vyřadila z průzkumu respondenty, kteří nemají dítě (22 respondentů) a respondenty 

kteří mají dítě starší 18-ti let (7 respondentů). Otázkou tedy prošlo 1029 respondentů. 

Graf č. 1: Jste rodič a vaše dítě je mladší 18-ti let? 

 
Zdroj: vlastní šetření 
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 Druhá screeningová otázka ve znění „Hraje vaše dítě (mladší 18-ti let) v 

nějakém fotbalovém klubu?“ vyřadila z průzkumu 23 respondentů, jejichž dítě mladší 

18-ti let nehraje v žádném fotbalovém klubu. 

Graf č. 2: Hraje vaše dítě (mladší 18-ti let) v nějakém fotbalovém klubu? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 

 Do hlavní části průzkumu tedy prošlo 1006 respondentů, kteří odpovídali na 

další položené otázky. 

 V dalších částech budou u vybraných otázek zobrazeny, jak výsledky celkové, 

tak i výsledky respondentů z jednolivých kontaktních listů. A to vzhledem k rozlišení 

případných rozdílů na území Prahy a také celé České republiky. V neposlední řadě pak 

může díky zdrojům získaných kontaktů docházet ke zkreslení a právě rozdělení 

výsledků na jednotlivé zdroje může těmto zkreslením zabránit či jej odhalit. 

5.3.2 Identifikace dítěte 

První hlavní částí dotazníku po screeningových otázkách byla identifikace dítěte 

respondenta, pro zjištění zastoupení pohlaví a ročníkového rozložení dětí respondentů. 

Součástí této části byla také otázka směrem k doplňkovému sportu k fotbalu. 

První otázka této části směřovala na ročník dítěte respondenta, které hraje fotbal. 

Směrem k otázce v části o projektu Můj první gól a konkrétně směrem k fotbalovému 

balíčku se jednalo o otázku filtrační, kdy pro otázky týkající se zmíněného fotbalového 

balíčku byly profiltrovány pouze respondenti s dítětem hrajícím fotbal v ročníku 

narození 2007, pro který byl v sezoně 2014/15 daný balíček určen. 

Jak je vidět z Tabulky č. 12, největší zastoupení má ročník 2007, což je 

pochopitelné vzhledem ke zdroji kontaktů využité databáze FAČR, která pochází 

z žadatelů o fotbalový balíček, který je určen právě tomuto ročníku narození.  

Mezi respondenty z kontaktního listu FAČR má ročník 2007 zastoupení v 83,8 

% případů. Což ukazuje, že o balíček nežádají výhradně zákonní zástupci dětí v daném 
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ročníku, ale také zákonní zástupci děti v jiných ročnících narození. To může mít za 

důvod špatnou informovanost o cílovém ročníku na danou sezonu či pokus zákonných 

zástupců tento balíček získat, aniž by jim byl určen. 

Tabulka č. 12: Jakého ročníku je vaše dítě, jež hraje fotbal? 

Jakého ročníku je vaše dítě, jež hraje fotbal? 

Hodnota 
CELKEM FAČR PFS 

Odpovědí Procent Odpovědí Procent Odpovědí Procent 

2011 a mladší 4 0,4% 3 0,4% 1 0,6% 

2010 16 1,6% 14 1,7% 2 1,2% 

2009 31 3,1% 29 3,4% 2 1,2% 

2008 53 5,3% 37 4,4% 16 9,9% 

2007 725 72,1% 707 83,8% 18 11,1% 

2006 42 4,2% 16 1,9% 26 16,0% 

2005 26 2,6% 7 0,8% 19 11,7% 

2004 32 3,2% 7 0,8% 25 15,4% 

2003 33 3,3% 10 1,2% 23 14,2% 

2002 27 2,7% 7 0,8% 20 12,3% 

2001 5 0,5% 1 0,1% 4 2,5% 

2000 6 0,6% 3 0,4% 3 1,9% 

1999 3 0,3% 1 0,1% 2 1,2% 

1998 1 0,1% 1 0,1% 0 0,0% 

1997 1 0,1% 1 0,1% 0 0,0% 

1996 a starší 1 0,1% 0 0,0% 1 0,6% 

CELKEM 1006 100% 844 100% 162 100% 

Zdroj: vlastní šetření 

U respondentů z kontaktního listu PFS je zastoupení ročníků narození mezi lety 

2002 a 2008, více méně vyrovnané a tyto ročníky mají zastoupení u více než 90 % 

respondentů z daného kontaktního listu. 

Výsledky tedy ukazují, že respondenty tohoto dotazníku jsou, ve většině 

případů, rodiče s dětmi hrající fotbal ve věku od 6 do 13 let, což je právě cílová skupina, 

na kterou jsou zkoumané fotbalové náborové kampaně zaměřeny. 

Další otázka se týkala zastoupení pohlaví u dětí respondentů. U této otázky byly 

výsledky celkové i dílčí z jednotlivých kontaktních listin takřka totožné a jak u Graf č. 3 

výraznou převahu mají chlapci s 96% zastoupením oproti dívkám, které mají zastoupení 

ve 4 % případů. Tento poměr kopíruje i poměr mužů a žen resp. chlapců a dívek 

v databázi členství FAČR. 
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Graf č. 3: Jakého pohlaví je vaše dítě? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Kolik procent dětí hraje mimo fotbal i další sport/y, měla zjistit další otázka. 

Výsledky ukázaly, že téměř ¾ dětí hrajících fotbal již další sport nehrají. Což jsou 

výsledky relativně překvapující a ukazující, že snaha o všestranný sportovní vývoj a 

sportovní různorodost se zatím nemůže chlubit vysokých čísel.  

Dalo by se očekávat, že tato sportovní různorodost bude mít vyšší zastoupení 

zejména ve větších městech a především v hlavním v Praze, kde jsou nabídky 

volnočasových aktivit pestřejší. Přesto dílčí výsledeky z kontaktních listů nejsou 

nikterak rozdílné. U databáze PFS provozuje další sport 30 % dětí respondentů a u 

databáze FAČR jde o 27 % dětí respondentů. 

Graf č. 4: Hraje vaše dítě ještě jiný sport než fotbal? 

 
Zdroj: vlastní šetření 
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Nejčastějším doplňkovým respektivě jiným sportem k fotbalu je dle respondentů 

florbal, a to v téměř třetině případů. Tento dynamicky se rozvíjející sport je následován 

tenisem, atletikou či také hokejem.  

