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Abstrakt 

 

Název:  Marketingový výzkum o sponzoringu Ligy mistrů UEFA v ČR 

Cíle:   Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda u širší veřejnosti existuje 

povědomí o sponzoringu Ligy mistrů ve fotbale. Především, a to na 

základě dotazníkového šetření, bylo zkoumáno, jestli veřejnost při 

sledování této fotbalové soutěže sponzoring a konkrétní sponzory 

Ligy mistrů vnímá, zda je vůbec zná, a pokud ano, tak který se zdá být 

tím nejvýznamnějším. Dále byl také zkoumán zájem veřejnosti o Ligu 

mistrů a fotbal obecně.   

Metody:   Práce vychází z teoretických poznatků, vážících se k danému tématu. 

Pro zjištění znalosti sponzoringu Ligy mistrů ve fotbale byl použit 

marketingový výzkum – dotazníková metoda šetření. Výsledky jsou 

zachyceny pomocí tabulek a grafů.  

Výsledky:  Marketingový výzkum o sponzoringu Ligy mistrů ve fotbale odhalil, 

že celkově 82% respondentů dotazníku, zná alespoň jednoho ze šesti 

oficiálních sponzorů Ligy mistrů ve fotbale. Výsledky výzkumu 

ukázaly, že vůbec nejznámějším sponzorem je holandský výrobce 

piva – Heineken, který se rovněž jeví i jako nejvýznamnější.  

Klíčová slova:    Marketingový výzkum, sponzor, Liga mistrů, fotbal 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Title:   Marketing research - sponsoring of the UEFA Champions League  in 

the Czech Republic 

Objectives:   The main objective of this research was to determine if there is 

awareness about the sponsorship of the Champions League in football 

among the wider public. Primarily, on the basis of questionnaire, it 

was investigated if the public during watching this football 

competition perceives sponsoring and specific sponsors of Champions 

League, if the public knows all these sponsors, and if so, which seems 

to be the most important. It was also investigated a public interest in 

the Champions League and in football in general.  

Methods:  The thesis is based on theoretical knowledges that bind to this topic. 

To determine the general knowledge of sponsorship of the Champions 

League in football was used survey questionnaire method. The results 

are presented in tables and graphs. 

Results:      Marketing research of sponsorship of the UEFA Champion League has   

    revealed, that overall 82% of the survey respondents knew at least  

    one  of the six official sponsors of the Champions league. The research  

    results have shown, that even the best – known sponsor is a Dutch beer 

    producer – Heineken, who also appears to be the most important. 

Keywords:     Marketing research, sponsor, Champions League, football 
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1 ÚVOD 

Když se řekne Liga mistrů ve fotbale, nepochybně by každého měla napadnout soutěž, 

ve které se potkávají nejlepší evropské kluby s nejlepšími hráči na současné fotbalové 

scéně z celého světa, jak ostatně říkají i slova hymny této soutěže. Každý zápas by měl 

být čistě sportovní záležitostí a zážitkem pro diváky. Můžeme si ale klást otázku,  

je tomu v posledních letech opravdu tak?  

V dnešní době patří Liga mistrů mezi nejoblíbenější a nejsledovanější soutěž světa, 

neboť jak je známo utkání Ligy mistrů sleduje několik desítek milionu lidí na celém 

světě, především ale v Evropě. Na druhou stranu, má Liga mistrů i své stinné stránky, 

které od sledovanosti mnohdy i odrazují. V této moderní době se rozšířil trend, kdy Liga 

mistrů už v zásadě není pouze o sportovních výsledcích. Ne nadarmo se této 

nejslavnější soutěži říká milionářská soutěž. Už několik let tento turnaj vévodí žebříčku 

nejlépe placených soutěží světa. Důvodem takovýchto oslovení je fakt, že nejen Liga 

mistrů, ale celkově i jiná sportovní odvětví se stále čím dál tím více stávají byznysem, 

ve kterém se točí mnohdy až neuvěřitelné částky peněz, které se neustále postupem času 

zvětšují. Jedná se především o odměny za postup do základních skupin Ligy mistrů, 

vyhrané zápasy a účasti v kvalifikačních kolech. Říká se, že Liga mistrů je pro některé 

fotbalové velkokluby klíčem k finančnímu přežití. Kde se ale všechny tyto peníze  

na tak vysoké odměny berou?  

Finance Ligy mistrů má pevně v rukou fotbalová asociace UEFA, které patří veškerá 

marketingová i televizní práva. Největší částky se tedy do pokladny získávají 

z příspěvků sponzorů a poplatků za prodej vysílacích práv. A aby Liga mistrů byla 

schopna neustále rozdělovat pohádkové částky mezi účastníky soutěže, musí  

mít bohaté sponzory, které prosperitu této soutěže zajišťují. Od roku 1992  

je rozhodnuto, že Ligu mistrů smí sponzorovat maximálně osm společností. Ovšem 

nesmíme zapomínat i na nejlepší hráče, kteří jsou velkým lákadlem jak pro oko diváka, 

tak pro sponzory. Samozřejmě zde existuje souvislost mezi výkony jednotlivých klubů  

a jejich financemi. Je předvídatelné, že právě ty nejbohatší kluby budou v této soutěži 

vítězit, neboť si za své peníze mohou koupit ty nejlepší hráče, kteří by měli úspěchy 

týmu zaručit. Nesmíme zapomínat, že nejenom finance od asociace UEFA jsou  

tím jediným, na co si týmy přijdou. Skutečné příjmy za Ligu mistrů jsou mnohem vyšší, 

protože kluby si přijdou také na peníze, které přes pokladnu UEFA nejdou – zejména 
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příjmy z prodeje vstupenek. A jelikož průměrně Ligu mistru navštěvuje až 45 tisíc 

diváků na zápas, ani tato částka není malá.  

Liga mistrů, z anglického názvu Champions League, byla založena v roce 1955  

pod názvem Pohár mistrů evropských zemí (PMEZ). Do podoby, jak ji známe nyní, 

byla předělána v roce 1992.  

Nejúspěšnějším týmem této soutěže je španělský klub Real Madrid, který trofej  

pro vítěze dokázal získat již desetkrát. Celkově španělské kluby dokázaly nahromadit 

nejvíce vítězství a to konkrétně 15. Hned v závěsu jsou celky z Anglie a Itálie  

s 12 vítězstvími. Ligu mistrů dokázalo vyhrát již 22 týmů a z toho 12 dokázalo získat 

trofej více než jednou. Jako největší zajímavost a motivace pro účastnící se kluby  

je fakt, že od nového názvu a změny struktury nedokázal žádný tým trofej pro vítěze 

obhájit. Úřadujícím mistrem pro sezonu 2014/2015 je španělský velkoklub  

FC Barcelona. 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Základním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak česká společnost, a zda vůbec, 

vnímá sponzoring jedné z největších sportovních soutěží světa – Ligy mistrů ve fotbale. 

Druhým stanoveným primárním cílem je prozkoumat, který ze šesti hlavních sponzorů 

Ligy mistrů ve fotbale, mezi které patří Gazprom, Heineken, MasterCard, Nissan, 

PlayStation a UniCredit, je fanouškem fotbalu, ale i okem nezaujatého diváka vnímán 

jako nejvýznamnější.  

Sekundárním cílem této práce je potvrdit nebo vyvrátit fakt, že člověk, který se zajímá  

o fotbal a pravidelně ho sleduje, či někdy dokonce aktivně fotbal hrál, bude sponzory 

znát ve větší míře než člověk nezaujatý fotbalem tak zásadně. Dalším sekundárním 

cílem je zjistit, zda ženy, u kterých se předpokládá, že o fotbal nemají takový zájem 

jako muži, Ligu mistrů vůbec sledují, a případně zda si nějakého sponzora vybaví. 

Sledovaným problémem bude i vnímání názvů či značek sponzorů na určitých místech 

či dokonce využitelnost produktů sponzorů.  

Dílčími úkoly ke splnění výše uvedených cílů jsou: 

- nastudovat danou problematiku a teoretická východiska 

- sestavení dotazníku, určeného k výzkumu o sponzoringu Ligy mistrů 

- sběr dat 

- analýza a uspořádání získaných dat 

- závěrečná zpráva 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Sponzoring 

Sponzoring je v dnešní moderní době stále častěji využíván a to především jako nástroj 

marketingové a komunikační politiky firem. Význam sponzoringu neustále roste  

a v posledních letech se významně rozrostl i u nás. Sponzoring v současném marketingu 

hraje stále důležitější roli.  

Sponzorování je formou komunikace, která je založena na principu služby a protislužby, 

kdy sponzor poskytuje finanční částku či jiné, například materiální prostředky,  

a dostává za to na oplátku protislužbu v podobě pomoci k dosažení svých 

marketingových cílů. Sponzorování se ve většině případů soustřeďuje na oblasti 

sociálního, kulturního a především pro tuto práci důležitého sportovního prostředí.  

Lze tedy říct, že každý efektivní sponzorský vztah musí být založen na shodných  

a vzájemně odsouhlasených cílech a prospěšných přínosech, kdy všechna tato 

rozhodnutí jsou založena na striktních obchodních podmínkách. Autoři Mullin, Hardy, 

Sutton [19, str. 254] uvádí, že „termín sponzorování se využívá k získání práv 

přičleněných nebo přímo spojovaných s produktem nebo akcí s cílem získat užitek 

z tohoto spojení. Sponzor pak používá tento vztah k dosažení svých propagačních cílů 

nebo k podpoře širších marketingových cílů.“  

Sponzoring je nejrozšířenější ve sportu zejména z důvodu toho, že sport je velmi 

populární u společnosti a oslovuje až 50% světové populace. Velkou výhodou 

sponzorování ve sportu je také značná univerzálnost sportu, neboť v něm nefigurují  

tak velké rozdíly mezi zeměmi, jako tomu může být například v oblasti kulturní.  

Aby si člověk sponzora vůbec všiml, musí se sponzor zviditelňovat na vhodně 

zvolených místech, kterými může být uvedení svého loga či názvu na materiálech 

propagujících danou akci, na billboardech či reklamních bannerech nebo v prostorách 

konání akce, či na dresech sportovců. Diváci po celém světě pak tyto loga 

sponzorujících firem mohou sledovat prostřednictvím televizních přenosů. Z tohoto 

důvodu jsou to právě média, která v poslední době nejvíce ovlivnila růst 

sponzoringových investic do sportu ze strany obchodních firem. [3, str. 29]  

Podle Karlíčka a Krále [11, str. 143] je nejvýznamnější funkcí sponzoringu posilování 

image značky. Spojením značky s vhodně zvolenou akcí, či veřejně známým člověkem 
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může být velmi značně posílena vnímaná kvalita značky a preference.  

Před tím, než si sponzor vybere akci, kterou by chtěl podpořit, je pro něj důležité,  

aby toto spojení bylo výhodné a oslovilo tu danou cílovou skupinu, aby akce byla  

u cílové skupiny oblíbena a hojně navštěvována.  To může zjistit důkladnou analýzou 

společných znaků značky s danou akcí tak, aby spojení vytvářelo určitý soulad. Pokud 

jsou tyto faktory splněny, je spojení značky a akce považováno za vhodné. Dalším 

efektivním nástrojem sponzoringu je zvyšování povědomí o značce, protože na velkých 

a významných akcích dokáže zasáhnout velké masy lidí. Aby bylo sponzorování ještě 

efektivnější, měla by firma zajistit přímý kontakt účastníků či fanoušků akce s produkty 

sponzora.   

V současné době je možné zařadit sponzorství mezi marketingové služby, kam jsou dále 

zařazovány reklama, vztahy s veřejností a podpora prodeje. Do běžného 

marketingového komunikačního mixu náleží i osobní prodej, ale můžeme s jistotou říci, 

že sponzorství je ve většině případů považován za nástroj mnohem účinnější a efekt  

se následně ještě zvyšuje v případě, kdy sponzor spolupracuje s danou institucí 

dlouhodoběji. 

3.1.1 Sponzorství ve sportu 

S určitými formami sponzoringu ve sportu se setkáváme již od starověkého Řecka, které 

je úzce spojeno s olympijskými hrami. V různých disciplínách olympijských soutěží 

byli jejich vítězové následně odměňováni formou darů, či zabezpečením pro sebe  

i jejich rodiny v rámci státu. Později v dobách římského císařství se objevil nový  

pojem – mecenášství. Mecenášství bylo další formou podpory sportu, které se uplatňuje  

až do dneška, ovšem s tím rozdílem, že se jedná pouze o poskytnutí služby,  

či finančních prostředků bez očekávání žádné protislužby.  

Sportovní sponzoring je vůbec nejčastější formou sponzorování, která má největší 

význam především při sportovních událostech, kde je sponzorovi zajištěna prezentace  

a publicita loga, názvu nebo samotného produktu. Dle Karlíčka a Krále [11, str. 55]  

je sportovní sponzoring „partnerský vztah mezi hospodářstvím (firmou, podnikem) na 

jedné straně a sportem, přičemž dochází k uspokojování zájmů obou zúčastněných 

stran. Jedná se o specifickou vazbu mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy peněžní, 

věcné prostředky a služby se dostávají k dispozici osobám a organizacím působícím ve 

sportu.“  
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Důvody vstupu do sponzorských vztahů mezi určitými firmami je reklama a upozornění 

na existenci firmy, či jejich výrobku. Ovšem stěžejním důvodem sponzorství je snaha, 

aby se jméno firmy, produktu, či firemní logo dostalo do povědomí veřejnosti  

ve spojitosti s činnostmi nebo akcemi, o které společnost jeví zájem. Tímto způsobem 

mají firmy možnost i komunikace s veřejností, ideálně s tou skupinou společnosti, která 

má být jejich cílová.  Sponzorovaný subjekt od sponzora očekává finanční  

nebo materiálové protislužby, které dopomáhají k efektivnějšímu plnění svých předem 

určených cílů na sportovním trhu. Pokud se podaří firmě sponzora získat, je nutné 

naplánovat, co může sponzorovaný sponzorovi nabídnout a to například pomocí 

sponzorských balíčků či hospitality programů, eventuelně poskytování VIP služeb. 

3.1.2 Příčiny sponzorování 

Základní otázkou pro každého může být: z jakých důvodů podniky sponzorují? Příčin  

sponzorování je několik. Podle Novotného [21, str. 122] mezi hlavní příčiny, které 

vedou podniky ke sponzorování, jsou zvýšení povědomí veřejnosti o výrobku, názvu 

podniku, či poskytovaných služeb, za pomoci sportu podporovat identifikaci sponzora, 

zlepšit znalost o sponzorovi, vytvářet dobré jméno společnosti a osobní preference 

vedení podniků. Aby bylo efektivně dosaženo těchto cílů, využívá se prostředků 

publicity a cíleného ovlivňování veřejného mínění za pomoci ovlivňovatelů, kteří jsou 

rozhodující pro dosažení marketingových cílů podniku.  

3.1.3 Trendy sponzoringu 

V posledních letech můžeme pozorovat neustále rostoucí důležitost sponzorství  

a neustále rostoucí prostředky vynakládané na sponzorství. Tento rostoucí význam není 

zaznamenáván pouze v oblasti rozpočetnictví a v diverzifikaci sponzorovaných akcí  

či lidí a týmů, ale také v rostoucím počtu manažerů, především vrcholových manažerů, 

kteří mají o tuto oblast zájem. Problémem a hlavním důvodem tohoto velkého rozmachu 

sponzorství je, že vláda stále méně financuje společenské aktivity a nutí tak neziskové 

organizace, aby si finanční prostředky vyhledávaly samy a to pomocí právě sponzorů.  

