
 

 

PŘÍLOHY 

Ukázka tiskové zprávy – přestup Bořka Dočkala: 

AC Sparta Praha se domluvila s norským Rosenborgem Trondheim na přestupu Bořka 

Dočkala. Pro čtyřiadvacetiletého záložníka je na Letné připravená smlouva na 3 roky 

s následnou opcí. K týmu Vítězslava Lavičky se fotbalista, který strávil poslední dva roky 

v Norsku, připojí nejpozději na začátku následujícího týdne. Finanční náležitosti transferu 

nebudou po dohodě obou klubů zveřejněny. 

„Bořek má navzdory svému věku hodně zkušeností i na mezinárodní úrovni, jeho příchod 

proto vnímáme jako jednoznačné posílení mužstva. Na zahraničním angažmá uspěl, patřil 

k nejlépe hodnoceným hráčům norské ligy,“ komentuje příchod Dočkala člen představenstva 

AC Sparta Praha Jakub Otava. 

„S Bořkem jsme společně zvažovali jeho další posun, nabízelo se několik zahraničních 

možností včetně setrvání v největším norském klubu. Ovšem rozhodly osobní ambice a 

sportovní cíle Bořka, který chce hrát v klubu s velkými plány. Jménem naší společnosti chci 

poděkovat Danielu Křetínskému a Jakubovi Otavovi za vstřícnost, s jakou přistoupili k 

vytvoření podmínek pro hráče," říká hráčův agent Viktor Kolář ze společnosti SPORT 

INVEST Group. 

 

Rozhovor s Bořkem Dočkalem naleznete na www.sparta.cz. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dotazník 

1. Fandíte klubu AC Sparta Praha? 

 Ano 

 Ne 

2. Kde nejčastěji vyhledáváte informace o Spartě? 

 Interní média (web sparta.cz, magazín Sparta do toho!, Facebook Sparty, 

Twitter Sparty, atd.) 

 Externí média (noviny, televize, rozhlas, fanouškovské weby atd.) 

 Od kamarádů, rodiny 

 Jinde 

3. Z jakých novin získáváte informace o Spartě? 

 Deník sport  

 Mladá fronta DNES 

 Lidové noviny 

 Hospodářské noviny 

 Blesk 

 Jiné 

4. Na kterých webových stránkách vyhledáváte informace o Spartě? 

 www.sparta.cz 

 www.sport.cz 

 www.idnes.cz 

 www.isport.cz 

 www.spartaforever.cz 

 www.e-sparta.cz 

 www.ihned.cz 

 www.novinky.cz 

 www.aktualne.cz 

 Jiné 

5. Odkud jsou pro vás důvěryhodnější informace o Spartě? 

 Interní média (web sparta.cz, magazín Sparta do toho!, Facebook Sparty, 

Twitter Sparty, atd.) 

 Externí média (noviny, televize, rozhlas, fanouškovské weby atd.) 

6. Jak často navštěvujete web www.sparta.cz? 

  každý den nebo skoro každý den 

 2x-4x týdně 

 Maximálně jednou za týden 

 Méně než jednou týdně 

 Vůbec nebo skoro nikdy 

7. Zaznamenal/a jste změnu designu webových stránek na jaře 2014? 

 Ano 

 Ne 

http://www.sparta.cz/
http://www.sport.cz/
http://www.idnes.cz/
http://www.isport.cz/
http://www.spartaforever.cz/
http://www.e-sparta.cz/
http://www.ihned.cz/
http://www.novinky.cz/
http://www.aktualne.cz/
http://www.sparta.cz/


 

 

8. Jak hodnotíte tuto změnu? 

 Velmi pozitivně 

 Spíše pozitivně 

 Spíše negativně 

 Velmi negativně 

9. Co Vám na webu Sparty nejvíce chybí? 

 Více článků o A týmu 

 Více článků o ostatních mužstvech 

 Články o hráčích na hostování 

 Více rozhovorů 

 Více fotek 

 Diskusní fórum 

 Jiné ----- 

10. Jak často čtete magazín Sparta do Toho!? 

 Každé číslo 

 Čas od času 

 Nikdy 

11. Jaká rubrika je pro vás v magazínu nejzajímavější? 

 Hlavní rozhovor 

 Informace o soupeři 

 Zpravodajství z předchozích utkání 

 Rozhovor s mladíky 

 Pohled do historie 

12. Co byste změnil na magazínu Sparta do toho? 

 Více informací o A týmu 

 Více informací o soupeři 

 Méně reklam 

 Snížit cenu 

 Přidat plakáty 

13. Jste fanouškem Sparty na Facebooku? 

 Ano 

 Ne 

14. Jak hodnotíte facebookový profil Sparty? 

 Bezchybné 

 Zbytečně moc příspěvků 

 Málo příspěvků 

 Málo reakcí na komentáře 

 Málo informací (fotek) z tréninků 

15. Jste followerem na Twitteru? 

 Ano 

 Ne 



 

 

16. Všiml/a jste si, že Sparta nyní využívá více Twitterových účtů (Sparta Live, Sparta 

Mládež, Sparta ženy)? 

 Ano  

 Ne 

17. Jak na vás působí rozdělení příspěvků do více účtů? 

 Pozitivně – mohu si vybrat, jaké informace budu dostávat 

 Negativně – raději bych měl vše na jednom účtu 

 Je mi to jedno 

18. Sledujete Spartu na Google+? 

 Ano 

 Ne 

19. Sledujete videa Sparty na Youtube nebo Facebooku? 

 Ano 

 Ne 

20. Jak hodnotíte video materiály na SpartaTV 

 Velmi pozitivně 

 Spíše pozitivně 

 Spíše negativně 

 Velmi negativně 

21. Co vám chybí na SpartaTV? 

 Detailnější pozápasové rozbory 

 Zajímavosti z kabiny 

 Neformální rozhovory s hráči 

 Jiné 

22. Na kolik domácích ligových zápasů za sezonu chodíte? 

 Na každý zápas 

 Na 8 – 14 zápasů 

 Na 3-7 zápasů 

 Na 1-2 zápasy 

 Pouze na Evropské poháry 

 Nechodím na zápasy Sparty 

23. Jaké je vaše pohlaví? 

 Žena 

 Muž 

24. Jaký je váš věk? 

 17 a méně 

 18 – 25 

 26 – 35 

 36 – 45 

 46 – 55 

 56 a více 

25. Co byste změnil/a na komunikaci Sparty s fanoušky? 