Tabulka č. 13: Doplňkové/jiné sporty k fotbalu 

Sport Procent Sport Procent Sport Procent 

Florbal 33,0 % Karate 1,8 % Capuera 0,4 % 

Tenis 17,9 % Běh 1,4 % Rybaření 0,4 % 

Atletika 11,5 % Badminton 1,4 % Řecko-římský zápas 0,4 % 

Hokej 11,5 % Pozemní hokej 1,1 % Judo 0,4 % 

Plavání 6,1 % Taekwondo 1,1 % Thaibox 0,4 % 

Volejbal 3,6 % Gymnastika 1,1 % Triatlon 0,4 % 

Cyklistika 3,6 % Bouldering 0,7 % Nohejbal 0,4 % 

Házená 3,6 % Bikros 0,7 % Golf 0,4 % 

Stolní tenis 3,2 % Tanec 0,7 % Krasobruslení 0,4 % 

Basketbal 2,9 % Hasičský sport 0,7 % Hokejbal 0,4 % 

Šachy 2,2 % Jízda na koni 0,4 % Kickbox 0,4 % 

Judo 2,2 % Beach volejbal 0,4 % Korfbal 0,4 % 

Lyžování 2,2 % Brännball  0,4 % Moderní pěti boj 0,4 % 

Zdroj: vlastní šetření 

Pro potřeby této práce je využitelný poznatek, že by se fotbal měl snažit oslovit 

také děti resp. jejich zákonné zástupce/rodiče, které již hrají i jiný sport či mít snahu o 

zapojení mladých fotbalistek či fotbalistů do jiných sportů. Kdy tato snaha může mít 

vliv především na sportovní kvalitativní stránku členské základny, nežli na její 

kvantitativní. 

5.3.3 Výběr sportu 

Další část dotazníkového šetření by měla odhalit, kdo v rodinách či okolí 

mladých fotbalistů a fotbalistek vybírá volnočasovou aktivitu a jaké jsou důvody či 

aspekty pro výběr sportu zrovna fotbalu. Dále pak, zda rodiny navštěvují rodinné 

festivaly, které se v poslední době staly významným kanálem pro náborování či 

oslovení pro náborování. 
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Dle výsledků v rodinách respondentů nejčastěji o výběru sportu či volnočasové 

aktivity v 69 % případů rozhodující oba rodiče společně. V rodinách, kde o výběru 

rozhoduje především jeden z rodičů má mírně vyšší zastoupení matka dítěte a to v 10 % 

případů oproti 8 % u otců. 

Graf č. 5: Kdo ve vaší rodině určuje, jaký sport/volnočasovou aktivitu vaše dítě bude 

dělat? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Dle výsledků průzkumu, prarodiče o výběru nerozhodují a z dalších osob dávají 

rodiče volnost při výběru především samotným dětem. Což ukazuje o potřebě zaujmout 

především i děti v rámci náborových kampaní.  

Graf č. 6: Kdo určuje sport: jiné 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 

V rámci otázky „Z jakého důvodu jste dali své dítě na fotbal?“, která měla 

možnost vybrat více odpovědí, vnímá fotbal jako vhodný sport 52 % respondentů. O 

rodinnou tradici jde u 26 % respondentů, pro 16 % byla důvodem dopravní dostupnost a 

finanční dostupnost. Známý v klubu byl důvodem pro 9 % respondentů a 5 % bylo 

osloveno přímo z fotbalového klubu. 
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Graf č. 7: Z jakého důvodu jste dali své dítě na fotbal? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 

V rámci jiných důvodů má nejvýznamnější zastoupení důvod, že fotbal dítě baví, 

což pochopitelně tím nejvýznamnějším a nejlepším předpokladem pro provozování 

jakéhokoliv sportu. Z tohoto důvodu by se v tomto případě fotbal měl snažit ukázat 

v tom nejlepším světle v rámci prvního kontaktu dítěte s tímto sportem.  

Graf č. 8: Důvod volby fotbalu: jiné 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 

Že je důležitým aspektem výběr sportu/volnočasové aktivity samotným dítětem 

ukazuje otázka, kde měli respondenti seřadit aspekty dle důležitosti. 

Právě výběr sportu dítětem je jednoznačně dle respondentů tím nejdůležitějším 

aspektem následovaný oblíbeností sportu. Dopravní dostupnost řadí respondenti před 

finanční dostupnost na třetí místo a známost klubu před rodinou tradici na páté místo. 



78 

 

Tabulka č. 14: Seřaďte dle důležitosti aspekty pro výběr sportu/volnočasové aktivity, které 

hrají/hráli roli ve vašem rozhodování. 

Hodnota Pořadí Skóre 

Výběr sportu dítětem 1 5 837 

Oblíbenost sportu 2 4 252 

Dopravní dostupnost 3 3 468 

Finanční dostupnost 4 3 074 

Známost klubu/prostředí 5 2 606 

Rodinná tradice 6 2 458 

Zdroj: vlastní šetření 

Potvrzení vhodnosti praxe přinesla otázka, zda respondenti navštěvují se svou 

rodinou rodinné festivaly či akce pořádané městem/městskou částí, které se staly 

v poslední době velice rozšířené. 

Celých 78 % respondentů navštěvuje tyto zmíněné akce, což ukazuje, že právě 

tyto akce jsou vhodným způsobem pro oslovení co největšího počtu z cílové skupiny 

pro náborování. 

Graf č. 9: Navštěvujete se svou rodinou rodinné festivaly či akce pořádané 

městem/městskou částí? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Tato část dotazníku přinesla zjištění zejména, že náborové kampaně se musí 

snažit zaujmout jak rodiče, tak i samotné dítě. Také že rodiče volí na základě vhodnosti 

sport, tedy že by kampaně měly vhodnost fotbalu jako sportu více zdůrazňovat a také že 

dopravní dostupnost by měla být zdůrazňována více než finanční. V neposlední řadě 

pak, že vhodným kanálem pro oslovení velkého počtu z cílové skupiny jsou rodinné 

festivaly. 
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5.3.4 Fotbalový nábor 

Další část dotazníkového šetření se věnovala fotbalovým náborům, konkrétně 

pak kde rodiče hledají informace o fotbalových náborech, v kolika letech začalo jejich 

dítě hrát fotbal, zda poprvé přivedli své dítě na nábor či obyčejný trénink a ve kterém 

měsíci. Dále pak zda jejich dítě je již registrovaným členem FAČR. 

Graf č. 10: Kde jste hledali informace do jakého fotbalového klubu dát své dítě? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Jak ukazuje Graf č. 10 respondenti nejčastěji hledali informace do jakého 

fotbalového klubu dát své dítě u známých a to v případě 65 % respondentů. 19 % 

respondetů uvedlo jiné a v rámci těchto otevřených odpovědí se témeř polovina svěřila, 

že hledali informace v nejbližším klubu, téměř třetina pak zná prostředí daného klubu či 

je v něm přímo zainteresována.  

Graf č. 11: Kde jste hledali informace: jiné 

 
Zdroj: vlastní šetření 
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16 % respondentů hledalo infomace ve škole a 13 % na internetu. Zanedbatelná 

čísla pak mají tisk a rodinné festivaly či televize. 

Z výsledků je patrné, že největší hodnotu má doporučení od známých. 

Opomenout pak při komunikaci nesmíme ani školy či prostředí internetu. Tisk, televize 

a další pak jistě při kampani fungují jako prvek upozorňovací, nežli nositel informací, 

které by rodiče o náborech potřebovali. 

