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Abstrakt 

Název:  Marketingový výzkum motivace k návštěvnosti fanoušků FK 

Dukla Praha na zápasech 

Cíle:   Hlavním cílem této práce je zjistit na základě marketingového 

výzkumu příčiny nízké návštěvnosti na domácích zápasech FK 

Dukla Praha. 

Metody:  Marketingový výzkum se skládá z kvalitativních metod. K získání 

potřebných dat byla použita metoda elektronického dotazníku, 

osobního dotazování a interview. Dotazování fanoušků FK Dukla 

Praha probíhalo pomocí elektronického dotazníku zveřejněného 

na serveru Vyplňto.cz. Při měření motivačních faktoru u fanoušků 

FK Dukla Praha byla využita část dotazníku od Al-Thibiti (2004). 

Dotazování veřejnosti proběhlo formou osobního dotazování. 

Interview bylo realizováno hloubkovým individuálním 

rozhovorem a bylo provedeno s marketingovým manažerem Ing. 

Vladimírem Šmírem. Pro interpretaci získaných dat byla 

provedena statistická analýza.  

Výsledky:  Výsledky výzkumu ukázaly mnoho příčin, které odrazují 

fotbalové diváky navštívit fotbalová utkání FK Dukla Praha. 

Největšími příčinami jsou nevyhovující termíny a čas utkání, 

odliv jedné generace fanoušků FK Dukla Praha, nevyhovující 

stadion, herní kvalita a špatný přístup na stadion. Klub má o 

příčinách dostatečné informace a v současné době se snaží 

nepříznivou situaci napravit.  

Klíčová slova:  motivace, fanoušek, divák, fotbal, návštěvnost, marketingový 

výzkum, interview, motivační faktory, sportovní klub 

  



 
 

Abstract 

Title: Marketing research of motivation to attendance of fans FK 

Dukla Praha on matches. 

Objectives:  The main target of this thesis is to reveal the cause of low 

attendance at local matches of FC Dukla Praha, based on 

marketing research.  

Methods:  Marketing research consists of qualitative methods. For acquiring 

the necessary data, methods of electronic questionnaire, personal 

enquiry and interview were used. FC Dukla Praha fans inquiry 

was conducted by a method of electronic questionnaire on server 

Vyplňto.cz. During FC Dukla Praha fans motivation factor 

measurement, a part of Al-Thibiti (2004) questionnaire was used. 

The people enquiry was conducted by a method of personal 

enquiry. The interview was conducted as an in-depth individual 

talk supervised by Ing. Vladimír Šmíro, marketing manager. The 

statistics analysis was implemented for the gained data 

interpretation. 

Results:  The results of this research revealed many reasons that lead to 

descending number of the audience of FC Dukla Praha matches. 

The most serious ones are unsuitable terms and times of the 

matches, the whole generation of FC Dukla Praha fans outflow, 

unsuitable premises, quality of performances and difficult access 

to the pitch/stadium. The club received sufficient information and 

at present, they try to remedy this negative status. 

Keywords:  motivation, fan, audience, football, attendance, marketing 

research, interview, motivation factors, sports club 
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1 ÚVOD    

 Sportovní události se nedokáží obejít bez sportovců a diváků. Mají vzájemný 

vztah, kdy během sportovní události navzájem na sebe působí. Diváci dokáží svým 

povzbuzováním zlepšit výkon jednotlivých sportovců. Totožná situace platí i pro 

sportovní týmy. U sportovního týmu mají fanoušci důležitější roli. Při koupi vstupenky 

nebo permanentní vstupenky podporují sportovní klub, jelikož prodej vstupenek je 

nedílnou součástí příjmu sportovního klubu. Sportovní kluby proto musí poskytovat 

komfort pro své diváky. V případě, že divák má pozitivní zážitek z fotbalového zápasu, 

je velká pravděpodobnost, že se divák vrátí na další zápasy. Cílem klubu je působit na 

diváky a zajistit jim co nejlepší zážitek. 

 FK Dukla Praha je jedním z nejslavnějších fotbalových klubů v České republice. 

Tento klub získal mnoho titulů v československé lize. Může se pyšnit i velkými úspěchy 

na mezinárodní úrovni. V současné době patří mezi průměr první ligy a na úspěch stále 

čeká. Fotbalový klub trápí nejnižší průměrná návštěvnost za poslední sezony. 

 Tato práce je zaměřena na motivační faktory a příčiny, které odrazují k návštěvě 

fotbalového utkání FK Dukla Praha. Marketingový výzkum byl proveden pomocí 

internetového dotazníku, osobního dotazování a interview s marketingovým manažerem 

Ing. Vladimírem Šmírem.  

 Motivační faktory zjišťují motivy diváků k návštěvě fotbalového utkání FK 

Dukla Praha. Pro fotbalový klub je výstup informací velice důležitý, jelikož zjišťuje 

jakou motivaci k návštěvě fotbalové utkání FK Dukla Praha divák upřednostňuje. Pro 

zjištění motivačních faktorů diváků FK Dukla Praha byla použita metoda od Al-Thibiti 

(2004). Zdůvodnění použití této metody je podrobněji uvedeno v teoretické části a 

metodologii diplomové práce. 

 Ke zjišťování příčin odrazující k návštěvě byl vytvořen dotazník. Je zaměřen  

na jedince, kteří navštěvují zápasy jen příležitostně a na jedince, kteří nenavštěvují 

zápasy FK Dukla Praha. Dotazník je uveden v metodologii diplomové práce.   

 V současnosti se lze na základě statistik návštěvnosti FK Dukla Praha domnívat, 

že fotbalový klub trápí nízká návštěvnost. Diplomová práce si klade za cíl nahlédnout 

do problematiky nízké návštěvnosti, přičemž by měla stanovit příčiny nízké 

návštěvnosti zápasů FK Dukla Praha. Tato práce by měla přispět návrhy, které by 

pomohly ke zlepšení stávající situace 
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 Cíle 

 Hlavním cílem práce je zjištění příčin nízké návštěvnosti na zápasech FK Dukla 

Praha pomocí marketingového výzkumu. Marketingový výzkum bude proveden pomocí 

interview, osobního dotazování a elektronickým dotazníkem. Interview bude provedeno 

s marketingovým manažerem FK Dukla Praha. Osobní dotazování bude probíhat 

v blízkosti stadionu v Praze 6.  

2.2 Úkoly 

 K  realizaci výše zmíněných cílů byly stanoveny následující úkoly. 

 

 Analýza sportovního klubu FC Dukla Praha 

 Interview s marketingovým manažerem Ing. Vladimírem Šmírem. Základem 

bude zjištění, jaké marketingové kroky dělá klub ke zvýšení návštěvnosti na 

zápasech FK Dukla Praha. 

 Stanovit a zrealizovat marketingový výzkum pomocí internetového dotazníku  

a osobního dotazování. Internetový dotazník v podobě strukturovaného 

dotazníku bude zjišťovat faktory motivací fanoušků FK Dukla Praha.  

 Vytvořit návrhy ke zlepšení stávající situace, které by pomohly klubu zvýšit 

současnou návštěvu na fotbalovém utkání.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Sport jako celosvětový fenomén sleduje velká část veřejnosti. Pro diváky  

se jedná o druh zábavy. Při určitých sportovních událostech, jako je Mistrovství světa 

v hokeji, Olympijské hry dochází k celonárodní záležitosti, při které nastává 

shromažďování jedinců za účelem zhlédnutí důležité sportovní události. 

Sportovní událost lze rozčlenit na sportovce a na diváky, kteří bez sebe nedokáží 

fungovat. Sportovní událost nemůže fungovat bez diváků a diváci, aby mohli sledovat 

sportovní událost, potřebují sportovce. Sport bez diváků se nedá provozovat, protože 

pro sportovní kluby jsou příjmy ze vstupenek nedílnou součástí klubového rozpočtu.  

3.1 Sportovní divák 

Sportovní divák, tak lze označit člověka, který sleduje sport a navštěvuje 

sportovní události, ať se jedná o týmové nebo individuální sporty. Sportovní diváci 

bývají pozitivní i negativní pro sport. Z hlediska pozitivní stránky lze přilákat nadšence 

z řad dětí a mládeže, kteří by se chtěli věnovat určitému atraktivnímu sportu. V České 

republice se v současné době jedná o biatlon, který dosahuje velkých úspěchů  

na mezinárodní úrovni.  

Negativní stránkou sportovního diváctví je agresivní a násilné chování 

jednotlivých diváků na sportovních událostech. Největší problém s agresivitou fanoušků 

má fotbal a hokej, kdy fanoušci vyvolávají konflikty s pořadatelskou službou, policií  

a snaží se provokovat fanoušky soupeře pomocí nadávek či urážek. Pozornost tento jev 

získal až ve druhé polovině 20. století, kdy docházelo k nepříjemným konfliktům na 

stadionech v Evropě. V některých případech se jednalo i o úmrtí fanoušků.  