I legislativa v jednotlivých státech hraje důležitou roli, neboť může omezovat reklamy 

například ve spojení s tabákovými nebo alkoholovými výrobky a to podněcuje firmy 

hledat jiné komunikační strategie. De Pelsmacker, Geuens, Van den Bergh [22, str. 322] 

určují několik trendů sponzorství. Mezi tyto trendy patří: 
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- měnící se postavení sponzorství, neboť při současném rozmachu se stává funkcí 

ve struktuře firmy 

- měnící se struktura výdajů, kdy je značná část rozpočtu vynakládána  

na sponzoring 

- rozšíření sponzorství do rostoucího počtu odvětví 

- růst sponzorských aktivit 

- některé sponzorství je vyvoláno globálními projekty, jako například sponzorství 

olympijských her 

- sponzorství je stále více založeno na dlouhodobějších vztazích mezi sponzorem 

a sponzorovaným než na jednotlivých transakcích 

- sponzorství stále více závisí na vysílání, tzn. atraktivní sponzorský projekt  

se musí objevit v televizi 

Mezi aktuální sportovní trendy sponzoringu dle Šímy [28, str. 10] patří: 

 

- sponzorování představuje v posledních letech významný příliv finančních  

i materiálních prostředků do oblasti sportu 

- sponzorování sportu vede nad dalšími sférami nevýrobního sektoru 

- ve sponzorování začínají dominovat jiné aktivity nad reklamou, a to například 

péče o sponzora pomocích tzv. hospitality programů, nebo poskytování VIP 

služeb a to od nabídky vstupenek až parkovací místa na sportovní akci 

- sponzorování fotbalu ve světě roste zdaleka rychleji než sponzorování 

jakéhokoliv jiného sportu. Tento trend je dán tím, že fotbal má velkou schopnost 

přilákat diváky a to po celém světě, díky své provázanosti soutěží v rámci státu  

i kontinentu. Další výhodou pro sponzora je fakt, že fotbalové stadiony poskytují 

velký prostor pro umístění reklam a prezentaci obchodních partnerů.  

- společnosti hledají způsoby komunikace s jejich cílovou skupinou (zákazníci, 

dodavatelé, investoři, legislativa, media, atd.) 

S jistotou se tedy dá říct, že sponzorství zažívá v poledních letech velký rozmach  

a to především po finanční stránce. Finanční toky mezi sponzorem a sponzorovaných 
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nabývají někdy až neuvěřitelných hodnot, které jsou pro běžného člověka často  

až nepochopitelné. Se stoupajícími finančními částkami v oblasti sponzoringu, ale také 

například v oblasti přestupů hráčů z jednoho sportovního klubu do druhého  

a to především ve fotbale, se často můžeme setkat s názory, že ve sportu už nejde tolik  

o podané výkony nebo o touhu po sportovním úspěchu, ale spíše o obchod a peníze.  

V době ekonomické krize byl proveden výzkum od autorů Čáslavové, Voráčka  

a Dvořáka [1, str. 61], který se zabývá přístupy firem ke sponzorování, zda v době 

ekonomické krize bude sponzorství v České republice nějakým způsobem zasaženo  

a finančně ovlivněno. Formou elektronického dotazování bylo osloveno 100 firem 

zabývajícími se sponzoringem sportu. Velmi zajímavým výsledkem tohoto výzkumu  

je fakt, že v době krize nebylo sportovní odvětví krizí nijak významně zasaženo.  

V letech 2009-2010 bylo v České republice sponzorováno 15 různých sportovních 

odvětví. Při podrobném zkoumání jednotlivých sportů výsledky ukazují,  

že nejvýznamnější pohyby vpřed byly zjištěny v rámci zimních sportů a v letních 

sportech především v atletice. Výzkum se dále zaměřoval na důvody, proč společnosti 

upustily od sponzorství některých sportovních odvětví.  Změna byla provedena u 33 

firem a mezi nejčastější důvody byly uváděny snížení rozpočtu firem, investování peněz 

do odlišných oblastí nebo to, že se reklama zdála být neúčinná. Některá sportovní 

odvětví tedy trpěla následky ekonomické krize, protože důvody pro opuštění 

sponzoringu se vždy týkaly financování, ovšem následky to nebyly tak velké,  

jak by se dalo předpokládat. 

Část výzkumu se zaměřovala i na použité formy a typy sponzorství v období před krizí 

a v době těsně před tím než začala.  V průběhu krize nedošlo k žádným významným 

změnám ve srovnání s obdobím před krizí. Vliv ekonomické krize by se na formě  

a typech sponzorství neměl projevit vůbec v rámci zkoumaného vzorku. Z výsledků  

je patrné, že převládají dvě formy sponzorství a to sportovních klubů a sportovních 

událostí. Nejčastějším typem tzv. „naming rights“ je rozhodně partner, dále je to hlavní 

sponzor, generální sponzor a nejméně často mediální partner. Zde se projevuje rozdíl 

mezi velkými a malými společnostmi, kdy velké společnosti disponují většími 

finančními prostředky, tudíž mohou poskytnout větší finanční částku a z tohoto důvodu 

se jim dostává lukrativnějších nabídek. Velké firmy se tedy ve většině případů pyšní 

tituly partner či hlavní sponzor.  
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3.1.4 Formy sponzorování ve sportu 

Existuje několik druhů sponzorování ve sportu, které se rozlišují podle toho,  

kdo je sponzorovaným objektem. Podle Čáslavové [2, str. 201] rozlišujeme tyto druhy 

sponzorování. 

3.1.4.1 Sponzorování jednotlivých sportovců 

Objektem tohoto druhu sponzorování jsou jednotliví sportovci, a to nejčastěji  

ti nejznámější jak mediálně, tak výkonnostně. Čím více je tento sportovec známý  

a úspěšnější, tím více je pro sponzora atraktivní, neboť svými výkony a úspěchy přiláká 

zájem populace. Sportovci nabízejí svoji osobu k propagačním aktivitám firmy jako 

provádění reklamy za pomoci vyobrazení sportovce na svých produktech, autogramiády 

nebo předvádění jednotlivých výrobků. Sportovec na oplátku dostává od sponzora 

finanční podporu nebo materiální prostředky pro tréninkovou přípravu či účasti  

na světových nebo regionálních soutěžích. Tento druh sponzorování je vůbec 

nejrozšířenější formou ve vrcholovém sportu. 

3.1.4.2 Sponzorování jednotlivých týmů 

Objektem sponzorování je sportovní tým, který přitahuje pozornost svými výkony  

a může zahrnovat i jednotlivé sportovce tzv. hvězdy, které často tvoří základ týmu. 

Stejně tak jako u sponzorování jednotlivých sportovců, sponzor poskytuje týmu finance, 

sportovní vybavení, ubytovací služby a další. Sponzorovaný tým pak nabízí především 

reklamu na dresu nebo oblečení, ale také další opatření na podporu prodeje v podobě 

autogramiád nebo různých exhibičních událostí.  

3.1.4.3 Sponzorování sportovních akcí 

Objektem sponzorování je sportovní akce, především jednorázová, kdy se tedy jedná 

o spolupráci mezi sponzorem a sponzorovaným, která trvá jen určitou dobu.  

Mezi takové akce patří mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo akce na národní  

nebo regionální úrovni. U této formy sponzorování existuje více možností,  

které lze sponzorovi nabídnout. Jedná se o neomezenou možnost zobrazení reklamy  

na vstupenkách, programech, reklamách o přestávkách či využití názvu firmy jako 

hlavního sponzora akce. Sponzorovaný od sponzora opět očekává poskytnutí finančních 

nebo materiálních prostředků na možnost uskutečnění akce. 



 19 

3.1.4.4 Sponzorování sportovních klubů 

Objektem sponzorování jsou sportovní organizace, které disponují sportovní kluby, 

jednotlivými sportovci, sportovními družstvy, ale také profesionálními odděleními. 

Sportovní kluby mohou nabídnout produkty vznikající jeho sportovní činností, kterými 

jsou tělovýchovné služby nebo sportovní akce, ale také mohou nabídnout služby 

nevztahující se přímo ke sportu, mezi které patří například zprostředkovatelské služby, 

ubytování apod. 

3.1.4.5 Sponzorování ligových soutěží 

Objektem sponzorování je v tomto případě sportovní soutěž. Kdy nejatraktivnější typy 

soutěží pro sponzora jsou samozřejmě ty nejvyšší ligové soutěže. V České republice  

to jsou nejvyšší fotbalová liga a hokejová extraliga. Sponzor v tomto případě především 

uplatňuje název své firmy v názvu sportovní soutěže. Jako příklad lze uvést fotbalová 

Synot liga, dřívější Gambrinus Liga nebo hokejová Tipsport extraliga. Sponzoři dále 

mohou využívat možnosti multifunkční prezentace pomocí reklamy a PR na stadionech 

všech klubů účastnících se ligové soutěže, které mají dopad jak na jednotlivé diváky, 

tak i na média. Například v případě Gambrinus ligy, poskytování pouze piva Gambrinus 

na všech stadionech v době konání ligových zápasů. Tato forma sponzorování patři 

mezi dlouhodobou spolupráci. 

Dle Fakulty sportovní studií Masarykovy Univerzity [6] se formy sponzoringu dělí na: 

 sponzorování jednotlivých sportovců, 

 sponzorování sportovních klubů a týmů, 

 sponzorování sportovních akcí, 

 programový sponzoring. 

V předešlé době se uskutečnila celá řada výzkumů zkoumající problematiku 

sponzoringu. Je známo několik výzkumů, které zkoumají, jaký dopad má sponzoring 

jednotlivých sportovců, sportovních klubů či akcí.  

Jeden z oficiálních sponzorů Ligy mistrů MasterCard provedl výzkum [5] o tom,  

jak pořadatelství zápasů Ligy mistrů UEFA ovlivní finanční stránku města,  

jeho cestovní ruch a povědomí o MasterCard jako sponzorovi sportovní události. 

Oslovenými respondenty byly odborníci, kteří mají zkušenosti s předešlým pořádáním 
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zápasů Ligy mistrů. Z výsledků zkoumaného problému vyšlo, že pořádání zápasů Ligy 

mistrů ovlivní především město, a to po finanční stránce. Z výsledků jasně vyplývá,  

že město bude těžit především z nárůstu spotřebitelských výdajů a turismu, respektive 

celkového zlepšení v oblasti cestovního ruchu. Dalšími kladnými výsledky z pořádání 

těchto sportovních událostí je zlepšení image, zvýšení povědomí o městě a zvýšení 

povědomí obyvatel daného města o aktuálních partnerech, značkách a sponzorech Ligy 

mistrů a to z důvodu umístění reklam na propagačních materiálech o konání akce. 

Účastníci výzkumu se také shodli na tom, že pořádání významné akce, může zvýšit 

šance na pořádání dalších významných akcí. Výzkum provedený společností 

MasterCard při spolupráci s několika předními experty se zajímal o pořádání finálového 

zápasu Ligy mistrů v Aténách 2007. Podle viceprezidenta oddělení sponzoringu 

MasterCard a oslovených expertů výzkum ukázal, že finanční přínosy pro hostitele 

zápasů Ligy mistrů jsou obrovské, a pro Atény bude mít akce dlouhodobější 

ekonomický dozvuk. Společnost MasterCard oslovila v rámci průzkumu dvanáct 

předních evropských fotbalových a ekonomických expertů působících ve významných 

akademických a obchodních institucích ve významných fotbalových zemích jako 

Anglie, Španělsko a Německo. O vyčíslení hodnoty případného vítězství v Lize mistrů 

UEFA 2007 se pokusili mj. Univerzita Johna Moora v Liverpoolu, Porýnská státní 

banka, Univerzita Limoges, Capitalia, Univerzita Vigo a fotbalový klub Dinamo 

Záhřeb. Odborníci se shodují, že vítězný klub bude mít možnost získat lepší sponzorské 

nabídky, zvýší se mu příjmy z televizních přenosů a vstupného a vzroste také hodnota 

jeho hráčů. Odhadovaný příjem v hodnotě přibližně 100 miliónů eur ovšem stále 

nedosahuje částky, kterou řada špičkových evropských klubů vydala během posledních 

sezón za přestupy a mzdy. Vyčíslená hodnota tedy souvisí právě s tím, jak se vítěznému 

týmu zvedne popularita, tím se dostane do povědomí diváků a získá tak možnost lepších  

a atraktivnějších nabídek. 

V roce 2014 ve Velké Británii proběhl výzkum o efektivnosti sponzorování 

jednotlivého sportovce. Je zřejmé, že pro sponzorovaného sportovce je tento vztah 

užitečný, nicméně výzkum se zaměřil na to, zda je to výhodné pro sponzora.  

Dle výsledků výzkumu vyšlo, že minimálně u mladých lidí to pro sponzora výhodné 

není. Společnost OnePoll [29] provedla anketu mezi 2000 Brity ve věkové skupině 18-

24 let. Výsledky dopadly tak, že více než 75 % dotazovaných uvedlo, že spojení značky 

se sportovní hvězdou nijak neovlivňuje jejich nákupní chování. Tento výsledek ovšem 
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ještě nebyl zdaleka tak znepokojující, jako výsledek, kdy 68 % respondentů 

odpovědělo, že si skoro nikdy nevšimnou, jakého sponzora daný sportovec  

má a to ani přímo při sportovní akci. Nejefektivnější se tak ukázalo propagování značky 

sportovcem přímo v rozhovorech a médiích - to zaznamenává až 30 % mladých. 

Nedobrý výsledek mělo i spojení konkrétní značky se sportovcem. Například jen 8 %  

ze všech respondentů zvládlo připojit běžce Usaina Bolta k jeho dlouhodobému 

partnerovi, značce Puma. 15 % si dokonce myslelo, že Bolta sponzoruje konkurenční 

firma Nike. Co se týče jednotlivých sportů, tak nejefektivnější je sponzorství v oblasti 

fotbalu. Mezi další dobře hodnocené sporty patří tenis a atletika.  

3.1.5 Typy sponzoringu 

Existují tři typy sponzoringu, které se dělí podle toho, jak se sponzor podílí  

na celkovém příspěvku pro sponzorovaného. Dle Čáslavové [2, str. 204] rozlišujeme 

tyto sponzory na exkluzivní, někdy též označované jako generální sponzory, kteří  

za vysokou cenu přejímají veškeré protivýkony. Druhým typem sponzorů je hlavní 

sponzor, který přejímá nejdražší a nejatraktivnější protislužby a vedlejší sponzor,  

který si pak přerozděluje všechny zbylé, už ne tak atraktivní možnosti. Třetím  

a posledním typem sponzorování je kooperační sponzor, u kterého se protivýkony 

rozdělují na větší počet různých sponzorů a využívá se zde různé doby platnosti 

sponzorských smluv. 

3.1.6 Cíle firem ve sponzorování 

Aby byla dohoda mezi sponzorem a sponzorovaným užitečná pro obě strany, musí 

firmy vědět, jaké cíle sponzor má. V dnešní době už sponzorům nestačí,  

že sponzorovaná firma nabídne reklamu na dresech nebo v místech pořádání té dané 

akce, ale měl by přemýšlet o tom, co může poskytnout lepšího a atraktivnějšího  

než firmy ostatní a to především tak, aby byly splněné předem určené marketingové 

cíle. Mezi nejpreferovanější cíle firem patří především zvyšování známosti firmy  

nebo značky, zvýšení sympatií lidí ke značce, aktualizovat současnou image značky, 

podporovat dobré jméno a také velmi důležitým cílem je získávání nových obchodních 

kontaktů s klienty nebo VIP partnery, které mohou posílit během konání akce. 

V poslední době také roste význam dosažení mediálního pokrytí, neboť sponzorství  

a zvyšování známosti značky je stále více ovlivňováno vysíláním, především  

pak tím televizním. 
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3.1.7 Nabídka pro sponzora 

Mezi nejčastější formy nabídky pro sponzora je tzv. sponzorský balíček, který obsahuje 

návrhy protivýkonů, které je sponzorovaná organizace ochotna a hlavně schopna 

sponzorovi nabídnout.  Sponzorský balíček je oceněn cenou, která není nikterak 

omezována ani nemá žádné rozmezí, ale vytváří se přesně na míru sponzora. Kritériem 

sponzorských balíčků je pouze obsah a rozsah nabízených a poskytovaných služeb. 