Výsledky otázky „V kolika letech začalo vaše dítě s fotbalem?“ ukazují, že děti 

začínají s fotbalem již v brzkém školním či předškolním věku.  

Graf č. 12: V kolika letech začalo vaše dítě s fotbalem? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Téměř 2/3 dětí tak začínají s fotbalem ještě před nástupem do první třídy, což 

ukazuje, že je potřeba oslovovat již rodiče dětí předkolního věku. Primární cílová 

skupina by pro náborovou kampaň ve fotbale měla být rodiče dětí ve věku 4-7 let a také 

samotné děti samozřejmě. Tedy děti ve věku, ve kterém nejčastěji začínají hrát fotbal 

nebo sportovat. 

Graf č. 13: Přivedli jste poprvé dítě na trénink dané kategorie nebo na nábor (speciální 

akci pro nové členy)? 

 
Zdroj: vlastní šetření 
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Další otázka měla ukázat, zda první kontakt s fotbalem mají děti v daném klubu 

na speciální akci pro nováčky, tzv. náboru či na klasickém tréninku i s již stávajícími 

členy týmu či klubu. 

 Dle výsledků, které ukazuje Graf č. 13 je patrné, že většina začíná přímo v rámci 

klasických tréninků a to hned 84 % dětí respondentů. 

 Důvodem může být minimální organizace speciálních akcí kluby či nízká 

informovanost rodičů o daných akcích. Dalším důvodem může být nevhodnost termínu 

náboru pro rodiče. 

Graf č. 14: V jaké měsíci jste poprvé vaše dítě přivedli na fotbal? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Pro pořádní a vhodný timing náborů či celých náborových kampaní je důležitá 

otázka, v jakém měsíci respodenti přivedli poprvé jejich dítě na fotbal.  

 Z výsledků je patrné, že hlavním měsícem je září a také období dubna a května. 

Září má však výraznou převahu a to u 43 % respondentů. Zmíněný duben a květen pak 

mají po 13 %. 

 Čísla tedy ukazují, že hlavní poroznost by měla být upřena na nábory v září a 

jako další pak v období dubna a května. Ostatní měsíce pak mají zanedbatelná čísla a 

jde spíše o nahodilé přivedení dětí na fotbal, ale i nich je patrné, že až na prosinec 

začínají děti s fotbalem takžka v průběhu celého roku. 
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Graf č. 15: Je vaše dítě registrovaným členem FAČR? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Poslední otázka této části ukazuje, že téměř všechny děti respondentů jsou 

registrovanými členy FAČR. 

5.3.5 Fotbal a rodina 

Další část dotazníkové šetření zkoumá vliv fotbalu na rodinu, respektive rodiny 

na fotbal. 

Graf č. 16: Jak dlouho hraje vaše dítě fotbal? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Výsledky z Grafu č. 16 ukazují, že děti respondentů nejčastěji hrají fotbal třetím 

rokem a to u 31 % respondentů. V případě respondentů z databáze PFS má největší 

zastoupení (20 %) děti, které hrají fotbal 5 let. 
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Graf č. 17: Jak daleko od vašeho bydliště je fotbalové hřiště, kde vaše dítě nejčastěji 

trénuje? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Jak daleko cestují děti či celé rodiny na tréninky ukázaly výsledky v Grafu č. 17. 

U celkových výsledků má největší zastoupení hřiště od 1 do 5 kilometrů od bydliště a to 

v 43 % případů. U databáze PFS se pak jedná o největší zastoupení hřišť do 1 kilometru 

od bydliště. 

Tyto výsledky pak ukazují, že zejména na uzemí hlavního města Prahy je dán 

důraz zejména na dopravní dostupnost v minimálním rozsahu.  

Graf č. 18: Jaké jsou vaše roční výdaje na hraní fotbalu vašeho dítěte? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Jak nákladný je fotbal dítěte pro rodinný rozpočet ukazují výsledky v Grafu č. 

18. Dle předpokladů není fotbal u žádného z respondentů bez nákladný.  

 Trend grafu pak ukazuje, že respondenti z databáze PFS investují do fotbalu více 

finančních prostředků. Z celkových výsledků stojí fotbal více než polovinu respondentů 

do 5 tisíc korun, naopak 77 % respondentů z databáze PFS stojí fotbal ročně více než 5 

tisíc korun. 
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Graf č. 19: Kolikrát týdně má vaše dítě fotbalové tréninky? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Rozdíl u všech respondentů a respondentů z databáze PFS ukazují také výsledky 

v Grafu č. 19.  

Obecně se počet tréninků v týdnu pohybuje mezi 2 až 4. Větší či menší počet 

jsou spíše vyjímkou. 

Více tréninků pak mají děti respondentů z databáze PFS, kdy 56 % z nich má 

v průměru 3x týdně, 22 % 2x týdně a 19 % 4x týdně. U celkových výsledků pak má 51 

% 2x týdně, 40 % 3x týdně a 6 % 4x týdně. 

Graf č. 20: Kdo nejčastěji doprovazí vaše dítě na tréninky? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

U otázky, kdo nejčastěji doprovází vaše dítě na tréninky mají největší zastoupení 

rodiče. U výsledků všech respondentů má mírně navrch otec s 43 % proti matce s 40 %. 

V 10 % případů pak dítě dochází na tréninky nejčastěji samo. Samotní na tréninky chodí 

více děti respondentů z databáze PFS a to ve 25 % případů. 
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Prarodiče, sourozenci, rodiče spoluhráče či jiné osoby mají již zanedbatelná 

čísla. V případě jiných osob se najčastěji objevovali chůvy, přítel či známí. 

Graf č. 21: Hraje či hrál někdo další ve vaší rodině fotbal? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Zda hraje či hrál někdo další v rodině respondentů fotbal, ukazují výsledky 

v Grafu č. 21. U 22 % respondentů je dítě prvním v rodině, kdo hraje fotbal. V 54 % 

hrál či hraje fotbal otec dítěte, u čtvrtiny hrál fotbal prarodič, u 23 % hraje také 

sourozenec a u 19 % strýc. 4 % si připsali jiní členové rodiny, jako bratranec, synovec 

či švagr.  

5.3.6 Můj první klub 

Tato část dotazníkového šetření se věnuje povědomí o projektu Pražského 

fotbalového svazu, Můj první klub. 

Graf č. 22: Znáte projekt Můj první klub? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Výsledky v Grafu č. 22 ukazují, že projekt znají více respondenti z databáze 

PFS, což potvrzuje dobré zacílení tohoto projektu zejména na obyvatele Prahy. 
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Projekt zná 40 % respondentů z databáze PFS a 27 % všech respondentů. 

Do dalších otázky tohoto bloku pak byly položeny pouze respondentům, kteří 

projekt znají a odpověděli na otázku výše „Ano“.  