Zvyšující agresivitu u fanoušků Slepička (2010, s. 18) vysvětluje: „sportovní 

podívaná nesporně vyvolává u většiny diváků silné emocionálně zabarvené prožitky. Je 

zřejmé, že u diváků mohou být vyvolány jakýmkoliv vnějším či vnitřním podnětem. 

Vztahují se jak k objektivní skutečnosti, která diváka obklopuje, tak i k odrazům této 

skutečnosti v jeho psychice. Prožívá tak určité vztahy k předmětům, jevům, výkonům 

sportovců, ostatním divákům, ale i k vlastním činům.“ 
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Jedná se o situaci, kdy divák začne být vulgární vůči fanouškům soupeře  

a vzniká zde nenávist. Divák se začíná chovat jinak než v osobním životě. Velký vliv 

má dav, ve kterém se pohybuje, přičemž v tomto případě se jedná o dav na stadionu.  

Le Bon (1997, s. 13) definuje dav následovně: „Jedná se o shromáždění lidí 

nových vlastností, které se liší značně od vlastnosti jedinců, kteří je skládají. Vědomá 

osobnost tu mizí a city i myšlenky všech jednotek jsou zaměřeny týmž směrem.“ 

Člověk se díky davu dostává do situací, které by v normálním životě neudělal. Je 

potřeba, aby každý jednotlivý divák při emocionálním zážitku dokázal vnímat realitu  

a oprostit se od vlivu davu. 

Slepička (2010, s. 18) konstatuje „pro mnohé, zejména mladé lidi, je návštěva 

sportovního utkání nedílnou součástí jejich životního stylu“. Tato skutečnost umocňuje 

negativní stránku diváctví. Mladý člověk nemá moc velké zkušenosti a je lehce 

zmanipulovatelný davem. U mladých lidi se často stává, že chodí na stadion 

v podnapilém stavu a to jen umocňuje emocionální prožitky a následnou agresivitu. 

Diváci jsou schopni nesportovně ovlivnit sportovní činnost hračů,  

a to pomocí atmosféry na hřišti. V tomto okamžiku dochází ke stimulaci sportovního 

výkonu sportovce. Diváci mohou ovlivnit i výkon soupeře, kdy se snaží pomocí pískání 

zhoršit jeho výkon.  

Sportovní divák se rád ztotožňuje s klubem pomocí dresů a šál. Jedná se  

o významnou část příjmů klubového rozpočtu. V managementu se to nazývá 

merchandising. Kluby v České republice zaostávají oproti největším klubům na světě.  

Důležité je rozlišovat rozdíly mezi sportovním divákem a fanouškem. Sportovní 

fanoušek je jedinec, který se rád ztotožňuje se svým oblíbeným klubem či sportovcem  

a má trvalý zájem o daný sport. Sportovní divák má přehled o sportovních výsledcích  

a novinkách, ale sleduje sportovní událost bez výrazného a trvalého zájmu. Sportovní 

divák se jde podívat na sportovní událost pouze v případě, že dostal lístek zadarmo 

anebo jen vyrazil s přáteli, aby s nimi mohl trávit čas a popovídat si. Sportovní fanoušek 

jde podpořit svůj klub a sportovní divák se jde pouze podívat na zápas. Dalším rozdílem 

je, že fanoušek daleko více prožívá průběh zápasu oproti divákovi, pro kterého není 

výsledek zápasu tolik důležitý. K tomu bývá divák nepravidelným návštěvníkem oproti 

fanouškům. 
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Obrázek č. 1: Složení sportovní skupiny fanoušků 

 
Zdroj: Wiid, Cant (2015) – vlastní zpracování 

 

Přechodní fanoušci jsou jedinci, kteří navštíví sportovní událost jen při velkých 

sportovních akcí. Může se jednat o olympijské hry atd.  

Místní fanoušci jsou jedinci, kteří podporují místní sportovní kluby a sportovce. 

Nemusí se jednat pouze o kluby v místě trvalého bydliště. Najdou se jedinci, kteří fandí 

svému rodnému městu i po přestěhování do jiného města. 

Oddaní fanoušci jsou jedinci, kteří fandí celý svůj život určitému sportovnímu 

klubu či sportovnímu jedinci. Fandí, i když týmu se nedaří a sestoupí do nižších soutěží.  

U fanatických fanoušků zasahuje jejich podpora do osobního života. Jedinci se 

velice zajímají o svůj klub. Nesmí chybět na žádné sportovní události svého oblíbeného 

klubu či sportovce. Jedinci neváhají utratit nemalé částky za cesty, aby mohli sledovat 

svůj oblíbený klub při zápasech. Často nosí oblečení v klubových barvách. 

 Nefunkční jedinci mají často problémy se zákony, kdy při jejich chování 

dochází k vulgárnímu chování. Média tyto typy lidi nazývají „hooligans“. Jedinci se 

často chovají agresivně. Staví svou oddanost ke svému klubu nad jejich rodiny a práci.  
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3.2 Motivace 

Je potřeba se zaměřit na motivaci sportovního diváka k návštěvě sportovního 

utkání. Na začátek je třeba definovat pojem motivace. Pojem motivace, který není 

jednoduché specifikovat.  

3.2.1 Definice 

Hartl a Hartlová (2000, s. 328) definují motivaci následovně: „Proces 

usměrňování, udržování a energetizace chování, který vychází z biologických zdrojů; 

nejčastěji chápán jako intrapsych. proces n. poklesu aktivity, mobilizace sil, energizace 

organizmu; projevuje se napětím, neklidem, činností směřující k porušení rovnováhy; 

v zaměření motivace se uplatňuje osobnost jedince, jeho hierarchie hodnot i dosavadní 

zkušenosti, schopnosti a naučené dovednosti; za nežádoucí motivaci jsou považovány 

strach, úzkost, bolest aj.“ 

Reykowski (1979, s. 18) motivaci definuje: „Motivace je proces psychické 

regulace, na němž závisí směr lidské činnosti, jakož i množství energie, kterou je člověk 

ochoten obětovat na realizaci daného směru…motivace je vnitřní proces podmiňující 

úsilí dospět k určitému cíli.“ 

Z definic lze chápat motivaci jako psychologický děj neboli chování jedince, 

který je způsoben určitým jevem. Jedinec se pomocí chování snaží úspěšně dosáhnout 

určitého cíle. Důležitým faktorem je osobnost, priority a zkušenosti jedince. Nakonečný 

(1999, s. 98) uvádí příklad motivace: „Jednoduchým příkladem je hlad, který má původ 

ve fyziologických změnách organismu (poklesu hladiny cukru v krvi a v dalších 

přidružených stavech) a vyvolává stav nedostatku, označený jako potřeba (v tomto 

případě potřeba potravy).“ 

Motivace je vyvolána potřebou jedince. Příkladem může být stav, kdy jedinec 

má hlad, žízeň nebo mu je zima. Je potřeba popsat scénář psychologické situace.  

Tzv. proces motivace popsala Bedrnová (2007), kdy na začátku vznikne určitý 

nedostatek. Díky danému nedostatku vznikne potřeba a tím i motivace. Díky motivaci 

dojde k zacílení činnosti. Poté dochází k odstranění nedostatku a nastává rovnovážný 

psychologický stav. 
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Obrázek č. 2: Proces motivace 

 
Zdroj: Bedrnová, Nový (2007) – vlastní zpracování 

 

Potřeba je nedílnou součástí motivace a má tzv. hierarchický systém potřeb. 

Autorem daného systému je Abraham Maslow (1970). Hierarchický systém potřeb má 

následující skladbu (šipka naznačuje postup vývoje od základních potřeb k vývojově 

vyšším): 

 

sebeaktualizace 

úcta (uznání) 

nalézání a láska 

jistota (bezpečí) 

fyziologické potřeby (hlad a žízeň atd.) 

 

 Fyziologické potřeby jsou základní potřeby lidského organismu: dýchání, pití, 

jídlo, sex a vylučování. Rovnovážný stav se nazývá homeostáza. 

 Potřeba jistoty je pro nás důležitá až po uspokojení fyziologických potřeb. 

Potřeba bezpečí v sobě zahrnuje ochranu před zločinem, finanční jistotu, zdraví, pocit 

pohody a zajištění pomoci v případě úrazu a nemoci. Nedostatek může způsobit stres  

a tím zdravotní onemocnění. 

Potřeba lásky se projevuje po dosažení uspokojení prvních dvou vrstev. Jedinec 

touží po citovém naplnění skrze přátelství, partnera (intimní a partnerský život) a rodiny 

(podpora a komunikace v rámci rodiny). Nedostatky v potřebě lásky se projevují 

v pocitu osamělosti, sociální úzkosti a depresí.   

Potřeba úcty je situace, kdy jedinec potřebuje respektovat a být respektován. 

Jedinec chce pociťovat oceňování, ať jde o pozitivní či negativní. Jedinec chce být 
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užitečný. Nedostatky v této potřebě se projevují jako komplexy méněcennosti a nízká 

sebeúcta. 