Sponzorské balíčky mohou být utvářeny jak pro sportovní akce, tak i pro sportovní 

kluby a organizace.  

Sponzorské balíčky jsou vymezeny dle toho, zda se jedná o exkluzivního, hlavního  

či kooperačního sponzora a podle toho je také určen jejich obsah, cena a velikost,  

kde se rozlišují velké a malé sponzorské balíčky. Jako příklad toho, co může zahrnovat 

velký sponzorský balíček lze uvést například ohlášení sponzora na akci, uvedení 

sponzora v televizi, záběr televizních kamer na logo sponzora umístěného kdekoliv 

v místech konání akce či uvedení sponzora na vstupenkách nebo propagačních 

materiálech konané akce jako jsou plakáty, program atd. Sponzorské balíčky 

sportovních klubů pak ještě mimo tyto výše uvedené obsahují nabídku uvedení loga  

na sportovních oděvech či dresech, umístění a prezentace produktů na místě konané 

akce a také VIP servis a parkovací místa.  

Pokud se podaří získat zájem sponzora a dojde ke vzájemné dohodě mezi sponzorem  

a sponzorovaným i s odsouhlasením všech podmínek a návrhu nabízených protislužeb 

ve sponzorských balíčcích, může nastat závěrečná fáze v podobě podpisu sponzorské 

smlouvy. Sponzorská smlouva pak obsahuje určité náležitosti a má určitou formální  

a obsahovou strukturu.   

3.1.8 Měření účinnosti sportovního sponzoringu 

Zda bude sponzoring efektivní nelze nikdy předem určit a neexistuje žádná metoda, 

která by efektivitu mohla zaručit. Jedinou možností pro firmu je si předem vybrat 

takové odvětví, u kterého předpokládá zájem veřejnosti. Je dobré tedy předem vědět,  

jak je potenciální oblast prezentována na veřejnosti. Vůbec nejdůležitější je možnost 

prezentování sponzora prostřednictvím médií a to pomocí sportovních televizních 

přenosů či zpravodajství. Je tedy vhodné orientovat se na populární sporty, které jsou 

v televizi často prezentovány. V České republice se mezi takové sporty jednoznačně 
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řadí fotbal a hokej, ale i díky úspěchům českých reprezentantům také tenis a zimní 

sporty, především biatlon a sjezdové lyžování. 

 Výzkum měření efektivnosti je podle vědců stále nejednoznačný a zatím neexistuje 

žádná metoda, která by efektivitu mohla spolehlivě změřit. V souvislosti sponzoringu 

s reklamou, které se podobají tím, že jedním z jejich hlavních cílů je budování 

povědomí o značce u cílové skupiny a zvyšování image značky, existuje možnost měřit 

efektivitu sponzoringu podobnými nástroji, jakými je měřena právě reklama. Dvořáková 

[3, str. 39] vymezuje několik metod měření efektivity sportovního sponzoringu.  

3.1.8.1 Měření orientované na produkt nebo značku 

V tomto ohledu je důležité zaměřit se na sledování nárůstu či poklesu prodeje produktů. 

V případě velké popularity akce, či sportovce je vhodné zvětšit celkové náklady 

vynaložené na sponzoring neboť čím více je akce nebo sportovec populární tím větší 

zisk z toho firma může získat. Další možností pro sponzora je vybrat si takovou akci, 

osobu, či sportovní klub, u kterého se očekává určitý úspěch, který poté může přinést 

pozitivní výsledky v tržbách z prodeje produktů, které byly propagovány.  

3.1.8.2 Monitorování médií 

Toto měření je hojně využíváno i přes veškerou kritiku, která je sním spojena.  

Mezi metody monitorování médií patří měření mediální sledovanosti nebo vysílání 

sponzora, které spočívá v době času, kdy je sponzor vidět na televizní obrazovce  

nebo na jakých stránkách či v jaké velikosti se objevuje v článcích v novinách  

a časopisech. Kritika metody monitorování médií je spjata především s tím, že přijetí 

sdělení diváků z médií se nedá změřit a kvalita sdělené informace se výrazně liší. 

3.1.8.3 Měření demografického dosahu sponzoringu 

V této metodě jde o sledování dosahu sponzoringu a to z hlediska demografického,  

kde jeho základní podstatou je to, jaké množství potenciálních osob zaznamenávají 

sponzoring a všímají si ho a to jakýmkoliv způsobem. Tímto způsobem lze také změřit 

množství potenciálních zákazníků, které sponzoring zasáhne a to tím způsobem,  

že využijí služby firmy nebo si zakoupí produkt a zvednou se tak potenciální tržby 

firem.  
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3.1.8.4 Měření uvědomění si sponzoringu, odezvy a známosti 

V této metodě je důležité, aby si každý účastník události, kde se objevují sponzoři,  

tedy i možný potenciální zákazník uvědomil a správně identifikoval firmu  

jako sponzora této události. Touto metodou pomocí několika výzkumů lze měřit kolik 

lidí je vůbec schopných rozeznat a poznat sponzoring a jaké to má odezvy. Dle Stotlara 

[26] a jeho výzkumu se zjistilo, že při sledování reklamy na stadionech  

při různých sportovních událostí, zaznamenalo sponzoring 65 – 77% diváků.  

Dle již provedeného výzkumu agentury UFA Sports (1999), který byl zaměřen na 

vnímání reklamy na mantinelech kolem fotbalového hřiště, bylo zjištěno, že známost 

značky a sympatie ke značce je značně vyšší u populace, která se o fotbal zajímá  

než u populace zbylé. Tento fakt může být uzpůsoben tím, že firmy si předem přesně 

vymezují cílovou skupinou potenciálních zákazníků. Jako příklad můžeme uvést časté 

spojení fotbalových klubů s firmami produkující pivo, neboť už po dlouhou dobu pivo  

a fotbal k sobě neodmyslitelně patří. Ovšem na druhou stranu fakt, že si divák 

fotbalového utkání všimne sponzora a tím se tak zvýší vědomí o existenci firmy  

nebo značky, neznamená, že změní chování, a to z důvodu toho, že zákazník už produkt 

může využívat, ale od jiné firmy. Tyto typy zákazníků sice firmu zaznamenají,  

ale i přesto si produkty nekoupí. V tomto případě hraje velkou roli věrnost zákazníka  

ke značce a mnohdy stereotypní chování populace, která nepreferuje změny.  

Tato metoda je považována za jednu z nejdůležitějších v měření efektivnosti 

sponzoringu ve sportovním odvětví.  

3.1.8.5 Image a postoje 

Tato metoda se zaobírá zkoumáním postojů zákazníka k firmám zabývajícími  

se sponzorskými aktivitami. Metoda má prokázat, zda zákazníci tyto firmy vnímají 

kladněji nebo naopak. Dle již provedených výzkumů bylo zjištěno, že nezáleží  

jen na firmě zabývající se sponzoringem, ale především záleží na postoji zákazníka  

ke sponzorované akci. Čím pozitivnější postoj zákazník má ke konané akci, tím více  

a pozitivněji bude vnímat i zúčastněné sponzory. Problémem sponzorování někdy může 

být, že dochází k jakési neshodě image mezi sponzorem a sponzorovaným. To může 

způsobit negativní vnímání firmy u potenciálních zákazníků. Tato metoda je spíše 

krátkodobější, tudíž i méně prokazatelná. Z tohoto důvodu je pro lepší důkaz 

efektivnosti sponzoringu používat metod dlouhodobějších. 
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3.1.8.6 Měřítka chování 

Aby se dalo měřit chování zákazníka a změny v jeho chování, musel by sponzoring  

být využíván pro dosažení právě těchto změn v chování. Otázkou je, zda sponzoring 

může změnit chování zákazníka. Chování zákazníka se projevuje nákupem zboží,  

ale zde je podstatné, jestli právě sponzoring byl tím, co dávalo zákazníkovi podnět 

produkt koupit. Tento fakt je velmi obtížné určit, neboť chování zákazníka je často 

nepředvídatelné a podmíněné různými vlivy. Odpověď na otázku, zda se chování 

zákazníka mění s vlivem sponzoringu, je tedy nejasná, protože pouhé sledování prodeje 

nepředpokládá získání spolehlivých výsledků.  

3.1.8.7 Kontrolní (tázací) výzkum 

Jednou z velmi efektivních metod měření efektivity sponzoringu je využití přímého 

dotazování zákazníků a to formou výzkumů. Ovšem i v této metodě se mohou 

vyskytovat chyby, které pak mohou negativně ovlivňovat chování potenciálních 

zákazníků. Nejvhodnější formou jak se dotazovat a neovlivnit tak zákazníka negativně, 

je struktura otázek, která obsahuje jméno sponzora a následný dotaz s jakou akcí, 

klubem či sportovcem je spojeno.  

Na závěr této kapitoly je tedy možné konstatovat, že nejdůležitějším faktorem pro 

manažery je sledovat změny v chování zákazníků, neboť právě podle toho je možné 

sestavit vhodnou sponzoringovou strategii. Neexistuje žádný návod, který manažerům 

zaručí efektivitu sestavení plánu a žádná ze současných metod a z nich vyplývajících 

výsledků neurčí, jak přesně postupovat. V současné době je využíváno několika metod, 

které mají různé vypovídací schopnosti. 

Aby bylo sponzorování ve sportu efektivní pro obě strany, tedy jak pro sponzora  

tak pro sponzorovaného, je důležité, aby byla vhodně zvolena reklamní strategie. 

Reklama je jedním z nejdůležitějších nástrojů komunikačního mixu a jejím cílem  

je oslovit co možná nejvíce zákazníků a nabídnout produkt či službu tak, aby z něj 

získal požitek. Sportovní reklama tedy úzce souvisí se sponzoringem, neboť bez 

úspěšného reklamního sdělení zákazníkovi by se sponzorovi vůbec nevyplatilo 

poskytovat finanční či materiální prostředky.  
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3.2 Sportovní reklama 

Reklama je neoddělitelnou součástí v otázkách managementu a marketingu  

ve sportovních odvětvích, ale i mimo ně. Sportovní reklama je v dnešní moderní době 

odvětví, bez kterého by se tělesná výchova a sport ani neobešli. Je to dynamické  

a neustále se rozvíjející odvětví úzce související se sportovním sponzoringem.  

3.2.1 Reklama 

Kobera a Šec [12, str. 6] uvádí definici reklamy, kdy „reklama je placená forma 

neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého subjektu, firmy, instituce, 

nebo jiné organizace prostřednictvím komunikačních médií.“ Mezi tyto média patří 

noviny, časopisy, televize a rádio. 

Počátky reklamy lze identifikovat už od samého začátku psané historie, neboť i v těchto 

dobách se lidé potřebovali informovat o akcích a cenách nebo o událostech, které  

se měly konat a to prostřednictvím různých cedulí s nápisy či malůvek na zdech. Ovšem 

tyto pokusy se od dnešní moderní reklamy diametrálně liší. Podle nové zprávy 

ZenithOptimedia Advertising Expenditure Forecasts [17] se v roce 2015 globální výdaje 

na reklamu zvýší ještě o 4,9 % a dosáhnou tak na 545 miliard USD.  Co se týče 

celkových globálních výdajů na reklamu, mají na celkové částce neodmyslitelný podíl 

sportovní akce konané v jednotlivých letech. Rok 2014 byl rok zimních olympijských 

her a mistrovství světa ve fotbale, je tudíž zřejmé, že výdaje na reklamu byly vyšší 

konkrétně 5,1% než je tomu v roce 2015. Očekávané zvýšení nastane opět v roce 2016 

v důsledku konání letních olympijských her v Brazílii a to konkrétně na 5,6%.  

Je tedy jasné, že celkové výdaje na reklamu, budou tím vyšší, čím větší a pro veřejnost 

atraktivnější akce se koná, neboť zde existuje možnost oslovení co největšího počtu 

potenciálních zákazníků.  

Aby byla reklama efektivní, předpokládá se, že zasáhne a správně ovlivní určenou 

cílovou skupinu. Pro vytváření účinných reklamních sdělení je důležité působení médií 

v propagačním prostředí, formálnost a obsah reklamních sdělení. K tvorbě reklamy  

ale nepatří pouze obsah či vzhled reklamních sdělení. Reklama je důležitým prvkem 

celé marketingové strategie a zahrnuje i hodnotu výrobku, jeho design, distribuci, 

prodejní místa, cenovou politiku atd. [30, str. 144]  
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Dle Kotlera [13, str. 856] se při přípravě reklamního programu musí učinit čtyři důležitá 

rozhodnutí. Těmito rozhodnutími se rozumí stanovit cíle, stanovit reklamní rozpočet, 

připravit reklamní strategii a vyhodnotit reklamní kampaně. 

3.2.2 Reklamní média 

V dnešní době existuje několik možností, jakým způsobem šířit reklamní sdělení.  

Tyto typy médií se odlišují cílovou skupinou, cenou, rozsahem informací či kreativitou. 

Dle Karlíčka a Krále [11, str. 52 ] se rozlišují tyto typy médií: televizní reklama, 

rozhlasová reklama, tisková reklama, venkovní reklama, reklama v kině, reklama  

ve filmech a internetová reklama. V této práci se budu zabývat jen třemi 

nejdůležitějšími médii. 

3.2.2.1 Televizní reklama 

Televizní reklama je vůbec nejrozšířenější, neboť televize je celkově nejviditelnějším 

reklamním médiem. Doba od 19.00 do 23.00 hodin tzv. prime time je vůbec 

nejefektivnější doba pro umístění reklamy, protože v této době sleduje televizi nejvíce 

lidí a může tak zasáhnout největší skupinu diváků. Největší výhodou televizního média 

je možnost názorně produkty předvést za využití obrazu i zvuku. Mezi největší 

nevýhodu televizních reklam patří přesycenost diváků reklamami a vysoká cena, kterou 

si řada firem a značek nemůže dovolit.  

3.2.2.2 Rozhlasová reklama 

Rozhlasová reklama umisťuje své reklamní sdělení do rozhlasových stanic 

prostřednictvím rádia. Na rozdíl od média televizního nemá rádio přesně určenou dobu, 

kdy ho poslouchá nejvíce lidí, neboť je posloucháno během téměř celého  

dne a to se rozlišuje podle toho, jaká cílová skupina má zrovna v tu danou chvíli čas. 

Největší výhodou rozhlasové reklamy je velká fragmentace rozhlasového trhu,  

kde mohou firmy oslovovat jasně vyhraněné cílové skupiny. Další výhodou  

je flexibilnost rozhlasových reklam a relativně nízká cena. Největší nevýhodou  

je nemožnost vizuálního předvedení produktu, a i z tohoto důvodu jsou pomocí rádia 

podporovány především různé události a akce, soutěže nebo také slevy.  
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3.2.2.3 Tisková reklama 

Tisková reklama spočívá v umístění reklamního sdělení v novinách a časopisech. 

Ačkoliv se tak na první pohled nemusí zdát, četba novin i časopisů je neustále poměrně 

vysoká. Největší výhodou tiskové reklamy je zásah velké masy lidí, a to v jakémkoliv 

věku, a možnost umístění složitějších informací, protože tisková reklama umožňuje 

čtenářům vracet se k přečteným informacím a tak si je i lépe zapamatovat a pochopit. 

Nevýhodou u tiskových reklam pak může být nízká kvalita reprodukce.  

3.2.3 Reklama ve sportu 

Sportovní reklama je reklama, která využívá médií komunikace typické pro sportovní 

odvětví. Mezi tyto média patří dle Čáslavové [2, str. 172] dresy a výstroj sportovců, 

sportovní nářadí a náčiní, startovní čísla, mantinely či reklamní pásy, výsledkové tabule 

a ukazatele.  

3.2.4 Druhy sportovní reklamy 

Je známo několik druhů sportovních reklam, které závisí především na způsobu 

znázornění reklamního sdělení a prezentace, na působení na potenciálního zákazníka  

a konečného efektu, jakého reklama dosáhla. 