Graf č. 23: Kde jste projekt Můj první klub zaznamenali? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Nejčastěji respondenti znají projekt z internetu a to v 54 % případů. Dále pak od 

svého klubu, tedy od trenérů či vedení a to v 49 % případů. Zanedbatelná není ani 

položka billboardů, které mají zastoupení u 12 % všech respondentů a dokonce 28 % u 

respondentů z databáze PFS. 

V radiu nezaznamenal projekt žádný z respondentů a v televizi 4 % respondentů, 

ačkoliv řízeně tohoto media využito nebylo. 

U respondentů z databáze PFS měl 9% zastoupení i tisk. Z jiných zdrojů uváděli 

respondenti turnaje či e-mailing.  

Graf č.24: Navštívili jste webové stránky www.mujprvniklub.cz? 

 
Zdroj: vlastní šetření 
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O vysoké úspěšnosti směřování fotbalových rodičů na projektové stránky 

www.mujprvniklub.cz hovoří data z Grafu č. 24.  

82 % všech respondentů, kteří znají projekt Můj první klub, navštívilo zmíněné 

webové stránky. 

Obecně však data z této části mohou být zkreslená možností záměny projektů 

PFS a FAČR vzhledem k jejich názvové podobnosti. 

5.3.7 Můj první gól 

Další část dotazníkového šetření se věnovala náborové kampani Fotbalové 

asociace České republiky, projektu Můj první gól. Kdy cílém bylo zjistit povědomí o 

tomto projektu a jednom z pilířů, příbězích prvních gólů. Pilíři fotbalového balíčku je 

pak věnována část samostatná. 

Graf č. 25: Znáte projekt Můj první gól? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Z 1006 respondentů dotazníkové šetření 66 % respondentů zná projekt Můj 

první gól. U respondentů z databáze PFS odpovědělo „Ano“ 28 %, což ukazuje, že u 

těchto respondentů je ve známosti více projekt Můj první klub.  

Zarážející je výsledek znalosti projektu u kontaktní databáze FAČR, kdy znalost 

projektu potvrdilo „pouze“ 73 %, což je zajímavé vzhledem k původu daných kontaktů, 

kdy jde o kontakty žadatelů o balíček v rámci projektu, na který je otázka mířena. 

Zmíněný výsledek může znamenat, že název projektu se dostatečně nevryl do 

paměti 27 % žadatelů. 

http://www.mujprvniklub.cz/
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Graf č. 26: Kde jste projekt Můj první gól zaznamenali? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Na otázku „Kde jste projekt Můj první gól zaznamenali?“ odpovídalo 659 

respondentů, jež na předchozí otázku odpověděli „Ano“. 

V rámci všech respondentů nejvíce respondentů zaznamenalo projekt 

zprostředkovaně od trenéra či vedení klubu jejich dítěte a to u 60 %, což ukazuje na 

dobrou infomovanost fotbalové obce a fotbalových činovníků v klubech. 

43 % respondentů pak projekt zaznamenalo díky internetu, tedy i online kampaň 

lze považovat za úspěšnou. 10 % se pak o projektu dozvědělo díky přátelům. 

Zajímavé číslo jsou i 3 % respondentů, jež zaznamenali projekt na billboardech, 

které se v rámci tohoto projektu doposud nepoužily. Důsledkem může být i již dříve 

zmíněna možnost záměny s projektem Můj první klub Pražského fotbalového svazu, 

což potvrzuje i zvýšené číslo u respondentů z databáze PFS (9 %). 

Nikdo naopak nezaznamenal kampaň v rádiu, kde skutečně žádná masivní 

propagace neproběhla. 
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Graf č. 27: Viděli jste nějaké video s rozhovorem s fotbalovou osobností Můj první gól? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Za úspěšné lze považovat i publikování videí s rozhovrem s fotbalovou 

osobností a jejich příběhů prvních gólů. Tato videa zaznamenalo 69 % respondentů, jež 

zaznamenali celý projekt Můj první gól. 

5.3.8 Fotbalový balíček 

Předposlední část dotazníkového šetření se věnovala jednomu z pilířů projektu 

Můj první gól a to fotbalovému balíčku určenému ročníku narození 2007. Z důvodu 

zacílení právě na ročník 2007 byla tato otázka zobrazena právě pouze respondentům 

s dětmi hrajícími fotbal v ročníku narození 2007. Těchto respondentů bylo 725. 

Graf č. 28: Využili jste možnosti zažádat o fotbalový balíček pro vaše dítě? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

99 % z těchto 725 respondentů, pak dle svého vyjádření o balíček zažádalo. 

Konkrétně 8 respondentů o balíček nezažádalo. Opět je zarážející, že zmíněných 8 

respondentů pochází právě z databáze FAČR, tedy žadatelů o balíček. Tedy důvodem 

může být mylná odpověď nebo, že za dané osoby žádal někdo jiný a uvedl jejich 

kontaktní údaje, například zástupce fotbalového klubu, za který dítě respondenta hraje. 

Na další otázky této části tak odpovídalo 717 respondentů. 
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Graf č. 29: Odkud jste se o balíčku dozvěděli? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

65 % respondentů z řad žadatelů o fotbalový balíček se o něm dozvědělo od 

trenéra a 19 % pak od jiného zástupce či komunikačního kanálu klubu. 17 % žadatelů 

zaregistrovalo infomace o balíčku na internetu a 15 % respondentů balíček 

zazanamenalo na svém e-mailu. 13 % fotbalových rodičů pak o existenci balíčku řekli 

známí a přátelé. Televizi, deník nebo magazín Sport či video pak jako zdroj infomací 

uvedlo minimum respondentů. 

Výsledky ukazují, že nejefektivnější komunikace fotbalového balíčku je přes 

zástupce klubů a přímým e-mailingem nebo online kampaní. 

Graf č. 30: Jak jste spokojeni s obsahem balíčku?  

 
Zdroj: vlastní šetření 

S obsahem balíčku, tedy míčem, dresem, láhví, taškou a tsikovinami, je zcela 

spokojeno 83 % respondentů, 15 % spíše spokojeno, žádný spíše neskopojen a 1 % 

zcela nespokojeno.  

Výsledky tedy ukazují na vhodné složení obsahu balíčku. 
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Graf č. 31: Jak jste spokojeni s procesem žádosti o balíček? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 

S procesem žádosti o balíček, tedy přes webový formulář na 

www.mujprvnigol.cz, je zcela spokojeno 82 % žadatelů z řad respondentů, spíše 

spokojeno 16 %, 1 % spíše nespokojeno a 1 % zcela nespokojeno. 

Výsledky tedy opět ukazují, že i proces žádosti o balíček z většiny proběhl 

v pořádku. 

Graf č. 32: Jak jste spokojeni s distribucí balíčku? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

S distribucí fotbalového balíčku bylo zcela spokojeno 87 % respondentů, 10 % 

spíše spokojeno, 1 % spíše nespokojeno a 2 % zcela nespokojena. 

I tato čísla ukazují na z větší části bezproblémovou distribuci balíčku. 