Potřeba sebeaktualizace nebo také potřeba seberealizace je nejvyšší potřebou. 

Jde o potřebu růstu. Jedinec potřebuje realizovat svůj osobní potenciál. Podstatnou 

složkou je tvořivost.  

 Potřeba úcty a lásky patří mezi psychologické potřeby. Potřeba jistoty  

a fyziologické potřeby jsou základní potřebou pro jedince.  

 U sportovního fanouška se jedná o potřeby lásky a úcty. Potřebou lásky se myslí 

možnost trávit čas s přáteli a rodinou na sportovních událostech. Dochází k hlubšímu 

citovému vztahu mezi rodičem a dítětem. Potřebu úcty si naplňuje sportovní fanoušek 

během sportovního utkání. Domnívá se, že svým povzbuzováním na stadionu má přímý 

vliv na výsledek utkání. Vzniká zde pocit užitečnosti.  

 Základní dělení potřeb podle Říčana (2010): 

 Primární potřeby – vrozené biologické potřeby (instinkty), nedostatečné 

uspokojení může způsobit smrt 

 Sekundární potřeby – naučené tendence chování, nedostatečné uspokojení 

způsobuje frustraci 

Primární potřeby jsou nedílnou součástí života a bez uspokojení dochází ke smrti 

jedince. U sekundárních potřeb jde spíše o životní styl a názor, který vyvolá v jedinci 

frustraci. Sportovní fanoušek má sekundární potřeby.  

3.3 Obecné důvody návštěvy sportovních utkání 

Fotbal je s největší pravděpodobností nejpopulárnější a nejsledovanější sport na 

světě. Největší fotbalové události, jako jsou Mistrovství světa, Mistrovství Evropy  

a Liga mistrů, se mohou pyšnit velkou návštěvností. Z větší části jsou zápasy 

beznadějně vyprodané.  

 Jaké jsou důvody návštěvy fotbalových utkání? Slepička (1990) provedl 

výzkum, kde zjišťoval důvody návštěvy utkání. 
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Graf č. 1: Nejčastěji uváděné důvody návštěvy utkání (kopaná – fotbal) 

 
Zdroj: Slepička (1990) – vlastní zpracování 

 Z grafu je možno vypozorovat, že nejčastějším důvodem je podpora družstva 

fanděním s 18 %. Jedná se o část fanoušků, kteří se scházejí v sektoru vlajkonošů  

a snaží se podpořit svůj oblíbený tým zpíváním chorálů. Na druhém a třetím místě 

skončila možnost odreagování s 10 % a zpestření denního koloběhu s 9 %. Daná 

skupina bere návštěvu jako zábavu. Dalšími důvody jsou hráčské individuality s 8 %, 

dramatičnost  

a vzrušení ze hry se 7 % a nebýt sám, ale v partě se 7 %. 

 Diváci ve fotbale jsou daleko specifičtější. Slepička (1990) provedl výzkum 

ohledně důvodů návštěvy malých sportovních her. 
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Graf č. 2: Nejčastěji uváděné důvody návštěvy utkání (malé sportovní hry) 

 
Zdroj: Slepička (1990) – vlastní zpracování 

 U malých sportovních her je největší důvod dramatičnost a vzrušení ze hry  

s 15 %. Dalších nejčastějším důvodem jsou hráčské individuality s 10 %, hra jako 

zábavná podívaná s 9 %, zajímavý soupeř s 8 %, atmosféra v hledišti se 7 % a zpestření 

náplně všedního dne se 7 %.  

 Když porovnáme důvody návštěvy u fotbalu a malých sportovních her, tak jsou 

rozdílně velké. U malých sportovních her je dramatičnost a vzrušení ze hry na prvním 

místě. U fotbalu až na pátém místě. Pouze u zpestření náplně všedního dne mají 

podobné hodnoty u malých sportovních her a fotbalu. 

 Další výzkum provedl Slepička (2010) o dvacet let později, ve kterém se snažil 

zjistit, k jakým změnám došlo u důvodu návštěvy utkání. Nesoustředil se pouze  

na fotbal a malé sportovní hry. Malé sportovní hry rozčlenil na hokej, basketbal, 

volejbal, házenou a florbal. 
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Tabulka č. 1: Důvody pro návštěvu sportovních utkání 

 Fotbal Hokej Basketbal Volejbal Házena Florbal Celý 

soubor 

Podpora 

fandění 

53,3 60,0 54,9 49,8 59,3 46,8 55,7 

Odreagování  33,8 36,3 42,6 40,2 31,5 32,1 36,0 

Zábava 55,3 56,4 59,2 57,3 54,1 67,9 56,4 

Individualita 10,2 8,6 21,9 16,0 10,5 18,4 11,9 

Dramatičnost 23,6 27,6 30,9 27,2 29,3 25,7 26,8 

Parta 4,2 5,1 6,2 4,7 6,3 8,3 5,1 

Atmosféra 30,6 35,8 23,0 23,5 20,0 10,1 28,7 

Konflikty 3,7 4,4 2,7 1,1 2,5 2,8 3,3 

Poznámka: Diváci měli možnost vybrat až tři z nabízených odpovědí, proto není součet 100 % 

Zdroj: Slepička (2010) 

V tabulce je možno vypozorovat, že nejčastějším důvodem pro návštěvu 

sportovního utkání je zábava. Nejnižší hodnotu mají konflikty. Zajímavostí je větší 

hodnota konfliktů u hokeje než u fotbalu. Pouze u hokeje a házené má podpora fandění 

větší počet než důvod zábavy. Jiné zásadní rozdíly z tabulky nelze vyčíst.  

Je potřeba se zaměřit i na faktory, které inspirují diváky k opakované návštěvě 

sportovní události. Slepička (1990) zkoumal, které faktory nejvíce oceňovali diváci  

při fotbalovém utkání. 
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Graf č. 3: Diváci nejvíce oceňovali 

 
Zdroj: Slepička (1990) – vlastní zpracování 

Na prvním místě se 42 % skončila bojovnost hráčů, následuje technika hráčů 

s 27 %. Výsledek skončil až na pátém místě se 4 %. Výzkum potvrzuje, že pro 

sportovního diváka není důležitý výsledek utkání, ale průběh utkání. Chce vidět kvalitu 

skrze techniky hráčů a hlavně bojovnost hráčů, kteří bojují o každý míč a nevypustí ani 

jeden souboj.  

Černý (1968, s. 25) popisuje důvod návštěvy fotbalového stadionu následovně: 

„Rádi se sice díváme na fotbal v televizi, ale ještě raději ho sledujeme přímo  

na stadionu, a to nejen kvůli zelenému trávníku a barvám našeho oblíbeného klubu,  

ale především kvůli tomu, abychom nebyli při sledování sami. Jak dále uvádí, tak být 

přímo na tribuně, slyšet její rozmluvy, radosti, dohady, úvahy, smutek či vztek, je přece 

něco úplně jiného, než sedět sám doma u televize a nadávat si pro sebe.“ 

Sport nezasahuje jen do volného času diváků, ale proniká i do školního  

či pracovního času, a to převážně ve formě vášnivých debat, sporů a úvah o konkrétní 

sportovní události. Často dochází i k vášnivým debatám mezi rodinnými příslušníky,  

na ulici, v hospodách. Černý (1968, s. 28) konstatuje: “Sport je zkrátka všude a my jsme 

v něm.“ 
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3.3.1 Motivace sportovních fanoušků 

Motivace sportovních fanoušků je členěna na několik faktorů. V tomto pojetí  

se jedná o sedm faktorů. V některých případech se udává i faktor estetiky a agrese. 

Obrázek č. 3: Motivace fotbalového fanouška 

Zdroj: Wiid, Cant (2015) – vlastní zpracování 

Prvním faktorem je eustres, který je brán jako „pozitivní stres“. Znamená  

to pocit vzrušení ze hry, který probíhá během sledování zápasu. Vytváří se pocit radosti  

a zábavy. Jedná se o nedílnou motivaci fotbalového fanouška. 

Faktor sebevědomí zahrnuje pocit úspěchu. Fanoušek je spokojený, když jeho 

mužstvo vyhrává. Fanoušek cítí, že i díky němu mužstvo hraje dobře a vyhrává. 

Fanoušek se ztotožňuje s úspěchy mužstva, kterému fandí. Fanoušci často pociťují 

potřebu být na stadionu kvůli úspěchu svého mužstva. 

Další faktor zábava je nejdůležitějším faktorem pro fanoušky. Je nedílnou 

součástí toho, kvůli čemu by měl člověk navštěvovat zápasy. Velký vliv na zábavu má 

volný čas. Při nedostatku času není divák schopen si udělat čas na návštěvu fotbalového 

utkání. Dalším důležitým vlivem je rodina. Od dětství je jedinec určitým stylem veden, 

a pokud není veden ke sportu, tak je menší pravděpodobnost, že se jedinec bude o sport 

zajímat.  