3.2.4.1 Reklama na dresech a sportovních oděvech 

Tento druh sportovní reklamy využívá prostoru na sportovním dresu či oblečení. Název 

firmy nebo logo mohou být umístěny na přední nebo zadní straně oblečení, rukávech 

nebo kalhotách. Slouží k předání informace o názvu či značce produktu zákazníkovi 

eventuelně má za úkol zvýšit stupeň známosti. Plocha k umístění loga je výrazně 

omezena, proto lze na sportovní oděvy umístit pouze název nebo symbol, případně 

velmi stručný text. Velikost a obsah textu, které je dovoleno použít, je regulováno 

zákony zabývajícími se pravidly o užívání reklam. 

3.2.4.2 Reklama na startovních číslech 

Funkce této reklamy je téměř stejná jako u reklamy na dresech a sportovních oděvech, 

ale využívá se ve sportech, kde je nutné, aby sportovci měli startovní čísla. Mezi tyto 

sporty patří hlavně sporty běžecké a zimní. Text nebo symbol umístěný na startovních 

číslech je vymezen podle pořadatelů závodu. Největší výhodou této reklamy je její 
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opakovatelnost, u některých druhů sportu i doba působení na diváka. Nevýhodou je to, 

že v některých sportech se startovní čísla vůbec nevyužívají a výrazné omezení velikosti 

reklamy. Efektivita reklamy se zvyšuje výskytem sportu v televizních přenosech. 

3.2.4.3 Reklama na mantinelu 

V tomto druhu reklamy se využívá umístění textu nebo motivu na pásech a mantinelech 

ohraničující hřiště. Mantinel může být členěn na více ploch, a proto je možnost umístění 

i několika reklam. V dnešní době existují i tzv. videopásky, které umožňují pohyblivost 

reklamy a měnění různých reklam během konání akce. Výhodou tohoto druhu reklamy 

je velikost a dobré umístění, neboť mantinely ohraničující sportoviště jsou neustále  

na očích potenciálních zákazníků účastnících se akce přímo. Co se týče diváků sledující 

akci v televizním přenosu, je účinnost reklamy dána četností záběrů kamer. I v tomto 

druhu se využívá názvu firem, loga produktu nebo i stručného textu.  

3.2.4.4 Reklama na sportovním náčiní a nářadí 

Reklama využívá volné plochy na sportovním náčiní a nářadí k umístění textu, motivu 

či loga. Mezi nejznámější a nejpoužívanější se řadí používání ledové plochy v hokeji, 

kde je možné využití velkého prostoru k umístění větších nápisů či umístění log více 

firem najednou. Tento druh reklamy je tudíž výrazně omezován velikostí použitelné 

plochy. Působení na potenciálního zákazníka může být přímé při účasti sportovní akce 

nebo prostřednictvím televizních přenosů, kde je viditelnost reklam určována počtem 

záběrů. Efektivita této reklamy je závislá na typu a velikosti nářadí, která se může 

zvyšovat i prostřednictvím sportovců, kteří záměrně logo firmy ukazují do televizních 

kamer v případě, že není na viditelných místech. 

3.2.4.5 Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích 

Způsob znázornění této reklamy je text nebo umístění loga na ukazatelích skóre a času. 

Způsob této reklamy je specifický tím, že má téměř donucovací efekt, protože v době 

kdy se divák podívá na výsledek utkání, vnímá i nevědomě reklamu. Reklama  

je ovlivňována i technologickými možnostmi, kdy existují multimediální kostky, které 

umožňují divákovi sdělit větší počet informací a častější opakování několika reklam.   
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3.2.5 Vlastnosti sportovní reklamy 

Jako každá reklama tak i sportovní reklama má několik určitých vlastnosti,  

a to jak kladných tak záporných. Mezi kladné vlastnosti nosičů reklam patří především 

intenzivní zásah přítomných diváků na konání akce, vhodná regionální zaměřitelnost  

a možnost působení v masmediích. Mezi zápory reklamních nosičů pak patří nízká 

vypovídací schopnost, neschopnost demografického zaměření, omezení tvaru reklamy, 

nízká flexibilita reklamy a ve většině případů i vysoká cena, kterou si nemohou dovolit 

všechny firmy.  

3.2.5.1 Intenzivní zásah diváků přítomných na sportovní akci 

V tomto případě se jedná o vnímání reklamy diváků účastnících se sportovní akce 

přímo, kdy se ve většině případů jdou uvolnit a odpočinout si od práce. Divák vnímá 

reklamu, aniž by o tom věděl nebo chtěl. V některých případech kdy má sportovní klub 

sponzora přímo v názvu, se sponzor dostává do povědomí diváka a ten si pak sponzora 

se sportovním klubem automaticky spojí. Je-li sportovní akce vysílaná i v televizním 

přenose je efekt působení na diváka ještě větší. 

3.2.5.2 Vhodná regionální zaměřitelnost 

Regionální zaměřitelnost je podmíněna určitým oblastem a to tak, že umístěné reklamy 

na sportovištích mají většinou firmy působící v daném regionu nebo alespoň poblíž. 

Výhodou sponzorujících firem je jistota, že se akce budou účastnit diváci z daného 

regionu, a proto mohou svou reklamní strategii náležitě plánovat. Efektivita reklamy 

pak dále souvisí se sportovními výsledky, neboť se to nadále odráží v návštěvnosti 

sportovní akce.  

3.2.5.3 Možnost dostat se do masmedia 

Možnost dostat se do masmedia je jednoznačně podmíněna tím, jaká je popularita 

daného sportu a kvalita sportovní soutěže, kdy se firmy orientují především na to,  

aby se dostali do televize. V tomto případě hraje velkou roli umístění reklam  

na sportovištích tak, aby se objevovali co nejčastěji v záběru kamer, čemuž také náležitě 

odpovídá cena za reklamu. 
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3.2.5.4 Nízká vypovídací schopnost 

Nízkou vypovídací schopností reklam se rozumí to, že sportovní reklama není určena 

k přenosu většího množství informací a orientuje se pouze na prezentaci loga a názvu 

dané firmy. Tento fakt je důsledkem omezených velikostí pro umístění reklam  

a také i občasné menší viditelnosti při pohybu sportovce. Zde je potom pro sponzora 

důležité to, aby například po skončení akce se rozhovor se sportovcem uskutečňoval 

v prostorách umístěné reklamy, nebo aby sportovec logo ukázal do televizních kamer 

prostřednictvím například sportovního oblečení. 

3.2.5.5 Demografická zaměřitelnost 

V tomto případě jde především o nemožnost určení přesné cílové skupiny,  

neboť jediným stejným znakem lidí, je zájem o daný sport. Jedná se o lidi různých 

věkových kategorií s rozdílným příjmem, v některých případech i z rozdílných oblastí 

v případě konání velké akce typu olympijské hry nebo mistrovství světa. 

3.2.5.6 Omezení tvaru reklamy 

Omezení tvaru reklamy je dáno především prostorem pro umístění reklam. Většina 

nosičů sportovní reklamy má omezený prostor, tudíž je zde možnost prezentovat pouze 

název firmy, logo nebo velmi stručný text. O velikosti reklamy ovšem nerozhodují 

pouze možné prostory, ale pravidla vydaná v zákonech o regulaci reklamy.  

3.2.5.7 Nízká flexibilita 

Nízká flexibilita reklam je spojena s dobou působení reklamy na sportovištích  

a to s ohledem na smlouvu o pronájmu. Velkou roli, zde hraje také cena, jakou jsou 

ochotni firmy zaplatit. Cena následně rozhoduje o privilegiích významných sponzorů, 

kteří mají jistotu umístění reklamy, a žádná firma je nemůže ohrozit. 

3.2.5.8 Vysoká cena 

Cena reklam je dána především tím o jaký sport nebo sportovní akci se jedná. Souvisí 

především s popularitou daného sportu, kvalitou soutěže a sportovními výsledky.  

Čím větší pozornosti sportovní klub nebo akce poutá, tím je větší návštěvnost diváků  

a tím je větší možnost pro sponzory dostat se do povědomí většího množství 

potenciálních zákazníků a více zvyšovat stupeň známosti firmy. S ohledem na všechny 
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tyto faktory je následně stanovena cena reklamy, která je dále pak rozlišována podle 

atraktivity místa umístění reklamy. 
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4 METODIKA PRÁCE 

4.1 Stanovení způsobu získání dat 

Dříve než vůbec začneme provádět marketingový výzkum, který je dle Příbové 

[24, str. 21] definován jako „disciplína, vycházející z poznatků řady vědních oborů – 

matematiky, statistiky, ekonometrie, psychologie, sociologie, informatiky a dalších. 

Postupně si vybudovala svůj specifický systém metod a postupů pro práci 

s marketingovými informacemi, který si neustále obnovuje a aktualizuje v závislosti  

na vývoji těchto vědních oborů“ je důležité stanovit si metody, které budeme používat. 

Za základní dělení marketingového výzkumu lze považovat rozlišení na primární  

a sekundární sběr dat. Z hlediska toho, jaké zdroje dat pro svůj výzkum použiji, to byla 

jednoduchá volba. Používala jsem primární výzkum, neboť jsem zjišťovala nové 

informace pomocí vlastního výzkumu. Dle Kozla [15, str. 125] sekundární výzkum pak 

znamená dodatečné použití výsledků dříve provedených výzkumů pro svůj vlastní 

výzkum.  

Pro získání dat je možné vybrat si ze dvou metod výzkumu – kvalitativního  

a kvantitativního. Zatímco kvalitativní výzkum se zaměřuje na menší vzorek  

a umožňuje tak poznat motivy chování lidí a vysvětlit příčiny, kvantitativní výzkum  

se zaměřuje na rozsáhlejší soubory. [14, str. 25] Pro účely této bakalářské práce jsem 

zvolila metodu kvantitativního výzkumu, která je charakteristická svým cílem získat  

co možná nejvíce dat od mnoha respondentů a postihnout dostatečně velký  

a reprezentativní vzorek.  

Poslední fází výběru způsobu sběru údajů, byl výběr metody dotazování. Tato metoda 

se dále dá rozdělit do dalších čtyř typů a to telefonické, osobní, elektronické a písemné.  

Pro tuto bakalářskou práci jsem tedy vybrala metodu elektronického dotazování. 

Důvodem pro výběr této metody byl fakt, že využití počítačové techniky je rychlé, 

levné a v dnešní době stále populárnější.  

4.2 Operacionalizace 

Aby bylo možné definovat cíle výzkumu, je nutné předem provést operacionalizaci. 

Foret [9, str. 28] definuje operacionalizaci jako „rozpracování výzkumných cílů  
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do jednotlivých indikátorů. Na základě operacionalizace jsou poté vytvořeny jednotlivé 

otázky.“ Provedení operacionalizace mi tedy pomohlo k sestavení otázek pro dotazník. 

Tabulka č. 1: Operacionalizace 

Povědomí člověka o sponzoringu Ligy mistrů ve fotbale 

  

Zájem o fotbal 

Sledovanost 1. 

Místo 2. 

Aktivita  3. 

Zájem o LM Sledovanost 4., 5. 

Názor Postoje k LM 6.  

Sponzoring 

Znalost sponzorů 7. 

Umístění  8. 

Významnost sponzorů 9. 

Využití služeb 10. 

Identifikační otázky 

Pohlaví 11. 

Věk 12. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3 Tvorba dotazníku 

Na základně výše uvedené operacionalizace jsem vytvořila jednotlivé otázky  

do dotazníku. V dotazníku se vyskytovaly 4 typy otázek – otevřené, uzavřené, 

polootevřené a škálování. [8, str. 29] 
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4.3.1 Otevřené otázky 

V otevřených otázkách nejsou respondentovi předkládány žádné možnosti odpovědí. 

Jeho odpověď je tedy zcela svobodná a vyjádřená vlastními slovy. Do dotazníku jsem 

otevřené otázky zařadila dvě. Hlavními důvody zařazení těchto otázek bylo zjištění 

osobního názoru a znalost dané problematiky.  

4.3.2 Uzavřené otázky 

Uzavřené otázky nám dávají možnost přesně zjistit to, co nás zajímá, neboť obsahují  

již předepsané odpovědi, ze kterých si respondent musí vybrat. Nevýhodou uzavřených 

otázek je to, že respondentovi nemusí vyhovovat možné varianty. Pro svůj výzkum jsem 

použila 7 uzavřených otázek, díky, kterým jsem získala odpovědi, které jsem vzhledem 

k dané problematice potřebovala zjistit.  

4.3.3 Polootevřené otázky 

Tento typ otázek slouží k tomu, aby respondent mohl vyjádřit svoji odpověď v případě, 

kdy mu žádná předem daná varianta v uzavřených otázkách nevyhovuje. V tomto 

případě se používá možnost odpovědi „jiné“ či „jinde“, kde respondent může uvést svou 

vlastní odpověď. V dotazníku jsem použila jednu otázku tohoto typu. 

4.3.4 Škálování 

U škálování je největší výhodou to, že je možné nejlépe změřit názory a postoje 

respondentů. K mému výzkumu jsem využila tzv. škálu pořadí, kde respondenti 

uspořádají soubor odpovědí podle pořadí od nejvýznamnějšího po nejméně významný. 

Nevýhodou tohoto typu je, že respondenti mohou být ovlivněni pořadím, v jakém jsou 

uspořádány možné odpovědi. Abych předešla tomuto problému, seřadila jsem možné 

odpovědi podle abecedního pořadí. Tento typ otázky dotazníku jsem využila jednou.  

Celou podobu dotazníku je možné vidět v příloze č. 1. 

4.4 Pilotáž  

Každý vytvořený dotazník by před samotným výzkumem a publikováním měl projít tzv. 

pilotáží neboli testem. Dle autorů Li, Pitts, Quarterman [16, str. 34] pilotáž pomáhá 

odhalovat chyby v dotazníku v podobě špatného znění otázky, uspořádání otázek,  
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či nepochopení otázky. Pilotáž mého dotazníku byla provedena na školním semináři  

při prezentaci návrhu mé bakalářské práce. Tento výběr byl z mé strany zcela úmyslný, 

neboť vybraný vzorek lidí se v této oblasti pohybuje a tudíž mi mohl dát adekvátní 

zpětnou vazbu. Výsledky pilotáže vedly k několika úpravám, především ve špatném 

znění otázky a pořadím otázek v dotazníku. V dotazníku došlo k těmto úpravám: 

- u otázky č. 2 byla doplněna možnost jinde 

- u otázky č. 4 byl doplněn dovětek „když se Liga mistrů hraje“, neboť zápasy 

Ligy mistrů jsou jen v určitých datech 

- u otázky č. 8 byla doplněna možnost a) i přestože sponzoři Ligy mistrů se na 

dresech hráčů neobjevují, čímž se projevila neznalost respondentů, která je dále 

uvedena ve výsledcích výzkumu 

- pořadí otázek 9 a 10 bylo zaměněno z důvodu toho, že v otázce 10 už jsou 

respondenti seznámeni se správnými možnostmi, a proto bude mít otázka 

kvalitnější odpovědi 

4.5 Sběr dat 

Jako metodu marketingového výzkumu jsem si vybrala dotazování v elektronické 

podobě. Konkrétně pro svůj dotazník jsem využila specializovaný internetový server 

www.vyplnto.cz, kde mi bylo umožněno vytvořit online dotazník. Po ukončení sběru 

server některé výsledky vyhodnotil a předložil mi je v tabulkové a grafické podobě. 

Samotný sběr dat probíhal od 20. 5. 2015 do 30. 5. 2015. V rozmezí těchto dnů  

se podařilo získat 243 respondentů. Podle statistického údaje byla návratnost dotazníku 

73%, což znamená, že 73% respondentů, kteří dotazník otevřeli, ho také dokončili.  