Avšak i dílčí procentní body, které ukazují nespokojenost respondentů buď 

s obsahem, žádostí nebo distribucí vzbuzují otázky na možnosti vyladění tohoto pilíře. 

Možné odpovědi mohla nabídnout poslední otázka této části s možností otevřené 

odpovědi ve znění: Je nějaká věc, kterou byste na obsahu či žádosti o něj a jeho 

distribuci změnili? 

Z výsledků těchto odpovědí by 71 % nic neměnilo, 10 % upozornilo na možnost 

změny velikosti dresu, kdy byl jejich dítěti malý. I dalších 9 % odpovědí mířilo na 

http://www.mujprvnigol.cz/
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složení balíčku, například přidáním trenek, kopaček, štulpen v nejvíce případech, ale 

také jiným typem láhve, jinou velikostí míče, jinou taškou, možností výměny barvy 

dresu či jeho personalizace. 

U 2 % respondentů nebyl ještě balíček doručen, což je důvodem, že průzkum 

vznikal ještě před poslední fází distribuce balíčku. 2 % respondentů by také zrychlila 

distribuci od data žádosti. 

Ostatní odpovědi již byly v řádu nižších jednotek. 

Z těchto odpovědí se jako nejrelevantnější jeví změna velikosti dresu pro další 

ročníky možného pokračování tohoto projektu. Ostatní změny by již byly problémem 

vzhledem k finančnímu omezení projektu a to jak v rámci přidání či změny položek 

v balíčku, tak i v rámci zrychlení distribuce balíčku, přesto by navýšení počtu fází 

distribucí mohlo být další variantou pro možné úpravy. 

5.3.9 Demografie 

Poslední část dotazníkového šetření se věnovala demografii respondentů pro 

zjištění složení cílové skupiny náborových kampaní. 

Graf č. 33: Vaše pohlaví? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

 Poměr mužů a žen v tomto dotazníkovém šetření dle Grafu č. 33 odpovídá 

poměru mužů a žen v České republice, dle Českého statistického úřadu.  

Ve smyslu cílení náborových kampaní se tedy nelze vyhradit na komunikaci 

pouze s jedním z rodičů, tj. matek či otců, ale komunikovat k rodičům oběma. 
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Graf č. 34: Do jaké věkové skupiny patříte? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Dle výsledků z Grafu č. 34, lze říci, že cílovou skupinou náborových kampaní 

by měli rodiče ve věku od 30 do 49 let, kdy z této věkové skupiny pochází 95 % 

respondentů tohoto dotazníkového šetření. 

Graf č. 35: Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Rodiče mladých fotbalistů jsou v 47 % případů s úplným středním vzděláním, ve 

27 % se středním vzdeláním bez maturity a ¼ respondentů s vyšokolským titulem.  

Graf č. 36: Kolik obyvatel má obec, ve které žijete? 

 
Zdroj: vlastní šetření 
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V rámci složení respondentů tohoto šetření žije 28 % fotbalových rodičů v obci 

do 2 000 obyvatel, 25 % v rozmezí od 2 001 do 10 000 a 22 % v městě s více než 

100 000 obyvateli.  

Graf č. 37: V jaké regionu žijete? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Dle výsledků z Grafu č. 37 lze vidět, že respondenti tohoto dotazníku byly z celé 

České republiky a obsaženy byly všechny kraje. Největší zastoupení pak má hlavní 

město Praha a Středočeský kraj, dále pak Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. 
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Dle výsledků respondentů z databáze PFS lze říci, že respondenti jsou dle 

očekávání z 92 % z Prahy a Středočeského kraje, což ukazuje na působnost projektů 

PFS.  

Graf č. 38: Která z těchto možností nejlépe vystihuje vaši ekonomickou aktivitu? 

 
Zdroj: vlastní šetření 

Co se týká ekonomické aktivity respondentů tohoto dotazníkového šetření, jsou 

fotbaloví rodiče nejčastěji řadovými zaměstnanci (51 %). Ve 21 % případů jsou 

vedoucími pracovníky a 13 % respondentů je OSVČ. Podnikatelem se zaměstnanci je 

12 % respondentů. V domácnosti či na rodičovské dovolené je 8 % respondentů. Pouze 

1 % respondentů je pak nezaměnstaných. 

Graf č. 39: Do které z těchto kategorií patří váš průměrný čístý měsíční příjem? 

 
Zdroj: vlastní šetření 



96 

 

Čistý měsíční příjem respondenta tohoto dotazníku se nejčastěji pohybuje 

v rozmezí 15 001 až 20 000 Kč a to u 21 % respondentů. 

Dotazníkové šetření potvrdilo mnoho předpokladů, se kterými fotbalové náborové 

kampaně již v rámci svých realizací operují, ale přinesl také několik nových poznatků, 

které budou více rozebrány v rámci diskuze společně s pohledem na jednotlivé prvky 

daných fotbalových náborových kampaní a také v rámci doporučení. 
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6 DISKUZE 

Pro účely této diplomové práce se mi podařilo získat a zpracovat potřebné množství 

informací a dat k naplnění cílů stanovených pro tuto práci. Jedinými chybějícími 

informacemi jsou snad jen rozpočty rozebíraných náborových kampaní, které jsou 

interními a nepublikovanými daty autorských a produkčních subjektů zkoumaných 

projektů. I přesto část mapující nástroje a komunikační kanály přinesla velice zajímavé 

informace o šíři zásahu a škále použitých nástrojů a komunikačních kanálů. Kdy navíc 

účinnost daných kanálů se projevila i v dotazníkovém šetření mezi fotbalovými rodiči. 

Toto šetření navíc přineslo identifikaci cílové skupiny pro fotbalové náborové kampaně 

a jejich zvyklosti při výběru sportu, resp. fotbalu a další zajímavé informace v rámci 

provozování tohoto sportu jejich dítětem. Pohled na praxi fotbalových náborů a s nimi 

spojenými projekty přinesl také obsáhlý expertní rozhovor s Grassroots manažerem 

FAČR panem Michalem Blažejem, který je zakomponován také v rámci této diskuze. 