Únik je další faktor lehce spojený s faktorem zábava. Jedná se o tzv. únik 

z každodenního života. Jedinci mohou trávit svůj volný čas na stadionu, kdy nechávají 
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starosti doma a prožijí si dvě hodiny fotbalové zábavy na stadionu. Možným únikem  

pro jedince je i situace, kdy fotbal hráli aktivně, ale v současné době už nemohou.  

Faktor ekonomický příjem je poslední dobou velice diskutován. Jedná se  

o rychlé zbohatnutí za pomoci sportovních sázek na zápasy. Dochází k situaci, kdy jsou 

zápasy ovlivňovány, ztrácí tím svou atraktivitu a důvěryhodnost. Nejčastější případy se 

stávají v tenise. Z výzkumu vychází, že se nejedná o fanoušky, ale pouze o jedince, kteří 

fandí týmu či jedinci, na kterého vsadili. 

Skupinové sdružení lze chápat jako trávení času v určité skupině. Většinou jde  

o skupinu přátel. Základní hnací silou je posílení a zachování sociálních vazeb 

prostřednictvím sdílených zkušeností z účasti na sportovním utkání.  

Posledním faktorem jsou rodinné motivy. Je tu snaha trávit čas s rodinnými 

příslušníky. Daný faktor je velkou motivací pro rodiny. Na stadionech lze vidět rodiny 

s dětmi. Nejčastější jsou situace, kdy otec přivede syna na stadion. 

Výzkumu Wilda, Canta (2015) se zúčastnilo 102 osob, přičemž z toho bylo 66 

mužů a 36 žen. Výzkum prokázal, jaké faktory upřednostňují ženy a muži  

při rugbyovém zápase. Jedná se o mnohorozměrnou analýzu rozptylu (MANOVA).  

Byla provedena i spolehlivost výsledků, tzv. Cronbachova alfa hodnota. 

Hodnoty v rozmezí 1 – 0,80 mají velmi dobrou spolehlivost. Hodnoty v rozmezí 0,8 – 

0,6 mají přijatelnou spolehlivost a hodnoty menší než 0,6 nepřijatelnou spolehlivost. 

Tabulka č. 2: Cronbachova alfa hodnota u faktorů motivace 

Motivační faktory Cronbachova alfa hodnota  

Zábava 0,59  

Eustres 0,73  

Sebevědomí   0,74  

Únik 0,54  

Ekonomický příjem   0,60  

Rodinné motivy   0,86  

Estetika 0,82  

Skupinové sdružení 0,74  

Zdroj: Wild, Cant (2015) – vlastní zpracování 
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 V tabulce lze pozorovat, že hodnotu nesplňují faktory zábava a únik, proto by 

výsledky z těchto faktorů měly být brány s opatrností. Ostatní hodnoty mají přijatelnou 

až velmi dobrou hodnotu.  

Graf č. 4: Přehled sportovních fanoušků na osm motivačních faktorů u ragby 

 
Zdroj: Wiid, Cant (2015) – vlastní zpracování 

 Pro ženy sledující rugby jsou důležitými faktory zábava, eustres a skupinové 

sdružení. Nejméně důležitým faktorem je ekonomický příjem.  

 Lze tedy vyvodit, že divačky ženského rugby navštěvují ragbyové zápasy  

pro sociální potěšení ze sledování hry, stejně jako komunikaci s přáteli a rodinou.  

 Pro muže, kteří navštěvují ragbyové zápasy, jsou nejdůležitější faktory stejné 

jako u žen. Uvedené pravidlo platí také u ekonomického příjmu, který je nejméně 

důležitým faktorem. Tímto lze říci, že muži mají stejné priority jako ženy.  

 Další výzkum provedl Pugh (2015), který porovnával devět motivačních faktorů 

u sportovních událostí baseballu a roller derby. Výzkumu se zúčastnilo 81 respondentů. 

Z toho 41 sledují a navštěvují roller derby a 40 baseball. Jednalo se o 32 mužů a 49 žen. 

Respondenti navštívili sportovní utkání či událost a následně vyplnili dotazník na devět 

motivačních faktorů, kdy vybírali ze škály 1 (nízká motivace) – 8 (vysoká motivace). 
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Graf č. 5: Přehled motivačních faktorů u baseballu a roller derby 

  
Zdroj: Pugh (2015) – vlastní zpracování 

 U baseballu dopadl nejlépe faktor zábava. Následovaly faktory rodinné motivy  

a skupinové sdružení. Nejhůře dopadl ekonomický příjem. Fanoušci baseballu 

navštěvují zápasy v přítomnosti rodiny či kamarádů a společně si chtějí užít zábavu. 

 U roller derby dosahoval nejvyšší hodnoty faktor zábava a následovaly faktory 

eustres, estetika a skupinové sdružení. Nejnižší hodnota byla jako u baseballu faktor 

ekonomický příjem. Pro fanoušky navštěvující roller derby je důležitá návštěva s členy 

rodiny a estetika.  

 Rozdíly u obou sportů jsou zajímavé u faktorů rodinné motivy a estetika.  

U fanoušků roller derby je daleko větší důležitost estetiky než u baseballu. U baseballu 

jsou více důležité rodinné důvody než u roller derby. Jinak se nevyskytují žádné velké 

rozdíly u fanoušků obou sportů. 

 Pugh (2015) dále zkoumal specifické faktory (vzrušení, nová zařízení, nové 

události), které jsou pro návštěvníky důležité. U baseballu jsou dané faktory důležitější 

než u roller derby. 
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Graf č. 6: Specifické faktory u fanoušků baseballu a roller derby 

 
Zdroj: Pugh (2015) – vlastní zpracování 

 Bilyeu, Wann (2002) zkoumali motivační faktory u automobilových závodů. 

Zaměřili se na osm motivačních faktorů. Jednalo se o eustres, zábava, sebevědomí, 

únik, ekonomický příjem, estetiku, skupinové sdružení, rodinné motivy. Výzkumu se 

zúčastnilo 200 respondentů. 

Graf č. 7: Přehled motivačních faktorů u automobilových závodů 

 
Zdroj: Bilyeu, Wann (2002) – vlastní zpracování 

 Z grafu lze vyčíst, že hlavním motivačním faktorem u automobilových závodů je 

zábava. Následují faktory eustres a skupinové sdružení. Lze předpokládat, že diváci 

navštěvují automobilové závody s přáteli a společně chtějí prožít vzrušení a zábavu při 
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závodě.  Nejhůře dopadl faktor ekonomický příjem. Automobilové závody nepatří mezi 

sporty, na které lidé často sází. 

 James, Ross (2004) zkoumali motivační faktory u tří sportů (baseball, softball  

a wrestling). Zaměřili se na devět motivačních faktorů. Jednalo se o faktory: zábava, 

rodinné důvody, skupinové sdružení, eustres, výkon, empatie, dovednost, týmové 

sdružení a týmová snaha. Počet respondentů není uveden.  

Graf č. 8: Přehled motivačních faktorů u baseballu, softballu a wrestlingu 

 
Zdroj: James, Ross (2004) – vlastní zpracování 

 Nejlépe ze všech tří sportů dopadl faktor zábava. Lidé navštěvují sportovní 

události kvůli pobavení. Základem je si užít zábavu. Na druhém místě se umístil faktor 

dovednost. Tento faktor lze chápat jako kvalitu jedinců, kteří budou hrát. Pokud lidé ví, 

že budou hrát ti nejlepší, tak jsou daleko motivovanější k návštěvě daného zápasu. 

Nejhůře dopadl faktor empatie. Zajímavostí je, že u všech motivačních faktorů dopadl 

nejlépe wrestling.  
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James, Ridinger (2002) provedli výzkum na motivační faktory u basketbalu. 

Zaměřili se na devět motivačních faktorů. Jednalo se o zábavu, únik, eustres, výkon, 

estetiku, sociální sdružení, empatii, rodinné důvody a znalosti. Výzkumu se zúčastnilo 

316 respondentů.  

Graf č. 9: Přehled motivačních faktorů u basketbalu 

 
Zdroj: James, Ridinger (2002) – vlastní zpracování 

 Nejlépe dopadl motivační faktor zábava. Následoval faktor úniku a faktor 

estetiky. Jak lze vidět z předešlých výsledků, u basketbalu jsou rozdíly oproti jiným 

sportům. Hlavním rozdílem je faktor rodinné důvody, který u basketbalu skončil 

nejhůře. Z toho lze vyvodit, že každý sport je specifický a motivuje diváky svou 

zvláštností.  

3.4 Motivace fotbalových fanoušků  

 Členění segmentu fotbalových příznivců podle psychografických znaků uvádí 

Čáslavová (2009) ve své knize následovně: 

 Fanatici – Fotbal je životní náplní. Ve volném čase hrají fotbal. Převážně jde  

o mladé muže. Neustále čtou či sledují informace o zápasech. Považují se  

za experty.  
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 Fanoušci – Zájem o sport je podobný jako u fanatiků. Převažuje však pasivní 

sledování. Převážně jde o muže ve věku 30 – 49 let.  