Jako záměrný soubor respondentů jsem si nejdříve vybrala fanoušky fotbalu, neboť  

u nich se dá předpokládat, že se v dané problematice budou orientovat lépe. Ovšem 

v konečné fázi, abych tuto hypotézu mohla dokázat, jsem vzorek respondentů 

neomezovala, tudíž i ostatní lidé mi mohli poskytnout požadované odpovědi.  
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5 ANALÝZA A INTERPRETACE DAT VÝZKUMU 

Marketingového výzkumu o sponzoringu Ligy mistrů ve fotbale se zúčastnilo celkem 

243 lidí. Z tohoto počtu se zúčastnilo 66 žen a 177 mužů. Tento fakt si vysvětluji tím,  

že už samotný název dotazníku umístěného na internetovém serveru zaujal více muže, 

neboť u nich se předpokládá větší zájem o fotbal než u žen. Tento fakt se potvrdil hned 

u otázky č. 1, kdy z celkového počtu 66 odpovědělo na otázku, jak často sledujete fotbal 

možnostmi nikdy a výjimečně celkem 28 žen. 

U otázky č. 1 respondenti odpovídali, jak často sledují fotbal.  

 

Graf č. 1: Sledovanost fotbalu 

Z výše uvedených výsledků je patrné, že sledovanost fotbalu je v České republice velká, 

neboť jak je z těchto výsledků zřejmé, tak nejpočetnější část respondentů sleduje fotbal 

více než 1x týdně a to z celkového počtu 243 respondentů 84. Za velkou sledovanost 

fotbalu se dá považovat i sledovanost 1x týdně, což dohromady činí téměř 50%,  

kde velké procento činí muži.  
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Jako nesledovanost fotbalu považuji odpovědi nikdy, výjimečně a pouze při velkých 

akcích. Tyto tři skupiny celkově tvoří 29% z celkového počtu respondentů, ovšem 

velkou část tohoto čísla tvoří ženy, u kterých je sledovanost fotbalu menší. 

Tabulka č. 2: Sledovanost fotbalu 

 ŽENY  

n = 66 

MUŽI 

n = 177 

Nikdy 17% 6% 

Výjimečně 26% 11% 

Jen při velkých akcích 11% 4% 

Alespoň 1x za měsíc 9% 8% 

Alespoň 1x za 14 dní 11% 12% 

1x týdně 15% 16% 

Více než 1x týdně 11% 43% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkově popularita a sledovanost fotbalu ve světě je velká a fotbal se dá určitě 

považovat za vůbec nejoblíbenější sport na světě. Samozřejmě popularita fotbalu  

je v každé zemi odlišná a přirozeně závisí především na výsledcích a kvalitě tamních 

reprezentačních celků a klubových soutěží. Fotbal je nejoblíbenější v evropských 

zemích a zemích Jižní Ameriky.  
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U druhé otázky respondenti odpovídali, kde nejčastěji fotbal sledují. 

Tabulka č. 3: Místo sledování fotbalu 

 ŽENY  

n=66 

MUŽI 

n=168 

Doma 65% 78% 

Chodím na stadion 15% 8% 

V hospodě s přáteli 11% 14% 

Nikde 9% 0% 

Zdroj: Vlastní 

V druhé otázce dotazníku jsem zjišťovala, v jakých místech lidé nejčastěji fotbal sledují. 

Z výsledku jasně vyplývá, že nejoblíbenější místo pro sledování fotbalu je doma, neboť 

tuto možnost zvolila většina respondentů, a to jak ženského tak mužského pohlaví. 

Tento fakt si vysvětluji tím, že pro každého člověka je domov nejpohodlnějším místem  

a nejlepším místem pro odpočinek. Druhým faktem je, že fotbalové ligové zápasy  

se většinou odehrávají o víkendu, anebo co se týče Ligy mistrů ve všední dny od 20:45 

hodin a lidé v tuto dobu tráví nejvíce času doma. Třetím faktorem, proč nejvíce 

respondentů zvolilo možnost doma, může být i důsledek toho, že lidé, kteří fotbal 

sledují pouze výjimečně nebo jen při zvláštních akcích se na fotbalové utkání podívají 

pouze doma, neboť je pro ně zbytečné koupit si mnohdy drahé lístky na stadion či trávit 

čas u fotbalu v restauraci.  

U této otázky se vyskytla i možnost jinde, kde mohli respondenti odpovědět, pokud  

jim žádná z uvedených možných odpovědí nevyhovovala. Tuto možnost zvolilo pouze 9 

respondentů a to všichni muži, kteří odpověděli, že uvedené možnosti kombinují  

a to například tak, že na svůj oblíbený klub chodí na stadion a ostatní zápasy sledují 

doma nebo v hospodě s přáteli.  
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Ve třetí otázce respondenti odpovídali, zda jsou nebo někdy byli aktivními hráči 

fotbalu.  

 

Graf č. 2: Aktivní hráč fotbalu 

Tuto otázku jsem do dotazníku zařadila z důvodu toho, že jedním z mých cílů  

v této bakalářské práci, je zjistit, zda aktivní hráči se v dané problematice orientují 

jinak, než lidé ostatní, a zdali sponzory Ligy mistrů znají lépe. Pro tuto otázku jsem 

spojení „aktivní hráč“ definovala jako člověk, který je nebo někdy byl zaregistrován  

ve sportovním fotbalovém klubu nebo hraje fotbal alespoň 1x týdně. 

Tabulka č. 4: Aktivní hráč fotbalu 

 ŽENY 

n=66 

MUŽI 

n=177 

Aktivní 11 109 

Neaktivní 55 68 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Celkem z 243 respondentů mého dotazníku je aktivními hráči fotbalu 120. Překvapivým 

výsledkem je, že z 66 žen je celkem 11 žen aktivními hráčkami. Protože ženský fotbal 

není zdaleka tak populární jako ten mužský, celkových 16 % aktivních hráček fotbalu  

je dle mého názoru velmi vysoké číslo. V dřívějších dobách ženský fotbal téměř 

neexistoval a nikdo si ani ženu hrající fotbal nedokázal představit. Ovšem v dnešní době 

i ženský fotbal nabírá na sledovanosti a popularitě, existují ženské fotbalové ligy, konají 
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se mistrovství Evropy i světa. Podle předpokladu se mezi muži vyskytuje více aktivních 

hráčů než těch neaktivních. 

U čtvrté a páté otázky jsem zjišťovala sledovanost Ligy mistrů.  

 

Graf č. 3: Sledovanost Ligy mistrů podle času 

V první otázce o sledovanosti Ligy mistrů ve fotbale jsem se zaměřila na sledovanost 

časovou. Jak lze vidět z grafu, žádná z možností značně nedominuje a dokonce  

se na druhém místě v četnosti odpovědí, vyskytla možnost výjimečně, což je ovšem 

zapříčiněno velkou částí odpovědí žen, které z celkového počtu 66 tuto možnost zvolilo 

41 žen.  

Z dalšího statistického šetření vyplývá, že každý druhý člověk sledující fotbal více  

než 1x týdně sleduje každý televizní či internetový přenos Ligy mistrů. Tento fakt 

vyplývá z toho, že Liga mistrů ve fotbale je pro každého fotbalového fanouška spolu 

s mistrovstvím světa a Evropy vůbec nejlepší a nejprestižnější fotbalová soutěž,  

kde se předvádějí nejlepší týmy a hráči celého světa. (viz tabulka č. 7)  

Celkově, ale nejpočetnější odpověď byla, 1x týdně, když se Liga mistrů hraje. Podle 

mého názoru tato odpověď byla nejvíce vybírána z důvodu toho, že lidé často  

a nejraději sledují pouze svůj oblíbený klub, který v jednom týdnu může sehrát  

jen jeden zápas Ligy mistrů.  
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Z logiky věci vyplývá, že lidé, kteří fotbal vůbec nesledují, nesledují  

ani Ligu mistrů. Z 21 lidí, tak odpovědělo 20 dotazovaných, kde opět větší procento 

takto odpovídajících, tvoří ženy. Z lidí sledující fotbal výjimečně nesleduje Ligu mistrů 

nikdy celkem 9 lidí. Tento výsledek si vysvětluji tím, že pro tyto lidi, jsou atraktivnější 

zápasy národních reprezentací na mezinárodní úrovni v podobě mistrovství světa  

či Evropy. 

Tabulka č. 5: Sledovanost Ligy mistrů podle času 

 ŽENY 

n = 66 

MUŽI 

n = 177 

Nikdy 24% 7% 

Výjimečně 41% 16% 

1x za 14 dní 8% 22% 

1x týdně 15% 30% 

Každý přenos 12% 25% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Již z výše uvedených výsledků, jsme zjistili, že ženy celkově sledují fotbal méně  

než muži. Je tedy zřejmé, že Ligu mistrů budou sledovat rovněž méně než muži. Jestliže 

už ženy fotbal sledují, jsou pro ně atraktivnější zápasy české reprezentace, než liga,  

ve které se vyskytují týmy ze zahraničí. Ovšem vyskytují se i ženy, které Ligu mistrů 

sledují pravidelně. Z celkového počtu 66 dotazovaných žen, jich 8 sleduje každý 

televizní či internetový přenos a 10 žen jednou týdně. V závislosti na otázce  

č. 3 všechny ženy, které někdy byly nebo stále jsou aktivními hráčkami fotbalu, zvolily 

jednu z těchto možností.  

Co se týče odpovědí mužů, nejméně četné byly odpovědi, že Ligu mistrů nesledují 

nikdy a to celkově 12 a výjimečně 28 mužů. Celkově sledovanost fotbalu u mužů  

je vysoká, tím spíše i sledovanost Ligy mistrů. I u mužů, existuje pozitivní závislost 

sledovanosti fotbalu a Ligy mistrů na tom, zda jsou aktivními hráči. Z celkového počtu 

109 aktivních hráčů fotbalu sleduje Ligu mistrů jednou týdně nebo dokonce každý 

přenos 77 dotazovaných. Zbylých 32 zvolilo možnost alespoň jednou za 14 dní.  
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Graf č. 4: Sledovanost Ligy mistrů podle částí 

V další otázce o sledovanosti Ligy mistrů jsem se zaměřila na to, od jaké části lidé Ligu 

mistrů sledují. Výsledky odpovědí na tuto otázku jsou celkem překvapující, neboť  

zde vidíme, že nejčetnější odpovědi jsou ty nejvíce rozdílné. Z výsledků tedy vyplývá, 

že lidé Ligu mistrů buď sledují celkově celou soutěž a to již od kvalifikací anebo 

nesledují vůbec. Možnosti, že lidé sledují Ligu mistrů až od pozdějších kol, respondenti 

ve velké míře nevolili.  

Většina lidí považuje Ligu mistrů za vůbec nejprestižnější a nejlepší sportovní soutěž  

na světě, je tudíž zřejmé, že tuto nejsledovanější soutěž budou lidé sledovat  

již od začátku, speciálně ti, kteří se o fotbal zajímají. Proč celkových 87 respondentů 

zvolilo možnost, že sledují již kvalifikační utkání, si vysvětluji tím, že v této části 

figurují i české týmy jako Sparta Praha a Viktoria Plzeň, proto je tato část Ligy mistrů 

pro českého fanouška zajímavá. V základních skupinách už se naopak objevují  

nejlepší týmy světa, které pro fanouška znamenají ty nejlepší fotbalové zápasy  

a zážitky. Jelikož se ještě žádnému fotbalovému klubu nepodařilo obhájit titul mistra,  

je zajímavé, sledovat cestu loňského vítěze celou soutěží, neboť každý fotbalový 

fanoušek čeká na okamžik, kdy se to jednomu z největších klubů podaří.  
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Z celkového počtu respondentů jich 65% sleduje již základní části Ligy mistrů. Celkově 

15% respondentů nesleduje Ligu mistrů vůbec, 13% sleduje alespoň finále, které i pro 

nesportovního fanouška může být zajímavou událostí, co se týče doprovodných 

programů a celkové propagace této události.  

Důvody nesledovanosti této soutěže jsou většinou názory, že Liga mistrů  

je v posledních letech spíše byznys, než sportovní událost. Lidé často mají názor,  

že peníze, které dostávají kluby za účast v této soutěži, jsou příliš velké, že hráčské 

platy jsou neodpovídající a ceny vstupenek na tyto utkání jsou pro běžného člověka 

často nedosažitelné, což dokazují i výsledky výzkumu MasterCard Heart of Sports 

Commerce [7]. Tento výzkum zjišťoval to, kolik finálová účast přinese do klubu 

finančních prostředků. Podle studie finále přináší oběma týmům dohromady  

200 milionu eur a hostitelskému městu pořádání tohoto zápasu přinese 52 milionu eur, 

které přinese 110 tisíc fotbalových fanoušků, kteří přijedou sledovat tento zápas. 

Celkově ze studie vyplývá, že čím bohatší sponzory má tým účastnící se finále,  

tím větší hospodářský dopad bude finále Ligy mistrů mít. V roce 2011, kdy se do finále 

probojovaly týmy Manchesteru United a FC Barcelona, které jsou považovány za vůbec 

nejcennější fotbalové značky, byl tento dopad v rekordní výši a to 369 milionu eur.  

Pro evropskou ekonomiku má takový finálový zápas přínos téměř 100 milionu eur, 

protože miliony lidí budou tento zápas sledovat v restauracích a barech a budou utrácet 

za spotřební zboží. Co se týče přístupu k vstupenkám na nejzajímavější utkání Ligy 

mistrů, jako je např. finále, je často pro běžného člověka složité je získat, neboť většinu 

vstupenek vlastní zaměstnanci organizace UEFA.  

Jak už jsem zmiňovala, podle výsledků vyplývajících z dotazníku, lidé ve většině 

případů Ligu mistrů buď sledují celou, nebo nesledují vůbec. Možnosti odpovědí o 

sledovanosti od částí jako osmifinále, čtvrtfinále nebo semifinále  

se pohybovaly kolem 10% u každé. 
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Tabulka č. 6: Sledovanost Ligy mistrů podle částí 

 ŽENY 

n = 66 

MUŽÍ 

n = 177 

Nesleduji 31% 10% 

Jen finále 11% 3% 

Od semifinále 6% 4% 

Od čtvrtfinále 9% 2% 

Od osmifinále 3% 5% 

Základní skupiny 16% 36% 

Kvalifikace 24% 40% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

I v rozdělení odpovědí na ženy a muže můžeme potvrdit fakt, že nejvíce se vyskytují  

dvě krajní odpovědi, a to buď sledovanost celé soutěže, nebo nesledovanost.  

Podle předpokladů u žen se nejvíce vyskytuje možnost nesleduji a to celkově z 31%,  

jak už bylo uváděno výše, důvodem může být fakt, že pro ženy nejsou zápasy Ligy 

mistrů atraktivní, a když už fotbal sledují, tak spíše reprezentační zápasy.  

I zde existuje souvislost mezi otázkou, zda hrají aktivně fotbal, neboť každá tato žena 

sleduje Ligu mistrů už od kvalifikačních zápasů, nebo alespoň od základních skupin. 

Celkový počet 27 žen, které tuto soutěž sledují již od těchto částí, je poměrně vysoké 

číslo a můžeme to považovat až za překvapující výsledek.  

V odpovědích mužů není žádná možnost nikterak překvapující, a takovéto výsledky  

se daly očekávat. Dohromady 134 mužů ze 177 dotazovaných sleduje Ligu mistrů  

už od kvalifikace nebo od základních skupin. Důvody takovéto sledovanosti  

je především předpoklad kvalitního a nejlepšího fotbalu v podání nejlepších evropských 

fotbalových klubů s nejlepšími hráči v týmu. Profesor Chadwick [18] říká, že „jakkoli  

je Liga mistrů UEFA významnou značkou sama o sobě, povaha a síla této značky  

je jednoznačně významně posilována jejími složkami – účastnickými kluby.“  
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V šesté otázce dotazníku jsem zjišťovala, co člověka jako první napadne, když se řekne 

Liga mistrů ve fotbale.  