Jakou pozornost věnuje český fotbal fotbalovým náborům? Jasnou odpovědí jsou 

právě zkoumané náborové projekty. A to jak skutečnost existence právě dvou takových 

projektů, tak také jejich šíře a zásah, což dokazuje množství nasbíraných dat a 

rozebraných komunikačních nástrojů a kanálů. Že je těmto fotbalovým náborům dávána 

velké pozornost z pozice zastřešujících organizací potvrzují i slova manažera Grassroots 

FAČR, Michala Blažeje: „Všichni víme, že přivádět děti k fotbalu, ale i k jiným sportům 

není v dnešní době jednoduché a my jim chceme jít co nejvíce naproti a ukázat, že má 

cenu a smysl s fotbalem začít, že je to krásná hra. Velká důležitost těchto akcí je 

avizována i ze strany UEFA a naše projekty si brzy získaly velmi dobré ohlasy i na této 

půdě. Jednoduše jsou to projekty, které mají smysl a určitě své místo na fotbalové mapě 

a my v nich hodláme nadále pokračovat a zlepšovat je.“  

Jak aktuální je slovo nábor a do jaké míry se této činnosti věnují kluby? Dříve 

nábor byl tou vstupní branou do světa fotbalu či sportu obecně. Jednalo se o výběr 

talentů a sítem neprošli všichni. Dnes jsou obecně sportovní kluby rády za každého 

jedince. A dětí svou sportovní kariéru, tak nezahajují na speciálních výběrových akcích, 

ale na klasických trénincích. Tato slova potvrzují i výsledky z dotazníkového šetření, 

kde pouhých 16 % rodičů přivedlo své dítě na speciální náborovou akci. Důvodem 

může být menší časová flexibilita rodičů přivést dítě na speciální akce v daný termín či 

vůbec absence těchto akcí. Pozitivním prvkem jsou tak podporované akce v rámci tzv. 
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Měsíců náborů. Motivaci těchto akcí ukazují i slova pana Blažeje: „Náborové akce 

samozřejmě kluby někde dělaly už dříve, stále jsou ale i kluby, které spoléhají na 

samospád, že děti přijdou samy, ale dnes už se pro to musí často udělat více. My jsme 

jim i díky akcím v rámci Měsíce náborů chtěli ukázat, že tyto sportovní fotbalové 

festivaly mohou mít na děti velký vliv a klubům pomoct a docílit toho, že se je kluby 

naučí dělat i bez naší pomoci a podpory, tato osvěta je dalším z velkých cílů akcí.“  

Práce mapuje dvě nejvýznamnější fotbalové náborové kampaně, které se objevily 

v České republice. Můj první klub a Můj první gól, to jsou názvy zmíněných kampaní. 

Nemůže podobnost v názvech být pro příjemce sdělení těchto kampaní matoucí? V prvé 

řadě je potřeba říci, že oba projekty sledují stejné cíle a to podporu náborové činnosti 

fotbalových klubů a budování pozitivní PR českého fotbalu. Nejvýznamnější rozdíl je 

pak zejména poli v jejich územní působnosti. Kdy projekt Můj první klub je zaměřený 

na území hlavního města Prahy a projekt Můj první gól již celorepublikovým. O 

správném zacílení hovoří i výsledky dotazníkového šetření, kde je u databáze PFS, která 

je složena převážně z obyvatel Prahy, větší znalost projektu Můj první klub než Můj 

první gól. Což ukazuje, že respondenti dokázali mezi projekty rozlišit, i když možnost 

zkreslení dat nelze vyloučit. Schopnost rozlišení mezi projekty u respondentů je vidět i 

u zdrojů, které uvedli, kde se o jednotlivých projektech dozvěděli. 

Otázkou pak zůstává potřeba existence obou projektů. Nebylo by lepší a efektnější 

projekty sjednotit? Jak i ukazují výsledky dotazníkové šetření, respondenti z Prahy a 

okolí se lehce odlišují od celorepublikového standardu ostatních respondentů. Zejména 

pak v dopravní dostupnosti tréninkové hřiště od bydliště, kdy v Praze děti trénují, co 

pokud možná nejblíže svému bydlišti. Což je právě i směr a hlavní motto projektu Můj 

první klub, kdy tento průzkum tento předpoklad a správný směr potvrdil. Dalšími 

rozdíly jsou počty tréninkových jednotek či například průměrné roční výdaje, kdy na 

území Prahy jsou dle respondentů obě hodnoty vyšší. Což jsou však spíše prvky do 

informací pro rodiče, které by oba projekty mohly rozlišovat. Při pohledu na vývoj 

kampaně Můj první klub je však zcela jasné, že se za dobu a s příchodem kampaně Můj 

první klub komunikační nástroje a kanály v čase změnily, či intenzita a zásah některých 

z nich snížila nebo z kampaně plně vypustila. Proto vzájemná implementace obou 

kampaní může mít pozvolný vývoj a logické vyústění. 

Škála komunikačních kanálu a nástrojů obou projektů je široká a jak je zmíněno 

výše, v mnoha kanálech postupně Můj první klub ustupuje kampani Můj první gól, kde 



99 

 

se projekt těší pochopitelně lepším číslům díky celorepublikovému zásahu. I z toho lze 

vidět, že starší ze zmíněných projektů byl inspirací pro mladší z dvojice kampaní a že 

Můj první gól přebral a znásobil zejména efektivní nástroje pro celorepublikový zásah.  

Jedním z takovýchto nástrojů jsou videa s fotbalovými osobnostmi. „Velmi dobře 

směrem k veřejnosti působí i příběhy fotbalových osobností na webu ww.mujprvnigol.cz, 

které dokáží ukázat dětem i fotbalové veřejnosti, že i velké fotbalové hvězdy začínaly 

nějakým obyčejným příběhem a jejich kariéra by mohla jednou být podobná,“ ukazuje 

Michal Blažej, že videa kromě možnosti jejich šiřitelnosti, jsou i motivačním prvkem 

pro děti. O úspěchu šíření těchto videí hovoří i známost těchto videí u respondentů 

dotazníkového šetření. 

Dotazníkové šetření ukazuje, že fotbal není rozhodně beznákladovou záležitostí a 

ačkoliv obecně asi patří mezi sporty spíše méně finančně náročné, určité náklady 

spotřebuje. „Skvělou věcí jsou iniciační fotbalové balíčky pro děti, které se zaregistrují 

jako člen FAČR, protože i takový dárek může být skvělou motivací, u některých dětí i 

jejich rodiče pomocníkem, aby vůbec s fotbalem mohly začít, protože je jasné, že i když 

fotbal není drahý sport, tak žádné vybavení není zadarmo,“ potvrzuje slova Grassroots 

manažer FAČR Michal Blažej. Dotazník navíc přinesl, že fotbalový balíček je z velké 

části dobře nastaveným pilířem projektu Můj první gól, ale také ukázal příležitosti pro 

zlepšení. 

Dotazníkové šetření v rámci této diplomové práce obecně lze považovat za úspěšné. 

Jednak vzhledem k počtu respondentů, kterého se podařilo docílit a také díky 

informacím, které přineslo. Dotazník byl zaměřený na rodiče současných mladých 

fotbalistů a fotbalistek do 18-ti let a například poměr právě fotbalistů a fotbalistek 

odpovídajícího reálnému poměru v rámci členské základny fotbalu, či zastoupení všech 

krajů České republiky hovoří i ve spojení s množstvím respondentů o jeho určité 

vypovídající hodnotě. 