 Nadšenci – Zajímají se o vrcholné fotbalové události jako je Mistrovství Evropy 

a světa. Mají velký přehled o domácí soutěži. Minimálně se zajímají  

o zahraniční ligy. 

 Kritici – Fotbal vidí jako komerční a agresivní. Tvrdí, že v televizi je příliš 

fotbalu. Zajímají se o největší fotbalové události jako je Mistrovství Evropy  

a světa. 

 Bručouni – Nejméně se zajímají o fotbal. Jedná se převážně o ženy. Považují 

fotbal za herně primitivní a málo zábavný.  

 

Fotbal sledují nejvíce fanatici a fanoušci. Mají tím pozitivní vliv na fotbal. 

Mluví o něm pozitivně. Naopak kritici a bručouni mluví o fotbale negativně a nejraději 

by ho zrušili pro jeho zbytečnost. Nadšenci jsou neutrální ohledně pozitivismu  

a negativismu. Spíše se však přiklání k fanatikům a fanouškům. 

 Výzkumu Wilda, Canta (2015) se zúčastnilo 92 osob a z toho bylo 60 mužů  

a 32 žen. Výzkum prokázal, jaké faktory upřednostňují ženy a muži při fotbalovém 

zápase. Jednalo se o výzkum s podobným principem jako u rugby.  
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Graf č. 10: Přehled osmi motivačních faktorů u fotbalových fanoušků 

 
Zdroj: Wild, Cant (2015) – vlastní zpracování 

 Nejlépe u žen dopadl faktor eustres. Následují tři hodnoty skupinové sdružení, 

estetika a sebevědomí. Nejhůře dopadl ekonomický příjem. Z výsledku lze usoudit,  

že ženy navštěvují fotbalové zápasy s cílem zažití pozitivního stresu a odpoutání se  

od každodenní reality. Faktor ekonomický příjem byl nejhorší i u mužů. U mužů 

dopadly nejlépe faktory: zábava, eustres, sebevědomí a skupinové sdružení. Muži 

navštěvují fotbalové utkání, aby si zvýšili sebevědomí. Také aby zažili zábavu  

a pozitivní stres. Největším rozdílem jsou rodinné motivy.  

 Z výzkumu lze usoudit, že rozdíly u mužů a žen nejsou velké. Nejvíc motivují 

faktory skupinového sdružení, sebevědomí, eustres a zábava. Nejhůře je na tom 

ekonomický příjem.  

Al-Thibiti (2004) tvrdí, že by se fotbalový klub neměl zaměřit pouze na sedm 

respektive devět motivačních faktorů fanoušků. Jedinec si najde cestu na stadion a je 

důležité, aby si našel cestu na stadion opakovaně.  
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Obrázek č. 4: Sportscape model 

 
Zdroj: Al-Thibiti (2004) – vlastní zpracování 

 Jedná se o sportscape model s faktory, které jsou důležité pro jedince. Základem 

je pohodlí, které je tvořeno přístupem na stadion, estetikou zařízení a kvalitou ukazatele 

skóre.  

 Přístupem na stadion se myslí možnost parkovaní, dobré umístění zařízení. 

Často se stává, že jedinec má velké problémy zaparkovat a při odjezdu z akce dochází 

k velkým zácpám. Tyto skutečnosti jsou pro jedince negativní. Dobrá přístupnost  

ke stadionu a dobré parkování bude mít pozitivní dopad na fanoušky. 

 Estetika stadionu je chápána jako příjemné prostředí zařízení. Prostředí je 

tvořeno architekturou a interiérem zařízení. 

Kvalita ukazatele skóre je důležitá pro vývoj utkání. Diváci mohou vidět 

zbývající čas zápasu. Díky technologiím se kvalita může zvýšit, pokud se zobrazuje 

záznam gólové situace a během přestávek vtipné animace atd. Dané funkce mohou 

přinést na stadion zábavu.  
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Komfort sezení je nedílnou součástí stadionů. Lidé potřebují osobní prostor, 

jelikož fotbalové utkání trvá dvakrát 45 minut a tato doba je dosti dlouhá. Diváci 

vyžadují určitý standart ohledně pohodlí. Chtějí sedět pohodlně a mít dostatek místa pro 

své nohy.  

Diváckým zázemím je myšlena dostupnost toalet a občerstvovacích stánků  

na stadionu. Důležitým faktorem je počet zařízení na stadionu. V případě malého počtu 

se tvoří velké fronty, což může způsobit nepříjemný zážitek z fotbalového utkání. 

Komfort sezení a divácké zázemí jsou dva faktory, které mají přímý vliv  

na vnímaná vytěsnění. Vnímané vytěsnění ovlivňuje prožitek ze zápasu.  

Al-Thibiti (2004) provedl výzkum se 169 účastníky, kterého se zúčastnilo 92 žen 

a 77 mužů. Sestavil šest vlastních motivačních faktorů (kvalita hry, únik, zábava, 

sportovní atmosféra, sociální faktor a zamezení nudy). V dotazníku vypsal několik 

desítek možností ke každému faktoru. Účastník výzkumu měl ohodnotit každou 

variantu, jak je pro něho důležitá k návštěvě sportovního utkání.   

Výzkum byl zaměřen na dvě části. V první části bylo srovnání faktorů mezi 

muži a ženami.  

Graf č. 11: Přehled šesti faktorů mezi muži a ženami 

 
Zdroj: AL-Thibiti (2004) – vlastní zpracování 

Z grafu lze vypozorovat, že pro obě pohlaví je nejdůležitější faktor zábava. Na 

dalším místě se již faktory liší. Následující faktor u mužů je kvalita hry. U žen je to 
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sociální faktor. Ženy si raději zajdou na fotbalové utkání s přítomností přátel či rodiny. 

Sociální faktor je u mužů na třetím místě. U žen je na třetím místě sportovní atmosféra. 

Nejhůře dopadl faktor úniku.  

Neale, Funk (2006) provedli výzkum u fotbalových fanoušků na 11 motivačních 

faktorů. Jednalo se o faktory: výkon, týmový zájem, hráčský zájem, eustres, únik, 

drama, sociální sdružení, rodinné důvody, přátelské důvody, zábava, vzor. Výzkumu se 

zúčastnilo 559 respondentů.  

Graf č. 12: Přehled motivačních faktorů u fotbalu 

 
Zdroj: Neale, Funk (2006) 

 Faktory týmový zájem a eustres dopadly nejlépe. Nejhůře dopadl hráčský zájem. 

Z toho vyplývá, že divák je motivován mužstvem a ne jedincem. Je tedy předpoklad, že 

divák se půjde podívat na mužstvo. Fotbal je týmový sport. Zajímavostí je faktor 

zábava, který se zařadil do průměru v daném výzkumu.  

Další výzkum fotbalových fanoušků provedli Kiremitci, Demiray, Gencer 

(2014), kteří se zaměřili na fotbalové fanoušky fotbalových klubů v Turecku. Výzkumu 

se zúčastnily tři týmy. Jednalo se o Götzepe SK, Karsiyaka SK a Bursaspor. Götzepe 

SK hraje v současné době třetí nejvyšší soutěž v Turecku. Karsiyaka SK hraje druhou 

nejvyšší soutěž a Bucaspor hraje nejvyšší soutěž.   
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Výzkumu se zúčastnilo celkem 694 respondentů. Z toho bylo 514 mužů a 180 

žen. Každý tým měl zastoupení svých fanoušků. U týmu Göztepe SK to bylo 233 

fanoušků, u týmu Karsiyaka SK 247 fanoušků a u Bursaspor 214 fanoušků. 

Výzkum byl zaměřen na tři faktory (návštěva sportovního utkání, mediální 

spotřeba, merchandising).   

Graf č. 13: Porovnání faktorů fotbalových fanoušků fotbalových klubů v Turecku  

 
Zdroj: Kiremitci, Demiray, Gencer (2014) – vlastní zpracování 

Z grafu lze vypozorovat, že pro fanoušky třech klubů v Turecku je důležité se 

zúčastnit zápasu na stadionu. Dávají přednost sledování zápasu v hledišti před 

sledováním svého oblíbeného klubu v televizi. Motivace fanoušků u tří fotbalových 

klubů v Turecku má podobný charakter. Hlavní prioritou je navštívit fotbalový zápas. 

Následně si zakoupit suvenýry v barvách svého klubu.  
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3.5 Specifické důvody návštěvy fotbalových utkání 

Podle Westerbeek (2003) jsou specifické důvody následující: 

 Vyrovnanost soutěže 

 Nejistota herního výsledku 

 Kvalita hostujícího týmu 

 Identifikace s vítězícím mužstvem 

 Cena vstupného 

 Výše příjmů 

 Geografické umístění klubu 

 Stadion a jeho zázemí 

 Specifický zážitek  

 Reklama 

 Povětrnostní podmínky 

 Konkurenční aktivity 

 Sociologické faktory, vliv referenčních skupin, kultury 

3.5.1 Vyrovnanost soutěže 

Vztah mezi vyrovnaností soutěže a návštěvností je velice důležitý. Tento jev lze 

jednoduše popsat, čím větší vyrovnanost soutěže, tím vyšší návštěvnost. S porovnáním 

může být rozdíl mezi návštěvností přátelských a mistrovských utkání. U přátelských 

utkání není až tolik důležitý výsledek utkání. Zápas nemá náboj a diváky moc nezajímá. 