Tuto otázku jsem do dotazníku zařadila z důvodu, abych zjistila názory a postoje jaký 

člověk k Lize mistrů má. Dalším důvodem zařazení této otázky je zjistit, zda někoho 

jako první napadne nějaký ze sponzorů Ligy mistrů. U této otázky bych očekávala 

výsledky typu, že jako první člověka napadnou jednotlivé úspěšné fotbalové kluby jako 

například FC Barcelona, Real Madrid či Bayern Mnichov nebo jednotliví hráči  

jako Lionel Messi nebo Cristiano Ronaldo. Výsledky odpovědí jsou uvedeny v tabulce 

níže a seřazeny podle pořadí od nejčetnějších odpovědí po nejméně četné. V pravém 

sloupečku se nachází celková četnost odpovědí.  
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Tabulka č. 7: Co Vás jako první napadne, když se řekne Liga mistrů ve fotbale 

1. Nejlepší fotbal na světě 35 

2. Znělka Ligy mistrů 26 

3. Peníze 23 

4. Nejlepší liga na světě 20 

5. FC Barcelona 15 

5. Nejlepší kluby 15 

7. Prestiž 12 

8. Real Madrid 11 

9. Kvalita 9 

10. Bayern Mnichov 7 

10. Heineken 7 

12. Lionel Messi 6 

13. Cristiano Ronaldo 5 

14. Míč s hvězdami 4 

15. Ford 1 

15. Gazprom 1 

15. Sen 1 

15. Úterý a středa 1 

15. Výzva 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. č.1: Co Vás jako první napadne, když se řekne Liga mistrů 

Zdroj: www.tagul.com [10] 
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Mezi nejčastější odpovědi, které se vyskytovaly v dotazníku na otázku, co člověka  

jako první napadne, když se řekne Liga mistrů ve fotbale, byla odpověď nejlepší fotbal 

na světě a znělka Ligy mistrů. Tyto dvě odpovědi nejsou překvapující, neboť Ligu 

mistrů hrají vždy ty nejlepší fotbalové kluby na světě s nejlepšími hráči, tudíž kvalitní 

zápasy jsou očekávané. Znělka také neodmyslitelně patří k Lize mistrů, protože ji každý 

může slyšet jak při televizních přenosech, tak především před každým zápasem.  

Další četnou odpovědí byla odpověď peníze. Ne nadarmo se Lize mistrů říká 

milionářská soutěž, protože odměny za účast v této soutěži jsou obrovské a jedná  

se vůbec o nejlépe placenou sportovní soutěž světa. Pro některé lidi,  

je to nepochopitelné a tyto částky až odrazují od jejího sledování (viz graf č. 4), neboť 

se objevují názory, že kvalitní fotbal již není na prvním místě, ale jedná se spíše  

o obchod a peníze ze zápasů. Fotbalové kluby si za účast v hlavní fázi soutěže od roku 

2015 připíší 12 milionu eur, což činí 330 milionu korun. V roce 2014 to bylo dokonce  

o sto milionu méně. [27] Z toho vyplývá, že Liga mistrů je čím dál tím větší byznys  

a peníze za zápasy pro kluby stále více stoupají. V dnešní době by se ale většina 

velkých klubů bez těchto peněz za Ligu mistrů nemohla uživit, z důvodu toho, že stále 

více stoupají ceny hráčů, platy hráčů, funkcionářů a podobně. Účast v Lize mistrů  

je tedy pro některé kluby téměř existenční a neúspěch má velké finanční následky.  

Co se týče toho, zda si někdo vybaví jako první nějakého ze sponzorů Ligy mistrů,  

je výsledek velmi překvapující, neboť celkem 7 lidí odpovědělo Heineken, což se rovná 

počtu lidí, kteří odpověděli Bayern Mnichov. Je tedy zřejmé, že lidé některé sponzory 

vnímají velmi intenzivně a dovedou si je s Ligou mistrů spojit. Heineken tak můžeme 

považovat za jednoho z nejvýznamnějších sponzorů vůbec. Mezi odpověďmi se jednou 

objevil i další ze sponzorů Ligy mistrů a to Gazprom a dokonce i bývalý sponzor Ford. 
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V sedmé otázce dotazníku jsem zjišťovala, zda respondenti znají nějaké ze sponzorů 

Ligy mistrů a dokážou jich co nejvíce vyjmenovat.  

Tato otázka byla otevřená, tudíž respondenti neměli na výběr z žádných možností  

a museli odpovědi vypisovat. Tento typ otázky jsem do dotazníku zařadila z důvodu 

toho, abych zjistila, který ze sponzorů se v odpovědích objeví nejčastěji  

a zda se v odpovědích objeví i názvy firem či značek, které sponzory Ligy mistrů 

nejsou, ale jsou známé jako sponzoři jiných sportovních událostí či týmů a hráčů. U této 

otázky zkoumám i fakt, zda lidé, kteří fotbal aktivně hrají či ho pravidelně sledují 

v televizi nebo na stadionu, znají a dokážou vyjmenovat sponzory lépe než lidé, kteří 

fotbal aktivně nehrají, ani nesledují tak často.  

Druhým cílem u této otázky bylo zjistit, zda se ženy orientují v oblasti sponzoringu 

méně než muži a sponzory neznají v takové míře.  

Jak již vím z předchozích výsledků, lidé aktivně hrající fotbal sledují fotbal více a 

častěji než ostatní. Z tohoto důvodu se dá předpokládat, že budou znát sponzory lépe, 

neboť je mohou vidět při každém zápase na stadionech nebo v reklamách během 

televizního přenosu.  

V následující tabulce jsou seřazeny názvy firem a značek podle toho, jak často se 

objevovali v odpovědích dotazovaných od nejčetnějších po nejméně četné. 

V odpovědích se velmi často objevovali i firmy, které sponzory Ligy mistrů nejsou, ale 

lidé je mohou znát jako sponzory jiných sportovních soutěží a událostí.  
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Tabulka č. 8: Jaké znáte sponzory Ligy mistrů ve fotbale 

1. Heineken 140 

2. Mastercard 68 

3. Gazprom 65 

4. Ford 45 

5. PlayStation 40 

6. Nissan 31 

7. Unicredit 29 

8. Adidas 16 

8. Sony 16 

10. Hyundai 8 

10. HTC 8 

12. Amstel 4 

12. CocaCola 4 

14. Carlsberg 3 

14. VISA 3 

16. MCDonald 2 

16. Barclays 2 

16. Samsung 2 

16. Unicef 2 

16. UEFA 2 

16. Unicef 2 
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22. Volkswagen 1 

22. Clavin 1 

22. Prostenal 1 

22. KIA 1 

22. LG 1 

22. Nokia 1 

22. HomeCredit 1 

22. Stella Artois 1 

22. Fly Emirates 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

U této otázky se dostáváme k jednomu z hlavních cílů této bakalářské práce, kterým  

je zjistit, zda lidé sponzory Ligy mistrů znají a jaký z hlavních sponzorů Ligy mistrů  

ve fotbale mezi které patří Heineken, Gazprom, MasterCard, Nissan, PlayStation  

a UniCredit, je vnímán jako nejvýznamnější a nejznámější. 

Z výsledků je patrné, že absolutně nejznámějším sponzorem je Heineken, který z 243 

respondentů zná celkově 140. Ačkoli dle mého výzkumu je Heineken sponzorem 

nejznámějším, není ale zdaleka nejstarším. Heineken je sponzorem Ligy mistrů  

od roku 2005, kdy v této roli vystřídal svého pivního konkurenta Amstel. Důvodem 

tohoto výsledku je fakt, že pivní společnosti se jako sponzoři různých sportovních 

především fotbalových událostí a soutěží objevují velmi často. Dle mého názoru,  

ze všech sponzorů Ligy mistrů, má Heineken i nejintenzivnější reklamu a to jak během 

fotbalových přenosů v televizi tak i před utkáním. Co se týče samotného prodeje 

holandského piva Heineken, je známo, že je to jedno z nejoblíbenějších  

a nejprodávanějších piv na světě a téměř po celý rok je možné zakoupit si v obchodech 

limitované edice, které mají etiketu s pohárem Ligy mistrů a označením jako hlavní 

sponzor. Z tohoto důvodu je možné, že si lidé vybaví právě tohoto sponzora nejvíce, 

neboť i při běžných činnostech jako je nakupování si člověk sponzoringu může 

všimnout.  
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Na druhém místě, ale již s méně než polovinou odpovědí, než jak tomu bylo  

u Heinekenu, tedy 68 odpověďmi, se umístila firma provozující kreditní karty 

MasterCard a hned v závěsu na třetím místě se 65 odpověďmi ruská společnost 

Gazprom. MasterCard je firmou, která nabízí nejakceptovatelnější platební karty  

na světě, tudíž je používá i nejvíce lidí. MasterCard umožňuje svým zákazníkům  

a fotbalovým fanouškům z celého světa, aby pomocí svých platebních karet podporovali 

svůj oblíbený klub a čerpali různé výhody spojené s nákupem vstupenek na sportovní 

akce, předmětů merchandisingu apod. MasterCard je sponzorem Ligy mistrů již od roku 

1992 tedy od založení této soutěže. Ruská společnost Gazprom je vůbec nejznámější 

firmou a největším exportérem zemního plynu na světě. Gazprom sponzoruje Ligu 

mistrů od roku 2012 a je tedy druhým nejmladším z hlavních sponzorů. Na druhu stranu 

je tento sponzor nejbohatší, a proto se může zdát i nejvýznamnější. Gazprom asociaci 

UEFA na sponzoring Ligy mistrů nabízel větší finanční obnos, protože počty diváků 

sledující zápasy Ligy mistrů jsou rekordní, například v roce 2012 sledovalo finálové 

utkání 100 milion diváků a alespoň chvíli se na přenos dívalo 200 milionu diváků,  

pro firmy je tedy sponzoring této milionářské soutěže jistota zvětšování známosti  

a image. Gazprom ale také od asociace UEFA požadoval větší prostor pro reklamu  

a větší vliv. Co se ale týče propagace sponzorů Ligy mistrů UEFA na stadionech, mají 

všichni sponzoři stejné podmínky, stejný prostor a stejnou dobu zobrazení  

na mantinelech kolem hrací plochy. Žádosti tedy nebylo vyhověno. [23]  

Na čtvrtém místě dle odpovědí respondentů se umístila automobilka Ford s celkovými 

45 hlasy. Ford sice už více než rok není sponzorem Ligy mistrů, ovšem tento výsledek 

nemusí být překvapující, neboť Ford patřil mezi hlavní sponzory 22 let, tedy od roku 

1992, v roce, kdy Liga mistrů vznikla. Místo Fordu se sponzorem Ligy mistrů stala 

japonská automobilka Nissan, která si od tohoto partnerství slibuje pozici jedničky  

v japonském automobilovém průmyslu. V mém průzkumu se tato automobilka umístila 

na šestém místě se 31 hlasy a to hned za pátým PlayStationem, který odpovědělo 

celkem 40 dotazovaných. Partnerství mezi firmou Playstation a Ligou mistrů má své 

opodstatnění, neboť právě i díky PlayStationu se může člověk dostat  

do prostředí Ligy mistrů prostřednictvím počítačových a televizních her. PlayStation 

také dlouhodobě pořádá soutěže o lístky na zápasy Ligy mistrů v podobě různých akcí 

týkajících se dosažených výsledků ve hře PlayStation. Na sedmém místě se umístil 
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poslední z hlavních sponzorů, který ještě nebyl zmíněn a to UniCredit Bank s celkovým 

počtem 29 hlasů.  

Z výsledků je tedy jasné, že kromě Fordu, který již sponzorem není, lidé celkově mají  

o sponzoringu Ligy mistrů přehled, neboť všech šest hlavních sponzorů se v odpovědích 

na otázku zda lidé znají sponzory Ligy mistrů, objevovali nejčastěji. Celkově tedy 

můžeme potvrdit fakt, že lidé sponzoring Ligy mistrů vnímají a sponzory znají.  

Hned na dalších místech nejčastěji jmenovaných sponzorů se objevila firma Adidas, 

která sice není sponzorem, ale každoročně vyrábí míč, se kterým se hraje finálové 

utkání, tudíž si divák může myslet, že je také jedním z hlavních sponzorů. Se stejnou 

četností jako Adidas se také v odpovědích objevovala firma Sony, která hlavním 

sponzorem byla do roku 2012. Společnost HTC je pouze vedlejším partnerem Ligy 

mistrů a automobilka Hyundai je známým sponzorem různých sportovních klubů  

a událostí, ovšem nikoli Ligy mistrů, stejně tak jako další zmiňované velké firmy  

jako například Amstel, CocaCola, Mc Donald či Samsung.  

Sekundárním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda lidé, kteří pravidelně sledují 

fotbal či ho aktivně hrají, znají sponzory lépe než ostatní lidé. Tento fakt můžeme 

potvrdit v závislosti na otázkách č. 3, 4 a 5. V otázce č. 3 respondenti odpovídali,  

zda aktivně hrají nebo hráli fotbal. Celkově 120 respondentů odpovědělo na otázku ano 

a všichni znají minimálně dva sponzory Ligy mistrů ve fotbale, a to především sponzory 

Heineken a MasterCard. Celkově 10 respondentů dokázalo vyjmenovat všech  

6 hlavních sponzorů a všichni tito respondenti jsou aktivními hráči fotbalu.  

Již v předchozích otázkách jsme definovali závislost, že aktivní hráči fotbalu sledují 

Ligu mistrů a to každý internetový přenos, 1x týdně nebo alespoň jednou za 14 dní.  

Je tudíž zřejmé, že i zde můžeme potvrdit fakt, že lidé sledující Ligu mistrů pravidelně 

znají sponzory Ligy mistrů lépe než ostatní lidé, a to z důvodu toho, že v každém 

přenose, tak i na stadionech je možné vidět upoutávky sponzorů v podobě televizních 

reklam před přenosem či během přenosu, nebo na mantinelech kolem hrací plochy  

či v pozápasových konferencích a rozhovorech.  

V případě žen se potvrdilo, že v oblasti sponzoringu Ligy mistrů se orientují podstatně 

méně než muži. Pouze ženy, které hrají aktivně fotbal (celkem 11) tedy i ty, které Ligu 

mistrů sledují od prvních kol nebo alespoň 1x týdně, dokázaly vyjmenovat alespoň  

dva sponzory Ligy mistrů. Ze zbylých 55 žen celkem 29 odpovědělo na otázku  
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že neznají  žádného ze sponzorů a zbylých 26 pouze jednoho, kdy ve většině případech 

se jednalo o Heineken nebo o jiné firmy, které sponzory Ligy mistrů nejsou, ale jsou 

úspěšné a známé tím, že sponzorují sportovní události. Jedná se o firmy jako Nike, 

CocaCola, Mc Donald atd. 

Celkově žádného ze sponzorů nezná 44 respondentů, z toho tedy 29 žen a 15 mužů. 

Z těchto 15 mužů, je to právě těch 12 mužů, kteří Ligu mistrů nesledují vůbec a 3 muži 

sledující zápasy pouze výjimečně. Alespoň na jednoho sponzora si dokázalo 

vzpomenout 162 mužů.  
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V osmé otázce dotazníku bylo zjišťováno, kde si lidé nejčastěji všímají sponzorů Ligy 

mistrů ve fotbale. 

 

Graf č. 5: Na jakých místech si nejčastěji všímáte sponzorů Ligy mistrů 

Tuto otázku jsem do dotazníku zařadila z důvodu toho, abych zjistila, jaké místo  

je pro propagaci sponzora nejlepší a kde si ho lidé nejvíce všimnou. Do možností,  

ze kterých si respondenti mohli vybrat svoji odpověď, jsem zařadila i možnost  

na dresech hráčů, i přestože sponzoři Ligy mistrů se na dresech hráčů neobjevují.  