Co vše dotazníkové šetření přineslo? Mimo již uvedené poznatky výše, ukázalo 

šetření, že náborové kampaně mají být soustředěné na oba rodiče dětí, ale také děti. Že 

v případě rodičů jde primárně o cílovou věkovou skupinu od 30 do 49 let s dětmi 

zejména ve věku od 4 do 7 let, kdy právě nejčastěji děti s fotbalem začínají. Což 

potvrzují i slova zástupce FAČR: „Náborové akce jednoznačně směřujeme do 

přípravkových kategorií, kde je ve všech klubech základ všeho. Když v této kategorii 
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zajistíme dostatečný počet dětí a jejich kvalitní přípravu, vždy se to musí v budoucnu 

projevit. V rámci akcí proto cílíme na mateřské školky a první stupeň základních škol.“ 

Důležité zjištění je určitě, kde rodiče hledají informace a proč se rozhodli pro 

fotbal, kdy tyto výsledky by měly být reflektovány v rámci komunikace náborových 

kampaní. Určitě by tak měl být důraz na sdílení informací o fotbale a možnostech hraní 

fotbalu lidí mezi své známé, cílení na školy či školky a dále rozvíjet kampaň na 

fenoménu dnešní doby, internetu. Zdůrazňovat vhodnost fotbalu, ukázat ty nejbližší 

kluby k bydlišti a finanční dostupnost fotbalu. V neposlední řadě pak zejména dětem 

přinášet ty nejlepší zážitky z hraní fotbalu. 

„Termíny vzešly z debat na půdě komise mládeže FAČR, ale i po komunikaci s 

kluby, které již náborové akce dělají delší dobu. Květen je měsícem, kdy je možné najít 

nové naděje, případně i zakládat celé nové kluby, které by pak mohly v létě od nového 

soutěžního ročníku začít s oficiálním působením pod hlavičkou FAČR. Září je pak 

navázáno na začátek školního roku, v mateřských i základních školách jsou nové děti, 

které je možno tímto způsobem zaujmout a oslovit,“ takto Michal Blažej obhajuje výběr 

dvou hlavních měsíců pro náborové kampaně. Je toto volba správná? I na tuto otázku 

jasně odpovědělo dotazníkové šetření. Výsledky ukázaly, že děti začínají hrát 

s fotbalem takřka po celý rok v nejrůznějších měsících, a tak cesta celoroční kontinuální 

kampaně Můj první gól je zjevně správná. Správný dle výsledků šetření i je i zmíněný 

výběr hlavních náborových měsíců, kdy jsou kampaně zesíleny a pořádány tzv. Měsíce 

náborů. Protože dle respondentů zcela jasně nejvíce dětí začíná v září a dalším obdobím 

je pak duben a květen. 

Trendem v dnešní době jsou rodinné festivaly. Jak toto práce ukazuje, smysl 

v prezentaci v rámci těchto akcí nalezl zejména Pražský fotbalový svaz v rámci projektu 

Můj první klub. Výsledky z dotazníkového šetření ukazují, že fotbalový rodiče tyto 

akce ve většině případů navštěvují, ale informace o tom kam dát dítě na fotbal, tam 

naopak ve většině případů nenašli. A jak dále ukazuje šetření PFS, na akcích je mnoho 

rodičů s dětmi, které fotbal nehrají, pro potencionální oslovení. 

K zamyšlení nejen směrem pro náborové kampaně a fotbal je výsledek v rámci 

doplňkových sportů. Číslo 28 % dětí, které kromě fotbalu hrají i jiný sport je dle mého 

názoru velice nízké. Obecným motivem by měla být sportovní všestrannost zejména 
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v raném věku, ze které ve výsledku budou těžit sporty, u kterého dítě skrze své nadání 

zůstane. 

Nejhlavnějším efektem je však, jak tyto projekty plní své cíle a rozšiřují členské 

základny. „Za období září a října 2014 pak narostla členská základna v ročnících U5-

U19 od skvělých 9100 členů, z toho nejvíce v ročníku 2007, který byl tím ročníkem, 

který mohl získat iniciační balíček, tedy jasný důkaz, že PUMA balíček mohl být také 

jednou a správnou z motivací, proč začít s fotbalem,“ ukazují slova Michala Blažeje, že 

projekt Můj první gól své hlavní cíle plní. 

I přes tyto výsledky je potřeba však pokračovat v nastavené práci a nacházet další a 

další cesty. Jaké plány má FAČR? „Určitě bychom ještě více navázali kontakt se 

základními školami, nadále bychom chtěli klubům i školám poskytovat vybavení pro 

zlepšování jejich podmínek pro práci s dětmi na tréninkách i ve výuce tělesné výchovy, 

rádi bychom dále šířili osvětu mezi kluby, trenéry, ale i učitele, jak správně s dětmi 

pracovat, jak je zaujmout a u fotbalu udržet. Jednoduše chceme dále dělat fotbalu dobré 

jméno a hledat nové naděje českého fotbalu, nové Tomáše Rosické a Petry Čechy,“ 

našel odpověď i na tuto otázku Michal Blažej. 

Co a jak zlepšit v nastolené práci jistě přinesla i tato práce. Konkrétní doporučení 

jsou pak rozebrána v následující kapitole. 
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7 DOPORUČENÍ 

Stávají formát a směr, jakým se ubírají zkoumané fotbalové náborové kampaně 

v České republice, jsou dle mě správné. V dnešní době již není náborování a přijímání 

nových členů pouze o té sportovní činnosti trenérů, ale zejména o práci komunikace a 

marketingu daných týmů, klubů či zastřešujících organizací. Proto je chvályhodná práce 

Pražského fotbalového svazu a Fotbalové asociace České republiky podporovat kluby 

jak komunikačně, tak i finančně, což vede k osvětě fotbalových klubů. Tato práce by tak 

neměla ustát, jelikož se jedná o dlouhodobou záležitost, která výrazné výsledky může 

ukázat až za několik let. Je potřeba však hledat nové a nové efektivní způsoby 

komunikace, jít tzv. s dobou. 

Jak ukázala slova Michala Blažeje, je potřeba kluby učit náborové akce pořádat a 

komunikovat možnosti přihlášení do jejich klubu. Proto by vhodným nástrojem bylo 

vytvoření manuálu pro fotbalové kluby jak tyto nábory pořádat a také komunikovat. 

V rámci tohoto manuálu, pak představit možnosti, které zkoumané náborové kampaně 

klubům přinášejí. Tomuto manuálu by jistě měl předcházet průzkum a rešerše současné 

praxe pořádání a komunikace fotbalových náborů mezi kluby, kdy poznatky z tohoto 

průzkumu by právě vedly k vytvoření podkladů pro zmíněný manuál. Tento manuál by 

pak byl jistě základem pro dosažení cílů náborových kampaní a to maximalizace 

členské fotbalové základny. Jelikož samotné komunikační kampaně mohou být jakkoliv 

úspěšné, ale pokud kluby nebudou schopny na tuto propagaci navázat, nebude efektivita 

těchto činností maximalizována. 