Mistrovské utkání je pro diváky daleko atraktivnější. Diváky zajímá výsledek  

a v každém zápase se bojuje o body, které mohou být důležité v boji o mistrovský titul. 

Výjimkou může být utkání, kdy mužstvo hraje se slabším a neatraktivním soupeřem, ale 

mužstvo na dálku s jiným týmem bojuje o titul. Lze tedy předpokládat, že mužstvo 

bojující o titul, bude mít vysoké návštěvy. Kdyby před začátkem sezóny byl předem 

jasný vítěz soutěže díky nízké konkurenci, návštěva by byla určitě nižší.  

Westerbeek (2003) ilustruje danou situaci příkladem v Austrálii u národních 

soutěží ve fotbale a ragby. Situace gradovala v průběhu 70. a 80. let 20. století. Národní 

soutěže trápila klesající návštěvnost na utkání. Důvodem bylo několik silných mužstev, 

které ovládaly národní soutěže. Bylo už předem dané, jak národní soutěže dopadnou. Na 



36 
 

počátku 90. století byly zavedeny hráčské drafty a platové stropy. Následoval strmý 

nárůst návštěvnosti v národních soutěžích.   

3.5.2 Nejistota herního výsledku 

Nejistota herního výsledku je částečně propojená s vyrovnaností soutěží. 

Vyrovnanost soutěže je zaměřena na celou sezónu. Nejistota herního výsledku je 

zaměřena pouze na jedno utkání. Lze předpokládat vysokou návštěvu u zápasů mezi 

nejlepšími kluby. U daných zápasů panuje nejistota z výsledku. Zápasy, kdy je předem 

jasný vítěz, diváky moc nezajímá a návštěvnost je nižší. Příklady lze vidět po celém 

světě. V České republice se pyšní největší návštěvností utkání mezi nejlepšími kluby, 

jako AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, FC Viktoria Plzeň či FC Slovan Liberec. 

3.5.3 Kvalita hostujícího týmu 

Kvalita hostujícího mužstva má velký vliv na návštěvnost domácích utkání 

klubu. Lze předpokládat, že zápasy s týmy bojujícími o titul jsou atraktivnější než 

zápasy s týmy bojujícími o sestup. Tento efekt způsobí větší návštěvnost, pokud přijede 

atraktivní soupeř. Nemusí se jednat pouze o tým, který zrovna bojuje o titul. Atraktivní 

soupeř může být mužstvo zvučného jména či s hvězdnými hráči v sestavě.  

Příkladem může být AC Sparta Praha a SK Slavia Praha. Jako tradiční kluby 

z ČR je o jejich zápasy velký zájem i když hrají jako hostující mužstvo. Dalším 

příkladem jsou zápasy v Lize mistrů. Pokud klub z České republiky postoupí do 

základní části Ligy mistrů, zápasy s nejlepšími týmy z Evropy jsou beznadějně 

vyprodané několik týdnu dopředu. Poslední účastníkem Ligy mistrů byla FC Viktoria 

Plzeň v sezoně 2013/2014.  

3.5.4 Identifikace s vítězícím mužstvem 

Identifikace s vítězným mužstvem je míra spokojenosti s návštěvou sportovní 

akce při vítězném utkání. Mužstva, která jsou úspěšná dlouhodoběji, mají zpravidla 

větší základnu fanoušků.  

Příklad může být z naší domácí soutěže, kdy se v sezoně 2010/2011 strhla 

doslova fotbalová mánie v Plzni. FC Viktoria Plzeň se již od úvodních kol pohybovala 

na čelních pozicích, dostala se do čela tabulky a nakonec i získala mistrovský titul. 
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Výsledkem bylo, že na jaře byl téměř každý domácí zápas vyprodán a na konci sezony 

se FC Viktoria Plzeň mohla pochlubit s vynikající návštěvností. 

3.5.5 Cena vstupného a výše příjmů 

Cena je jedním ze základních nástrojů marketingového mixu. Jedná se  

o nejdůležitější faktor při koupi produktu. Kotler (2007, s. 72) definuje cenu 

následovně: „Cena je suma peněz požadovaná za produkt nebo službu, nebo suma 

hodnot, které zákazníci smění za výhody vlastnictví nebo užívání produktu či služby.“  

Je potřeba zmínit elasticitu, která ovlivňuje vztah poptávky a ceny. Žák (1999,  

s. 25) uvádí elasticitu jako: „citlivost poptávaného množství určitého statku na jeho 

cenu.“ 

V České republice se průměrné mzdy zvyšují každoročně o několik procent. To 

může způsobit větší poptávku po produktech. V tomto případě se jedná o vstupenky na 

fotbalové utkání či suvenýry fotbalového klubu. V roce 2016 byla průměrná mzda podle 

www.czso.cz v ČR 27 589 Kč. 

Každá soutěž má rozdílnou elasticitu. Převažuje však neelastická poptávka. 

Příkladem může být situace v České republice. Na zápasech derby mezi AC Sparta 

Praha a SK Slavia Praha neváhají fanoušci zaplatit vyšší částky za vstupenky. 

Návštěvnost je i přes dražší vstupenky vysoká. Podobná situace je u českých klubů 

v evropských soutěžích. Fanoušci zaplatí bez problémů několik tisíc Kč, aby mohli 

vidět zápas s vítězem Ligy mistrů apod.  

3.5.6 Stadion a jeho grafické umístění  

Stadion je nedílnou součástí fotbalového klubu. Při nedostatečném komfortu lze 

předpokládat nižší návštěvnost než u stadionu s velkým komfortem. Stadion působí  

na fanoušky pomocí svého komfortu, vzhledu, vybavení, bezpečnosti a atmosféry. Není 

důležitý pouze prožitek na stadionu, ale také příchod a odchod ze stadionu. Tím je 

myšlena dostupnost na stadion. Fanoušci ocení dobré spojení MHD, vhodné možnosti 

parkování a vchod na stadion bez front. 

Fanoušci velmi dbají na tradice. Jeden příklad z České republiky, kdy FC 

Zbrojovka Brno měla na starém stadionu vysokou návštěvnost. Po přestěhování ze 

stadionu za Lužánky na stadion v Srbské ulici se návštěvnost rapidně snížila. 
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Pozitivně na návštěvnost naopak samozřejmě působí výstavba nových  

a moderních arén, což se povedlo fotbalovému klubu v Plzni a v Karviné. 

3.5.7 Specifický zážitek  

Specifický zážitek má velký vliv na návštěvnost. Jedná se o speciální událost, na 

kterou jsou diváci natěšení a chtějí být u speciálního okamžiku. 

Může se jednat o příjezd hvězdného hráče, rozloučení hráče s hráčskou kariérou, 

slavení mistrovského titulu nebo otevření fotbalového stadionu při mistrovském zápase. 

V České republice lze poukázat na několik příkladů. Stadion dokázal vyprodat 

Pavel Horváth a Petr Švancara u posledního fotbalového utkání v kariéře. V obou 

případech se jednalo o rozlučkový zápas, který byl pouze přátelský.  

3.5.8 Propagace a reklama  

Na začátek je potřeba definovat pojem propagace a reklama. Kozel (2006, s. 38) 

definuje propagaci následovně: „Zajišťuje bezprostřední tok informací mezi výrobcem 

zboží a služeb a potenciálním spotřebitelem s cílem prosazovat své marketingové 

záměry na určeném trhu.“ 

Vysekalová (2010, s. 16) definuje reklamu následovně: “jde o určitou formu 

komunikace s obchodním záměrem.“ 

Propagací a reklamou je myšleno předávání informací potenciálním zákazníkům 

a pomocí informací je přesvědčit ke koupi.  

Téměř všechny fotbalové kluby využívají reklamu ke zvýšení návštěvnosti. 

Kluby z České republiky nejvíce využívají k propagaci sociální sítě. Častým jevem  

u fotbalových klubů jsou propagační strategie, které jsou doprovázeny zlevněnými 

vstupenkami, slevovými kupóny a slevami na suvenýry fotbalového klubu. Tato 

strategie ovlivňuje návštěvnost.  

3.5.9 Povětrnostní podmínky  

Povětrnostní podmínky, jinak řečeno počasí, mají velký vliv na návštěvnost. Lze 

předpokládat, že při krásném počasí bude návštěvnost nejvyšší. Při velice špatném 

počasí bude návštěvnost nízká. Tento jev je diskutabilní. V případě, že je až moc velké 
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teplo, lidé raději budou trávit čas u vody. Za špatného počasí lidé navštíví fotbalový 

stadion, protože dojde k vyloučení konkurenčních venkovních aktivit.  