Dle mého názoru je celkově propagace sponzorů na dresech hráčů jedna  

z nejužitečnějších, neboť právě sportovce člověk sleduje neustále. Na dresech hráčů  

se objevují pouze vlastní sponzoři a to i při zápasech Ligy mistrů. Cílem vložení této 

možnosti do odpovědí tedy bylo zjistit, zda si lidé tento fakt uvědomují a nebudou tuto 

možnost volit jako svoji odpověď. Původně, v začátcích Ligy mistrů, nemohli kluby své 

sponzory na dresech ukázat. Toto pravidlo však bylo po dvou letech zrušeno. Na 

dresech hráčů je tedy jediná výjimka, kde se jiný sponzor než sponzor Ligy mistrů smí 

objevit. „Jednotlivé kluby mohou mít na svých dresech reklamu, nicméně je povolena 

pouze jedna (pokud nepočítáme dodavatele dresů). Výjimku mohou tvořit neziskové 

organizace, které se mohou nacházet na přední části dresu společně s logem sponzora, 

na zadní straně dresu pod číslem nebo v oblasti límce dresu.“ [25] 
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Z výsledků této otázky vyšlo, že lidé si nejvíce všímají sponzorů Ligy mistrů 

v televizních reklamách před nebo po utkání. Televizní reklama je vůbec 

nejrozšířenější, protože televize je celkově nejviditelnějším televizním médiem, a proto 

si sponzorů a jejich produktů diváci nejvíce všimnou. Tuto odpověď volilo celkem 112 

lidí, tedy 46% respondentů. Před každým televizním přenosem Ligy mistů můžeme 

vidět krátké reklamní spoty firmy Heineken a UniCredit. Ostatní sponzoři jsou vždy 

alespoň uvedeny na televizních obrazovkách jako oficiální sponzoři.  

Druhou nejčastěji zmiňovanou možností byla možnost na mantinelech kolem hrací 

plochy, kterou volilo 95 respondentů, což činilo 39%. Tento druh reklamy je v Lize 

mistrů nedílnou součástí každého utkání. Mantinely jsou rozděleny na osm stejných 

částí, a proto je možné umístit i více reklam najednou. V Lize mistrů můžeme vidět 

umístění názvů všech osmi sponzorů vedle sebe na mantinelech najednou nebo střídání 

jednotlivých sponzorů, kdy se každý sponzor objevuje na mantinelu stejně dlouhou 

dobu. Neexistují tedy žádná privilegia pro jednotlivé sponzory, ale všichni mají stejné 

podmínky. Tento druh reklamy je velmi intenzivní, neboť zasáhne diváka jak  

u televizních obrazovek, tak i na stadionu. U televizních obrazovek záleží na četnosti 

záběrů kamer na sponzory, ovšem v tomto případě se mantinely nacházejí tak blízko 

hrací plochy, že jsou mantinely vidět neustále.  

Na třetím místě se umístila již zmíněná možnost na dresech hráčů. Celkově 10% 

respondentů, tedy 25 lidí zvolilo tuto možnost. Důvodem této volby je povědomí,  

že každý tým má na dresech sponzora, ovšem jedná se o sponzora vlastního, nikoli  

o sponzora Ligy mistrů. Tato možnost poukazuje na to, že lidé buď sponzory Ligy 

mistrů neznají, nebo si neuvědomují, na jakých místech se nacházejí.  

Na pátém a šestém místě se umístily odpovědi na tiskových konferencích a na hrací 

ploše. Obě tyto možnosti se vyskytovaly s četností okolo 2% a je to dáno tím, že tyto 

druhy reklamy již nejsou tak intenzivní jako ty předchozí. Co se týče tiskových 

konferencí, tak se názvy sponzorů objevují za účastníky, ovšem málokdo tyto 

konference vůbec sleduje, tudíž je možné, že si respondenti ani neuvědomí, že i při 

takovýchto příležitostech si sponzorů mohou všimnout. Na hrací ploše se sponzoři 

objevují pouze před utkáním při nástupu hráčů a během hry už je na tomto místě není 

ani možné spatřit. 

  



 58 

Tabulka č. 9: Na jakých místech si nejčastěji všímáte sponzorů Ligy mistrů 

 ŽENY 

n=66 

MUŽI 

n=177 

Televizní reklamy 33% 51% 

Mantinely kolem hrací plochy 47% 36% 

Dresy hráčů 17% 8% 

Tiskové konference 0% 3% 

Hrací plocha 2% 2% 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V rozdělení odpovědí na ženy a muže nedošlo dle mého názoru k žádnému 

překvapivému výsledku. Jak můžeme vidět v předchozí tabulce největší procentuální 

podíl má odpověď mužů, že nejvíce si sponzorů všimnou v televizních reklamách. 

Hlavním důvodem tohoto výsledků může být to, že muži sledují i televizní program 

před utkáním, kde se dozvídají i různé zajímavosti ohledně nadcházejícího zápasu. 

Právě v těchto momentech se televizní reklamy sponzorů objevují na obrazovkách 

nejvíce. U žen se tato odpověď vyskytla ve 22 případech, což činilo konečných 33%.  

Druhou nejčastější odpovědí v celkových výsledcích byla odpověď, že si respondenti 

všímají nejvíce sponzorů na mantinelech kolem hrací plochy. Tuto možnost zvolilo 

celkem 36% mužů a 47% žen. Takovýto výsledek může být dán tím, že ženy nesledují 

samotný fotbal tak pečlivě jako muži, a tudíž si všímají i věcí okolo, kdežto muži  

se zaměřují na samotný zápas a nemusí si okolních upoutávek všimnout.  

V případě reklam na dresech volilo tuto možnost 17% žen a pouze 8% mužů. V tomto 

případě je zřejmé, že ženy znají sponzory Ligy mistrů méně než muži, a proto  

si neuvědomují, že sponzoři Ligy mistrů se na dresech hráčů vůbec neobjevují a jedná 

se o sponzora vlastního. U mužů se tato neznalost projevila pouze ve 14 případech, tedy 

z 8%.  
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Poslední dvě možnosti se v odpovědích vyskytovaly jen zřídkakdy a dokonce žádná 

žena nezvolila možnost, že si sponzorů všimne na tiskových konferencích, i zde může 

být hlavním důvodem to, že ženy tyto pozápasové události vůbec nesledují. 
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V deváté otázce jsem zjišťovala názor respondentů, který z oficiálních sponzorů Ligy 

mistrů je ten nejvýznamnější. V této otázce se ti respondenti, kteří všechny sponzory 

neznali, dozvěděli správné odpovědi a byli obeznámeni se všemi šesti hlavními 

sponzory. V otázce je měli seřadit dle jejich názoru podle významnosti  

od nejvýznamnějšího po nejméně významného. Výsledky jsou vypracovány 

v následující tabulce a grafech. 

Tabulka č. 10: Průměrné pořadí sponzorů od nejvýznamnějšího po nejméně 

významného 

Odpověď Průměrné pořadí 

Heineken 2,457 

MasterCard 2,889 

Gazprom 3,012 

PlayStation 4,099 

UniCredit 4,128 

Nissan 4,391 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podle hodnocení respondentů významnosti sponzorů se v průměrném pořadí na prvním 

místě umístil Heineken s průměrným pořadím 2,457. Heineken se umístil na prvním 

místě i v otázce číslo 7, je tedy zřejmé, že lidé tohoto sponzora znají nejvíce, a proto  

ho umístili i na přední místa dle významnosti. Celkově se ale s největším počtem 

prvních míst tedy jako nejvýznamnější sponzor dle respondentů neumístil. Ovšem 

celkem 188 z 243 možných lidí umístilo tohoto sponzora na první, druhé nebo třetí 

místo.  

Na druhém místě dle průměrného pořadí se umístila firma MasterCard s průměrným 

pořadím 2,889. Celkově 174 respondentů rozmístilo MasterCard mezi první tři pozice, 

což není takový rozdíl oproti Heinekenu. Ovšem Heineken má téměř dvakrát víc hlasů 

na prvním i druhém místě. MasterCard tedy respondenti umisťovali především na třetí 

místo.  
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Jako třetí se v průměrném pořadí umístila ruská společnost Gazprom s průměrným 

pořadím 3,012. Celkem 146 respondentů umístilo tohoto sponzora na první, druhou, 

nebo třetí pozici. Gazprom se celkově umístil na prvním místě četnosti zařazení  

na první místo, neboť celkem 101 lidí označilo Gazprom jako nejvýznamnějšího 

sponzora. Jeho průměrné pořadí ovšem sráží i fakt, že celkem 57 respondentů naopak 

Gazprom označilo za nejméně významného.  

Na čtvrtém místě se podle odpovědí respondentů umístil PlayStation s průměrným 

pořadím 4,099. Na první tři místa tohoto sponzora umístilo celkem 81 respondentů,  

zde je tedy zřejmé, že již se jedná o místění spíše v druhé polovině významnosti a tedy 

čtvrté, páté a šesté místo, kdy tedy zbylých 162 respondentů umístilo PlayStation právě 

na tyto místa.  

Těsně za PlayStationem skončil UniCredit s průměrným pořadím 4,128,  

kdy jen o dva respondenty více tedy 164 rozmístilo UniCredit mezi poslední tři místa.  

Na pomyslném posledním místě v průměrném pořadí se umístila japonská automobilka 

Nissan, která má průměrné pořadí 4,391. Nissan sice v četnosti odpovědí obdržel více 

čtvrtých míst než PlayStation i Unicredit, ale mezi první tři místa byl rozmístěn 

nejméně a lidé ho zařazovali ve většině případů právě na čtvrté, páté nebo šesté místo. 

Nissan jako nejméně významného sponzora volilo 64 respondentů, což je v konečném 

počtu nejvíce hlasů.   

Výsledky jednotlivých sponzorů a počty hlasů na jednotlivých místech jsou zpracovány 

v následujících grafech. 

 

 

Graf č. 6: Gazprom 

V průměrném pořadí se Gazprom umístil až na třetím místě, ovšem celkově dostal 

nejvíce hlasů jako nejvýznamnější sponzor ze všech, a to dohromady 101 hlasů.  
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Na první místo ho tedy umístilo celkově 41,6% respondentů. Takovýto výsledek  

je důsledkem toho, že ruská firma Gazprom je ze všech oficiálních sponzorů 

jednoznačně nejbohatší, tudíž je možné, že ji lidé považují za nejvýznamnější, neboť  

se může zdát, že do Ligy mistrů přispívá nejvíce peněz. Jak již bylo řečeno, Gazprom 

nabízel na sponzoring Ligy mistrů větší finanční částky, než ostatní sponzoři, ovšem 

také požadoval větší vliv a prostor pro reklamu. UEFA ale na tuto žádost nepřistoupila. 

Určitě velkou zajímavostí je, že respondenti sice Gazprom umisťovali nejvíce na první 

místo, ale častokrát se objevoval i na šestém, tedy posledním místě, kam ho umístilo 57 

respondentů tedy 23,5%. Tento fakt si vysvětluji tím, že Gazprom je po Nissanu 

druhým nejmladším sponzorem Ligy mistrů, a to až od roku 2012 a celkově tato 

plynárenská společnost nemusí být jako sponzor sportovních událostí natolik známá 

jako například společnosti pivní či bankovní. Respondenti tedy tomuto sponzoru 

nemuseli přikládat takovou váhu, jako ostatním.  

 

 

Graf č. 7: Heineken 

Heineken jako nejznámější sponzor (viz otázka č. 7) se v počtu prvních míst umístil  

až za sponzorem Gazprom se 72 hlasy. Nejvíce obdržených hlasů mělo umístění jako 

druhý nejvýznamnější sponzor, a to 89 hlasů, tedy 36,6%. Heineken měl nejlepší 

umístění v průměrném pořadí, a to právě z důvodu toho, že si nejvíce hlasů rozdělil 

mezi první a druhé místo, které volilo přes 66% respondentů. Heineken je sponzorem 

Ligy mistrů už od roku 2005, a co se týče i jeho samotné známosti, je rozšířen po celém 

světě a patří mezi jedno z nejoblíbenějších a nejvíce distribuovaných piv. Z tohoto 

důvodu předpokládám, že právě proto se umístil jako první nejvýznamnější 

v průměrném pořadí, neboť tuto pivní společnost každý zná a téměř každý někdy toto 

pivo ochutnal. Jako nejméně významného tohoto sponzora označilo pouhých 12 lidí, 

tedy 4,9%, což je vůbec nejméně ze všech oficiálních sponzorů. Dle mého názoru, podle 

těchto výsledků, lze Heineken označit za nejvýznamnějšího sponzora Ligy mistrů 
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UEFA a tím i potvrdit jeden z hlavních cílů celé této bakalářské práce, kterým bylo 

určit, který z oficiálních sponzorů je právě tím nejvýznamnějším.  

 

 

Graf č. 8: MasterCard 

Stejně jako Gazprom a Heineken, tak je i MasterCard považována za jednoho  

z těch významnějších a známějších sponzorů. Celkově se v průměrném pořadí umístila 

hned za společností Heineken na druhém místě stejně tak jako v případě,  

kdy respondenti měli vyjmenovat, jaké znají sponzory Ligy mistrů. V tomto hodnocení 

porazila Gazprom právě z důvodu toho, že více respondentů ji obsazovalo na druhé  

a třetí místo. Nejvíce respondentů hodnotilo MasterCard jako třetího nejvýznamnějšího 

sponzora, a to celkem 80 lidí, tedy 33%. MasterCard je sponzorem Ligy mistrů od jejího 

začátku, tedy od roku 1992, a právě proto je považována za velmi významného.  

Jako nejméně významného tohoto sponzora označilo pouze 5% respondentů, je tedy 

zřejmé že lidé považují MasterCard za velice cenného a důležitého sponzora této 

milionářské soutěže. 

 

 

Graf č. 9: Nissan 

Vůbec nejmladší sponzor Nissan, který vystřídal jinou automobilku Ford teprve v roce 

2014, je nejmladším ze všech šesti hlavních sponzorů. Právě z tohoto důvodu je Nissan 

zařazován nejčastěji na místo nejméně významného sponzora a to celkově 64x (26,3%). 

Nissan byl celkově ze všech sponzorů nejčastěji označován na posledních třech místech, 
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tedy čtvrtém, pátém a šestém a to celkem 75% respondentů. Celkově má i zdaleka 

nejhorší bilanci v počtu respondentů, kteří Nissan zařadili jako nejvýznamnějšího 

sponzora. Tito respondenti byli pouze 4 a jedná se o 1,6% ze všech dotazovaných.  

Dle viceprezidenta pro společnost Nissan Europe [20] je partnerství s Ligou mistrů 

důležitou globální platformou, která této japonské automobilce pomůže stát se do roku 

2016 asijskou automobilovou jedničkou na evropském trhu. Můžeme tedy předpokládat, 

že v příštích letech bude významnost tohoto nového sponzora stále více stoupat.  

 

 

Graf č. 10: PlayStation 

V průměrném umístění se PlayStation umístil za prvními třemi nejvýznamnějšími 

sponzory Ligy mistrů UEFA na čtvrtém místě. Toto umístění odpovídá tomu, že někteří 

především mladí lidé, kteří jsou s touto firmou v úzkém kontaktu, považují PlayStation 

za významnou firmu a na prvních třech místech se objevil vícekrát než firma UniCredit 

a Nissan. Celkově ale PlayStation dostal nejvíce umístění jako pátý nejvýznamnější 

sponzor a to od 78 odpovídajících, kteří činili 32,1%. 

 

 

Graf č. 11: UniCredit 

Těsně za společností PlayStation se v průměrném pořadí umístila bankovní firma 

UniCredit, kterou mezi první tři nejvýznamnější sponzory volilo pouze  

o dva respondenty méně. U tohoto výsledku je zajímavé, že na čtvrté, páté a šesté místo 

umístilo tohoto sponzora vždy téměř stejný počet respondentů a to vždy okolo 23%. 
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Důvodem takového umístění může být fakt, že respondenti této společnosti nepřikládají 

tak velkou váhu, neboť firem z této oblasti sponzorující různé sportovní události a kluby 

je nespočetné množství a co se týče souvislosti mezi bankovnictvím a fotbalem, není 

toto partnerství pro člověka až tak zajímavé jako například mezi pivními společnostmi 

sponzorující fotbalové kluby či soutěže. 