Tato práce zkoumá primárně dva hlavní náborové projekty, Můj první klub a Můj 

první gól. Jak vyplývá z práce a to jak z časového zařazení těchto projektů a užití 

komunikačních kanálů a nástrojů, první ze jmenovaných projektů se stal předlohou a 

možná testem pro projekt druhý, který již má záběr mnohem širší, kdy navíc Můj první 

klub se již soustředí na specifika oblasti, pro kterou je určen. Proto by doporučením 

měla být postupná implementace těchto projektů do sebe, pod zastřešení 

celorepublikovým projektem a kampaní. Myšlenky a činnost projektu Můj první klub 

by však na území hlavního města Prahy měly být zachovány. Tímto by bylo docíleno 

jednotné komunikace a maximální efektivnosti. Tedy, že projekt Můj první klub by se 

stal jedním z pilířů projektu Můj první gól.  
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Jak ukazuje výzkum. Velkým prostorem pro komunikaci fotbalových náborů jsou 

rodinné festivaly. Rodiče je s dětmi navštěvují, jak ukazuje dotazníkové šetření. Rodiče 

tak na nich mohou dostat důležité informace a dětem poskytnut případně první pokud 

možno co nejpříjemnější zážitek z této hry. Proto je doporučením zařazení této činnosti 

do projektu Můj první gól, tedy vytipování ideálních festivalů a akcí po celé České 

republice a sestavení promo teamu, který by tyto akce objížděl a představil fotbal v tom 

nejlepším světle. Inspirací by mělo být know-how Pražského fotbalového svazu, který 

již tyto akce pravidelně navštěvuje. Garanty za akce na svém území by měly být krajské 

fotbalové svazy a stejně jako akce Měsíce náborů by tuto činnost měli vést profesionální 

trenéři mládeže. Takto bude zachována maximální znalost prostředí a možnost 

poskytnutí detailních informací o fotbalu v dané oblasti. 

Další doporučení budou mířit na jednotlivé pilíře projektu Můj první gól. V případě 

příběhů prvních gólů ukazují, že se jedná o nástroj s velkým zásahem a čísla 

sledovanosti mají rostoucí tendenci. Proto i vzhledem, že jména osobností českého 

fotbalu nebyla ani z daleka vyčerpána, je doporučením pokračování v produkci těchto 

videí a pravidelné publikaci výstupů na doposud užitých kanálech. Výrazný posun by 

nastal zejména v případě zařazení těchto medailonků či videí podobného formátu do 

vysílání televize, například fotbalových studií či speciálního fotbalového magazínu. 

Proto by mělo být snahou tato videa dostat do televize, kde je potenciál sledovanosti 

ještě vyšší. 

V případě fotbalového balíčku je doporučením pokračování i do dalších let na další 

ročníky narození a logickým vyústěním by ročník narození 2008 pro následující sezonu 

2015/2016. Co se týká obsahu, měla by být zvětšena velikost dresu, tak aby byl 

použitelný pro, pokud možno, všechny děti daného věku a po co, pokud možná, nejdelší 

období. Směrem k žádostem a distribuci, by bylo vhodné přidat další distribuční fázi pro 

zkrácení doby čekání na balíček od provedení žádosti. 

V rámci pilíře Měsíc náborů, je správný výběr hlavních měsíců jak ukázalo i 

dotazníkové šetření, kdy začíná nejvíce děti s fotbalem. Proto zachovat tento model i 

pro další sezony. Změnou by mohlo být soustředit se ještě více na spolupráci s MŠ a 

ZŠ, tedy jít například danou akci dělat přímo na místo působnosti těchto institucí. 

Zajímavým výsledkem je identifikace cílové skupiny. Doporučením je tedy 

soustředit s v komunikaci na oba rodiče a také přímo na děti, kterým přinášet pozitivní 
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první kontakt s fotbalem, což může být cesta právě skrze akce v rámci Měsíce náborů. 

Co se týká věku, je ideální věk dítě předškolní a rané období základní školy, tedy věk 

od 4 do 8 let, kdy děti nejčastěji začínají s fotbalem a kterých se týká i fotbalový 

balíček. V případě rodičů jde o věkovou skupinu od 30 do 49 let, což jsou nejčastěji 

právě rodiče takto starých děti. Na tyto věkové skupiny pak cílit aktivity náborových 

kampaní. 

Možností jak oslovit tuto cílovou skupinu může být oudoorová kampaň, která byla 

užita v rámci kampaně Můj první klub a dle výsledků tuto kampaň rodiče na území 

Prahy vnímali. Dále se pak ještě více zaměřit na televizní vysílání, čímž může být větší 

důraz na sponzorské či reklamní spoty, účast v lifestylových debatách nebo zmíněná 

implementace příběhů prvních gólů do programu vysílání. 
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8 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce byla věnována fotbalovým náborovým kampaním, které byly 

v České republice realizovány zejména v posledních dvou letech. Realizován byl 

obsáhlý sběr dat o komunikačních nástrojích a kanálech jednotlivých projektů, včetně i 

výsledků, které dané kanály a nástroje dosáhly. Dalším zdrojem informací bylo 

dotazníkové šetření mezi rodiči současných mladých fotbalistů a fotbalistek do 18 let. 

Všechna tato data byla doplněna o expertní rozhovor s Grassroots manažerem FAČR, 

Michalem Blažejem. Při psaní této práce jsem se snažil přinést maximum možných 

informací o zkoumaných kampaních. 

Výzkum přinesl, že fotbalové náborové kampaně jsou dobrou cestou a že, projekt 

Můj první gól je vhodně poskládaným konceptem jednotlivých pilířů. Potvrzena byla 

vhodnost výběru hlavních měsíců, kdy se fotbal snaží zaujmout, co nejvíce dětí. Pro 

cílení fotbalových náborových kampaní byly navíc specifikovány cílové skupiny, na 

které by měla sdělení a akce daných kampaní mířit.  

Tato práce tak jistě bude přínosem pro nastavení pokračovaní zkoumaných 

kampaní, případně i jako inspirace pro další sportovní odvětví ke vzniku nových či 

úpravu stávajících náborových kampaní. 

Pro zhodnocení vývoje a výsledků by bylo vhodné tento výzkum realizovat i po 

skončení dalších sezon projektu Můj první gól, tedy komparace jednotlivých ročníků. 

Dále by pak bylo zajímavé srovnání a rešerše praxe náborových kampaní a činností u 

ostatních sportů. 

Samozřejmě hlavním cílem těchto kampaní je maximalizace členské základny, kdy 

je správným krokem je náborování nových členů. Avšak jistě dalším problémem může 

být udržení děti u fotbalu až do dospělosti, proto by se zkoumané kampaně měly 

věnovat i tomuto problému, tj. jak udržet děti u sportu a konkrétně u fotbalu. 

Jak již bylo uvedeno dříve v této práci. Správně nastavené náborové kampaně jsou 

dobrým předpokladem úspěchu, ale pokud nebudou dobře fungovat samotné kluby 

v rámci náborové činnosti a především kontinuální sportovní přípravy, nebudou 

podobné náborové kampaně využívat plného potenciálu pro splnění svých cílů. 



106 

 

Bez pochyby je však jasné, že náborové kampaně a činnost náborování jako taková 

je již nedílnou součástí práce sportovních klubů a také zastřešujících sportovních 

organizací. 
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