3.5.10 Konkurenční aktivity 

Nejdříve je potřeba definovat, co je to konkurence. Kotler (2001, s. 31) definuje 

konkurenci: „Konkurence zahrnuje veškeré skutečné nebo potenciální substituční 

nabídky, o kterých může zákazník při svém kupním rozhodování uvažovat“. Jednoduše 

lze říci, že konkurence se snaží přetáhnout zákazníky pomocí nabídky. 

Konkurenční aktivity mohou také velmi značně ovlivnit návštěvnost konkrétního 

utkání. Většina zápasů se odehrává během víkendu. Často dochází k časovým kolizím 

mezi zápasy a diváci si musí vybrat, na jaké fotbalové utkání zavítají. Proto fotbalový 

klub musí dobře zvolit začátek svých zápasů.  

Kromě konkurenčních sportovních odvětví působí na návštěvnost fotbalového 

utkání výrazně ostatní volnočasové aktivity. Většina diváků hraje fotbal aktivně a opět 

dochází k časové kolizi. V dalších případech může jít o zájmy či společenské akce, 

kterými může divák zaplnit svůj volný čas na úkor návštěvy fotbalového utkání. 

V České republice je velice populární trávit volný čas na chatách během 

víkendu. Tento trend převažuje ve velkých městech. Kluby musí s danou situací počítat 

a dobře stanovit začátek fotbalového zápasu. 

3.6 Metody výzkumu návštěvnosti 

 Dotazník podle Pugh (2015) se skládá z několika částí. První částí byl 

demografický dotazník, kde bylo osm otázek. Prvních šest bylo uzavřených s možností 

výběru z více položek. Zjišťoval se věk, pohlaví, rodinný stav, etnika, roční příjem  

a nejvyšší úroveň vzdělání. Sedmá otázka byla otevřená, zjišťovala, jaké sportovní 

události respondent navštívil. Osmá otázka měla zjistit, do jaké míry se respondent 

považuje za fanouška. Otázka se členila na osm bodů likertovi stupnice od 1 

(nepovažuji se za sportovního fanouška) do 8 (jsem extrémní fanoušek). 

 Druhá část dotazníku zjišťovala důležitost motivačních faktorů sportovních 

fanoušků. Na začátku bylo určeno 9 motivačních faktorů – skupinové sdružení, estetika, 
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rodinné motivy, ekonomický příjem, únik, sebevědomí, eustres, zábava, agrese. 

Dotazník se skládal z těchto 26 následujících otázek: 

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost je, abych mohl 

dočasně uniknout od osobních problémů. 

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost je, abych mohl 

sázet na sportovní události. 

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost je, že jsem 

vzrušený při sledování svého oblíbeného klubu. 

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost, je pro její 

uměleckou hodnotu. 

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost, je krása a půvab 

hry. 

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost je, že může být 

fyzická podpora týmu. 

 Sporty jsou zábavné jen tehdy, pokud si můžu vsadit na výsledek. 

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost je, že se cítím 

dobře, když můj tým vyhraje.  

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost, je možnost 

zapomenout na své problémy. 

 Rád se dívám na osobní souboje mezi hráči. 

 Tvorba sázek je nejzábavnější aspekt bytí sportovního fanouška. 

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost je, že většina 

mých přátel jsou sportovní fanoušci. 

 Sledování sportovních událostí je pro mě forma umění. 

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost je, že mě to 

odvádí od potíží v životě. 

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost, je být s ostatními 

lidmi. 

 Baví mě sport kvůli jeho zábavné hodnotě. 

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost, je možnost trávit 

čas s velkou skupinou lidí. 

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost, je fyzický 

kontakt mezi hráči. 
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 Sledování sportovních události mi zvyšuje sebevědomí. 

 Líbí se mi stimulace při sledování utkání. 

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost je, že je  

ten správný čas. 

 Pro mě je sportovní diváctví forma rekreace. 

 Úspěchy mého oblíbeného klubu jsou pro mě zisky a jejich neúspěchy jsou pro 

mě ztráty. 

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost, je možnost trávit 

čas se svým protějškem. 

 Jedním z hlavních důvodů, proč navštěvovat sportovní událost, je možnost 

strávit čas s rodinou. 

 Sledování sportovního utkání mě baví kvůli agresivitě na hřišti. 

 

Otázky byly založeny na likertově stupnici v rozmezí 1 (to mě vůbec 

nepopisuje) až 8 (to mě extrémně popisuje). Vysoké skóre znamená, že respondent je 

velice motivován k účasti na dané sportovní události.  

 

 Třetí část dotazníku se skládala ze specifických faktorů, které mohou motivovat 

jedince. Jednalo se o faktory vzrušení, nové události a nové zařízení. Dotazník měl 10 

otázek. Otázky byly následující:  

 Baví mě si vybírat z velkého množství sportovních kanálů, když se nudím. 

 Baví mě zkoumat nové sportovní stadiony. 

 Když vidím nový sportovní areál v televizi, chci jít k němu a prozkoumat ho. 

 Baví mě sledovat velkou sportovní událost poprvé. 

 Sledování nových sportovních akcí s kamarády je vzrušující. 

 Baví mě trávit čas se sportovními fanoušky. 

 Často hledám nové příležitost ke sledování sportovních událostí. 

 Baví mě sledovat nové a neznámé sporty s přáteli. 

 Vzbudila se ve mně zvědavost při sledování nových sportovních akcí. 

 Při návštěvě nového sportovního stadionu ho chci prozkoumat. 
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Dotazník byl založen na likertově stupnici v rozmezí 1 (nesouhlasím) – 7 

(důrazně souhlasím). Hodnota Alfa vyšla velice dobře, kdy druhá část dotazníku má alfa 

0,81 a třetí část dotazníku má alfa 0,85. Jedná se o velmi dobrou spolehlivost výsledků.  

 Výzkum autorů Wiid, Cant (2015) probíhal u stadionu před sportovní událostí. 

Respondenti byli zastaveni před vstupem na stadion se žádostí o vyplnění dotazníku. 

Jednalo se o kvantitativní průzkum. Dotazník byl založen na likertově stupnice od 1 

(málo motivován) do 5 (velice motivován) u osmi motivačních faktorů. Jednalo se  

o faktory: skupinové sdružení, estetika, rodinné motivy, ekonomický příjem, únik, 

sebevědomí, eustres, zábava. 

 U výzkumu Al-Thibiti (2004) se jednalo o kvantitativní výzkum. Respondenti 

byli studenti ze dvou univerzit. Jednalo se o Floridskou státní univerzitu a Floridskou 

zemědělskou mechanickou univerzitu.  

 Do dotazníkového šetření bylo umístěno 28 otázek pro 6 motivů. Dotazník byl 

založen na likertově stupnici od 1 (naprosto nesouhlasím) do 5 (zcela souhlasím). 

Hodnota alfa pro daný výzkum má 0,85 a tedy se jedná o velmi dobrou spolehlivost.  
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4 FOTBALOVÝ KLUB DUKLA PRAHA 

4.1 Historie klubu 

 

Počátky fotbalového klubu lze nalézt ve fotbalových kronikách, kdy se psalo 

v roce 1906 o jedenáctce pražského 28. Pěšího pluku. Fotbalový klub FK Dukla Praha 

byl založen v roce 1948 pod názvem ATK – armádní tělovýchovný klub. Mužstvo se 

skládalo z armádní jedenáctky reprezentačního mužstva fotbalistů, kteří byli ve 

vojenské základní službě. Daná jedenáctka nehrála všechny zápasy. Nastupovali 

převážně v mezinárodních zápasech (Pivoda, 2013). 

V letech 1949 – 1951 obléklo zelený dres armádního ligového družstva 

v každém ročníku na třicet hráčů, kteří absolvují vojenskou službu. Tým patří 

k ligovému průměru. Trenér Kolský přichází s myšlenkou vytvořit stálý kádr (Pivoda, 

2013). 

V roce 1953 se klub přejmenoval z názvu ATK na název ÚDA – ústřední dům 

armády. Od přejmenování začíná fotbalový klub používat již známé dresy. Jedná se  

o tmavé červené dresy se žlutými rukávy a límečkem. Klub v roce 1953 vybojoval první 

titul (Pivoda, 2013). 

Dalším významným rokem je rok 1956. V říjnu 1956 dostal klub dnešní název 

Dukla Praha na památku bojů ve 2. světové válce. Hned v tomto roce dokázala Dukla 

Praha vybojovat druhý ligový titul. Tímto vítězstvím se fotbalový klub Dukla Praha 

zúčastnil Poháru mistrů evropských zemí. V sezoně 1957/1958 se utkala v 1. kole se 

slavným mužstvem Manchester United. Tým z Anglie patřil mezi evropskou špičku. 

Dukla Praha dokázala před 30 tisíci fanoušky porazit Manchester United 1:0. Z postupu 

se však radoval tým z Anglie, jelikož v Anglii Dukla prohrála 3:0 (Pivoda, 2013). 