Celkově je tedy z výsledků patrné, že Gazprom, Heineken a MasterCard jsou lidmi 

považovány za tři nejhlavnější, nejvýznamnější i nejznámějšími sponzory. Kdybychom 

brali v potaz pouze ty výsledky, kde respondenti umisťovali sponzory na první místo, 

byl by nejvýznamnějším sponzorem Gazprom, na druhém místě by se umístil Heineken 

a na třetím MasterCard. V případě ale, dle mého názoru důležitějším, kdy bereme  

na zřetel i ostatní umístění jednotlivých sponzorů, umístil by se na prvním místě 

Heineken, na druhém MasterCard a až na třetím Gazprom. Jak již bylo řečeno, 

Gazprom má v odpovědích respondentů velký rozptyl, neboť i velké množství 

odpovídajících označilo tohoto sponzora za nejméně významného.  
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V desáté otázce jsem zjišťovala, zda někdo z respondentů použil některý z produktů 

sponzorů Ligy mistrů, a pokud ano, tak jaký to byl produkt. Cílem této otázky je zjistit, 

který ze sponzorů má pro běžného člověka největší dostupnost svých produktů,  

a je nejpouživatelnější. V následující tabulce lze vidět pořadí od nejpoužívanějších 

produktů po nejméně používané. Ve třetím sloupci se nachází počet respondentů,  

kteří tyto produkty používají. 

Tabulka č. 11: používání produktů sponzorů Ligy mistrů 

1. Heineken – pivo 143 

2. PlayStation – herní konzole 60 

3. MasterCard – platební karta 58 

4. Gazprom – plyn 6 

5. UniCredit – běžný účet 6 

6. Nissan – auto 4 

7. Sony – elektronika 4 

8. Ford – auto 3 

9. Adidas – oblečení 2 

10. HTC – mobilní telefon 1 

11. Hyundai – auto 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle těchto výsledků o použitelnosti produktů sponzorů Ligy mistrů je jasné, že vůbec 

nejpoužívanějším a běžně dostupným produktem je pivo od sponzora Heineken. Tento 

produkt běžně kupuje nebo alespoň jednou zkusilo celkem 143 respondentů, což činí 

59% ze všech. Jak již bylo zmíněno holandská firma Heineken, je jeden z největších 

distributorů piva na světě, tudíž se s ním každý člověk může setkat téměř všude.  



 67 

Jako druhým nejpoužívanějším produktem se umístily herní konzole od firmy 

PlayStation. V tomto případě tyto produkty alespoň někdy použilo 60 respondentů,  

a to hlavně mužů ve věku od 16 do 26 let.  

Třetím sponzorem, který má nejpoužívanější produkty je firma MasterCard. Celkem 58 

lidí odpovědělo, že používá platební kartu MasterCard. Důvodem může být i fakt,  

že tato firma má celkově nejpoužívanější a nejakceptovatelnější karty všude po světě.  

Tyto tři firmy tedy svými produkty jasně předběhly všechny ostatní a můžeme tak říci, 

že mají produkty nejpouživatelnější a nejdostupnější. Z těchto důvodů ale nelze říci,  

že tyto tři sponzoři jsou významnějšími, či mají lepší reklamu, než ti ostatní.  

I z předchozích výsledků víme, že například Gazprom je pro respondenty 

významnějším sponzorem než PlayStation.  

Dalšími sponzory, jejichž produkty respondenti používají, ovšem již v podstatně menší 

míře, jsou Gazprom, který do České republiky distribuuje plyn a celkově je to klíčová 

firma pro dodávání plynu do řady evropských zemí. Dalším používaným produktem je 

běžný účet od UniCredit Bank, i přesto že tato banka v České republice není používána  

v tak hojné míře jako jiné české banky. I z tohoto důvodu tento produkt používá pouze  

6 z 243 respondentů. Posledním sponzorem, který zde ještě nebyl zmíněn, je Nissan,  

kde ovšem auto od této japonské automobilky mají pouze 4 respondenti.  

Dále byly zmíněny produkty, které ale nejsou od sponzorů Ligy mistrů a to elektronika 

od Sony, Ford, oblečení od firmy Adidas, mobilní telefon HTC a Hyundai. Žádný 

produkt od těchto šesti oficiálních sponzorů nepoužilo nikdy 53 lidí a 10 lidí neví,  

zda produkty někdy používali.  
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Jedenáctá a dvanáctá otázka se zabývala čistě demografickými znaky respondentů. 

V jedenácté otázce jsem zjišťovala pohlaví odpovídajících, které mi nadále sloužilo 

k vyřešení sekundárního cíle této bakalářské práce a to zjistit, zda ženy sledují fotbal 

méně než muži a především znají méně problematiku sponzoringu. Tento fakt  

se ve všech otázkách potvrdil.  

 

Graf č. 12: Jste muž nebo žena 

Jak je vidět na grafu, dotazníku k bakalářské práci se účastnilo celkem 243 respondentů. 

Z tohoto celkového čísla bylo 66 žen, tedy téměř 28% a 177 mužů, tedy 73%. Už jenom 

název dotazníku Marketingový výzkum o sponzoringu Ligy mistrů ve fotbale, který  

byl umístěn na webových stránkách vyplnto.cz, mohl ženy odradit, neboť je fotbal  

ve většině případů nezajímá tolik jako muže, z tohoto důvodu vidím příčinu toho,  

že dotazník z větší části vyplňovali muži. 
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Dvanáctá otázka zjišťovala věk respondentů. 

 

Graf č. 13: Věk  

Jak je vidno z grafu, největší zastoupení respondentů měli lidé ve věku mezi 16-25 lety, 

dále pak lidé mezi 26 – 35. Tyto dvě věkové skupiny tedy měly největší podíl  

na výsledcích mého dotazníku. 
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6 DISKUZE 

Pro účel této bakalářské práce marketingový výzkum probíhal metodou dotazníkového 

šetření. Dotazování proběhlo elektronickou formou pomocí internetového serveru 

www.vyplnto.cz. Dotazník byl na tomto serveru k dispozici pro vyplnění celkem 10 dní 

a za tuto dobu se podařilo získat celkem 243 respondentů.  

Před vytvořením dotazníku byla provedena operacionalizace, která mi pomohla 

k samotnému sestavení otázek. Po sestavení dotazníku proběhla pilotáž v podobě 

diskuze se studenty studující na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. V této fázi byly 

odhaleny chyby v podobě špatného znění otázek, doplnění možností do předepsaných 

odpovědí či nesprávné pořadí otázek.  

K získání odpovědí nebyl použit záměrný vzorek respondentů.  Z důvodu toho, že cílem 

bylo zjistit, jak veřejnost celkově vnímá a zná sponzory Ligy mistrů, a to i v případě 

těch, kteří fotbal nehrají aktivně nebo ho v takové míře nesledují, nevidím v neurčení 

cílové skupiny žádný problém. Před výzkumem by se dalo předpokládat, že lidé 

s velkým zájmem o fotbal budou sponzory znát lépe, což se také následně ve výsledcích 

potvrdilo. 

Za limitu tohoto dotazníku považuji dobu uložení dotazníku na webové stránky. Za 10 

dní se mi podařilo získat 243 respondentů, ovšem kdyby dotazník byl k dispozici  

pro vyplnění delší dobu, mohlo odpovědět respondentů mnohem více. Dalším faktem je, 

že metoda elektronického dotazování nemusí být vždy relevantní a z některých 

vrácených dotazníků nebylo možné odpovědi použít, protože se netýkaly daného 

tématu. Takovýchto dotazníků se ale v případě mého šetření vyskytlo opravdu jen malé 

množství, konkrétně 3 dotazníky. Návratnost dotazníku byla 73%, což považuji  

jako pozitivní. 

V dotazníku byly zařazeny otevřené otázky, díky kterým jsem získala široké spektrum 

odpovědí, které bylo mnohdy náročné na zpracování. Na druhou stranu, v případě, kdy 

se respondent může ve své odpovědi rozepsat a napsat přesně svůj názor, jsou takováto 

odpověď a získaná data pro tazatele jedinečné.  

Marketingový výzkum považuji za povedený, neboť splnil veškerá má očekávání  

a poskytl mi odpovědi, které jsem tímto chtěla získat.  
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7 ZÁVĚR 

Marketingového výzkumu o sponzoringu Ligy mistrů UEFA se zúčastnilo celkem  

243 lidí, z toho 66 žen a 177 mužů. Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo získat 

informace od respondentů o tom, zda česká populace zná sponzory této nejsledovanější 

soutěže světa a který z těchto sponzorů se zdá být jako nejvýznamnější. V dotazníku  

se vyskytlo celkem 12 otázek, které se zaměřovaly na celkovou sledovanost fotbalu, 

sledovanost Ligy mistrů a znalost sponzoringu. Dalšími cíli bylo zjistit, zda ženy  

nebo lidé aktivně hrající fotbal, znají sponzory Ligy mistrů více než ostatní. 

Celková sledovanost fotbalu v České republice je velká, a jak je známo společně 

s hokejem, je to nejoblíbenější sport a to jak ve sledovanosti, tak i v počtu aktivně 

hrajících sportovců. Podle předpokladu a i podle výsledků výzkumu, ženy celkově 

sledují fotbal méně než muži. Co se týče sledovanosti Ligy mistrů ve fotbale, u mužů  

je tato sledovanost opět velká, neboť více než polovina mužů sleduje tuto soutěž 

minimálně 1x týdně, protože ji považují za nejlepší a nejkvalitnější na světě.  

U žen je opět tato sledovanost menší a to především z důvodu toho, že ženy zajímají 

spíše utkání české národní reprezentace než soutěž, ve které české týmy ve většině 

případů nefigurují. Důvodem nesledovanosti Ligy mistrů jsou i názory, že v posledních 

letech není tato soutěž ryze sportovní událostí, ale spíše obchodem pro manažery,  

ve kterém kolují velké peníze. Peníze se dokonce umístily na třetím místě v pořadí,  

co člověka napadne jako první, když se řekne Liga mistrů ve fotbale hned za nejlepším 

fotbalem na světě, který se umístil na prvním místě a znělkou Ligy mistrů na druhém. 

Jako nejznámější ze šesti oficiálních sponzorů, kterými jsou Gazprom, Heineken, 

MasterCard, Nissan, PlayStation a Unicredit, vyšel dle dotazníku s jasným náskokem 

holandský výrobce piva Heineken, na kterého si vzpomněla více než polovina 

respondentů. Na Heineken si dokonce vzpomnělo, v případě co člověka napadne  

jako první, když se řekne Liga mistrů, stejně respondentů jako na německý velkoklub 

Bayern Mnichov. Za ním potom už s méně než polovinou hlasů se umístila firma 

MasterCard a hned v závěsu Gazprom. Zajímavým, ale ne náhodným výsledkem může 

být umístění americké automobilky Ford na čtvrtém místě, neboť tato firma sice  

už od roku 2014 sponzorem Ligy mistrů není, ale byla jím od samého začátku. Ford  

je tedy jedinou firmou, která se vmísila mezi tuto šestici, neboť páté, šesté a sedmé 

místo obsadili PlayStation, Nissan i UniCredit. Na všech šest sponzorů si tedy 
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vzpomnělo nejvíce respondentů. Z tohoto důvodu můžeme říct, že celkově lidé 

sponzory této soutěže znají. V souvislosti se sledovaností Ligy mistrů, můžeme potvrdit 

fakt, že ti respondenti, co Ligu mistrů sledují pravidelně, znají sponzory lépe  

než ostatní, neboť se s nimi můžou setkat v reklamách před a během televizního 

přenosu nebo je vidět přímo na stadionu na mantinelech kolem hrací plochy. I v případě 

žen, se dle výsledků potvrdilo, že sponzory neznají v takové míře jako muži. 

V seřazování sponzorů podle významnosti, se jako nejvýznamnější sponzoři jeví firmy 

Gazprom, Heineken a MasterCard. V průměrném pořadí, jak respondenti těchto šest 

sponzorů seřazovali, se umístil jako nejvýznamnější sponzor opět Heineken. Na druhém 

místě MasterCard a za ním Gazprom. Heineken je celkově tedy sponzorem 

nejznámějším, a proto ho lidé zařazovali na přední místa i dle významnosti.  

Jako zajímavost můžeme považovat výsledek, že lidé celkově neumístili Heineken 

nejčetněji na první místo. Toto místo obsadila ruská společnost Gazprom, 

pravděpodobně i z toho důvodu, že tato firma je jednoznačně nejbohatší ze všech 

sponzorů. Na druhou stranu se ale Gazprom často objevoval i na místě posledním,  

tedy nejméně významným, a proto v průměrném pořadí se objevuje až za firmami 

Heineken a MasterCard. 

V celkovém shrnutí můžeme tedy za nejznámějšího a nejvýznamnějšího sponzora Ligy 

mistrů UEFA považovat jasně Heikenen, jehož produkty jsou ze všech sponzorů  

i nejpoužívanější a nejoblíbenější, neboť pivo je běžně dostupné pro každého člověka  

a k fotbalu jako takovému už neodmyslitelně patří několik let. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Dotazník  - výzkum o sponzoringu Ligy mistrů ve fotbale 

1) Jak často sledujete fotbal? 

a) Nikdy 

b) Výjimečně 

c) Jen při velkých akcích typu MS, ME 

d) Alespoň 1 x za měsíc 

e) Alespoň 1x za 14 dní 

f) 1x týdně 

g) Více než 1x týdně 

 

2) Kde nejčastěji sledujete fotbal? 

a) Doma 

b) V restauraci/hospodě s přáteli 

c) Chodím na stadion 

d) Jinde (pokud jinde napište kde)    

………………………………………………….............................. 

 

3) Jste nebo jste byl aktivním hráčem fotbalu? (aktivní = zaregistrován ve sportovním klubu, hrajete 

alespoň 1x týdně) 

a) Ano 

b) Ne 

 

4) Jak často sledujete Ligu mistrů ve fotbale? 

a) Nikdy 

b) Výjimečně 

c) 1x za 14 dní, když se LM hraje 

d) 1x týdně, když se LM hraje 

e) Každý televizní/internetový přenos 

 

5) Od jaké části Ligu mistrů sledujete? 

a) Nesleduji 

b) Jen finále 

c) Od semifinále 

d) Od čtvrtfinále 

e) Od osmifinále 

f) Od základních skupin 

g) Sleduji i kvalifikace 
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6) Co Vás jako první napadne, když se řekne Liga mistrů ve fotbale? 

 

 

7) Vyjmenujte, jaké znáte sponzory Ligy mistrů ve fotbale 

 

 

8) Na jakých místech si nejčastěji všímáte loga či názvů sponzorů Ligy mistrů ve fotbale? 

a) Na dresech hráčů 

b) Na hrací ploše 

c) Na mantinelech kolem hrací plochy 

d) V útrobách stadionu při nastupování hráčů 

e) Na tiskových konferencích 

f) V televizních reklamách před nebo po utkání 

 

9) Seřaďte podle Vašeho názoru sponzory Ligy mistrů ve fotbale od nejvýznamnějšího (č. 1) po 

nejméně významného (č. 6)       

Gazprom               ……….. 

Heineken              ………... 

MasterCard          ………… 

Nissan                  ………… 

PlayStation           ………… 

Unicredit              ………… 

 

10) Použil jste někdy nějaký produkt od sponzora Ligy mistrů ve fotbale? Pokud ano, od koho a jaký 

produkt 

 

 

11) Jste 

a) Muž 

b) Žena 

 

12) Kolik Vám je let? 

a) 16-25 

b) 26-35 

c) 36-45 

d) 45 a více 