Následovalo nejslavnější období klubu, kdy v letech 1961 – 1964 slavila Dukla 

Praha čtyři mistrovské tituly. Mužstvu se dařilo i na mezinárodní scéně, kdy se 

v sezonách 1961/1962 (porážka s Tottenham Hotspur FC), 1962/1963 (Sport Lisboa  

e Benfica), 1963/1964 (BV Borussia Dortmund) probojovalo do čtvrtfinále Poháru 

mistrů evropských zemí. Dukla Praha se zúčastnila Amerického poháru, který byl hrán 

v New Yorku. Jednalo se o velice prestižní turnaj, kterého se zúčastnily týmy z Evropy, 

Severní a Jižní Ameriky. Dukla Praha dokázala vyhrát tento prestižní turnaj čtyřikrát 
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v letech 1961 – 1964. V roce 1965 se dostala do finále, ale vypadla s týmem Polonia 

Bytom z Polska (Pivoda, 2013). 

Hráči Dukly Prahy (Josef Masopust, Svatopluk Pluskal a Ladislav Novák) 

reprezentovali i Československou republiku a v roce 1960 na neoficiálním mistrovství 

Evropy získali třetí místo. Největší úspěch naší reprezentace v období 60. let je určitě 

mistrovství světe v Chile, kdy veřejnost nevěřila národnímu mužstvu. Československo 

dokázalo překvapit a získalo stříbrnou medaili. Československo prohrálo s Brazílií 1:3, 

kdy jediný gól Československa vstřelil hráč Dukly Praha Josef Masopust. Tohoto 

šampionátu se zúčastnilo sedm hráčů z fotbalového klubu Dukla Praha – Josef 

Masopust, Svatopluk Pluskal, Ladislav Novák, Pavel Kouba, Josef Jelínek, Josef 

Adamec a Jaroslav Borovička (Pivoda, 2013). 

Klub mohla těšit i individuální trofej pro Josefa Masopusta, který získal v roce 

1962 Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy.  

V sezoně 1965/1966 získala Dukla Praha osmý ligový titul, když se klub 

kvalifikoval do soutěže Pohár mistrů evropských zemí pro sezonu 1966/1967. Dukla 

Praha se dokázala probojovat až do semifinále, což znamenalo největší úspěch pro klub 

v evropských soutěžích. Klub prohrál v semifinále s týmem Celtic FC ze Skotska.  

 V následujících letech byla Dukla Praha v útlumu, jelikož došlo ke generační 

obměně. Další titul získala Dukla Praha v sezonách 1976/1977, 1978/1979, 1981/1982. 

V poháru mistrů evropských zemí (PMEZ) Dukla Praha nedokázala navázat na úspěch 

z předchozích sezon. Devadesátá léta jsou pro klub klíčová. Dukla Praha se dostává do 

finančních problémů. K tomu v listopadu 1989 dochází k politickému převratu, což 

zapříčinilo horší společensko-ekonomické podmínky ve sportu. Sport si musí shánět 

finanční prostředky sám (Pivoda, 2013). 

 Dukla Praha se nezvládla adaptovat na změny a byla donucena se stáhnout 

z české fotbalové špičky. Bylo to z důvodu finančních, kdy klub nedokázal platit 

nejlepší hráče, a proto nejlepší hráči odcházeli z Dukly Praha. V sezoně 1993/1994 klub 

poprvé sestupuje do druhé ligy. Situace je natolik špatná, že Dukle Praha nedovoluje 

odehrát sezonu ve druhé lize a automaticky sestupuje do České fotbalové ligy (třetí 

nejvyšší soutěž). Dukla Praha měla veliké finanční problémy a jednalo se o nejhorší 

období pro klub za poslední desítky let (Pivoda, 2013). 
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 Zlomové roky pro Duklu Praha jsou 1996 a 1997. V roce 1996 podnikatel 

Bohumír Ďuričko ze Slovenska koupil fotbalový klub FC Příbram, který hrál druhou 

ligu. Následovalo sloučení FC Příbram s Duklou Praha. Tým se nazval FC Dukla. 

V následující sezoně vyhrála FC Dukla druhou ligu a tím si zajistila postup do první 

ligy (Pivoda, 2013). 

 V tento moment to vypadalo pro Duklu velice dobře. Ale! Nastala situace, kdy 

se majitel Dukly nedokázal dohodnout s vlastníkem stadionu a areálu (Armáda ČR). 

Následoval přesun do Příbrami a přejmenování klubu na FC Dukla Příbram (v roce 

2000 – FC Marila Příbram, 2008 – 1. FK Příbram). Od roku 1998 fungoval klub bez 

„A“ mužstva. V soutěžích byly registrovány pouze mládežnické týmy (Pivoda, 2013). 

 Nastala situace, kdy odchovanci dorosteneckého mužstva neměli v klubu 

uplatnění, jelikož nefungovalo dospělé družstvo. V roce 2001 se klub spojil s Duklou 

Dejvice a umožnil odchovancům hrát i za tým dospělých. Klub hrál pražský přebor  

a nastartoval návrat na výsluní. Situace se zkomplikovala, jelikož měl klub finanční 

problémy a sestoupil do I.A třídy. Zvrat přišel v zimě 2003/2004, kdy do klubu přišel 

silný ekonomický partner. Zajistil stabilitu klubu a přivedl kvalitní hráče, kteří dokázali 

v sezoně 2003/2004 vybojovat postup a vrátit se do pražského přeboru (Pivoda, 2013). 

 Klub hrál stabilně pražský přebor. Největší zvrat na začátku 21. století nastal 

v létě 2007, kdy klub skončil na druhém místě a tím mu těsně unikl postup do Divize. 

Majitel klubu Jakubčovic se rozhodl, že převede druholigovou licenci na nově 

založenou akciovou společnost FK Dukla Praha a.s. To znamenalo, že se po deseti 

letech vrátil profesionální fotbal na stadion Juliska (Pivoda, 2013). 

 Začátek ve druhé lize byl pro klub velice náročný, ale v sezoně 2007/2008 se 

klub umístil na 14. místě a těsně se zachránil. V červnu 2008 vstoupil do klubu silný 

akcionář a objevil se i nový partner. To umožnilo vybudovat konkurenceschopný  

a stabilizovaný kádr, a zajistit organizační strukturu klubu (Pivoda, 2013). 

 V sezoně 2010/2011 vyhrála FK Dukla Praha druhou ligu a tímto se 

kvalifikovala do Gambrinus Ligy (nejvyšší fotbalové ligy). Pro klub to znamenalo 

návrat do první ligy po téměř 17 letech. Klub se stal konkurenceschopným týmem  

i v první lize. FK Dukla Praha se třikrát umístila na šestém místě (2011/2012, 

2012/2013, 2014/2015) a vždy chyběl týmu krok k lepšímu umístění.  
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Tabulka č. 3: Největší úspěchy FK Dukla Praha 

Úspěch Ročník  

11x Mistr Československa 1953, 1956, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 

1965/66, 1976/77, 1978/79, 1981/82 

8x Mistr poháru ČSR 1952, 1961, 1965, 1966, 1969, 1981, 1983, 1985, 1990 

4x Mistr poháru ČR 1980/81, 1982/83, 1984/85, 1989/90 

Semifinále PMEZ 1966/1967 

Zdroj: www.fkdukla.cz (2017) 

4.2 Stadion Juliska 

FK Dukla Praha hraje na stadionu s názvem Juliska, který je umístěn v Dejvicích 

na Praze 6. Majitel stadionu je Armáda České republiky. Stadion dosahoval kapacity až 

29 tisíc. 

Jedná se o atletický a fotbalový stadion, který byl otevřen v létě roku 1960. 

První fotbalový zápas se na stadionu odehrál 10. 7. 1960, kdy proti sobě nastoupily 

týmy Dukla Praha a Wiener Sportklub. Před tribunou s deseti tisíci fanoušky vyhrála 

Dukla 2:1. Jednalo se o Středoevropský pohár prvního kola. Dukla Praha dokázala 

v první sezoně na novém stadionu slavit mistrovský titul (Pivoda, 2013). 

Nejslavnější období pro stadion přišlo v roce 1967, kdy na Julisku přijel slavný 

AFC Ajax Amsterdam. Jednalo se o čtvrtfinále PMEZ a vítězství Dukly Praha se skóre 

2:1 utkání shlédlo 20 tisíc fanoušků – to znamenalo rekord návštěvnosti na Julisce. O 

sedm týdnů později dorazil na stadion Juliska Celtic FC, kdy se hrálo o finále v PMEZ. 

Zápas sledovalo opět 20 tisíc diváků, ale zápas skončil bezbrankovou remízou (Pivoda, 

2013). 

V roce 1975 proběhla rekonstrukce hlavní tribuny. Kapacita stadionu se zvýšila 

na 29 tisíc míst. Veřejnost kritizovala klub, že Dukla Praha nemá tak velké návštěvy na 

ligová utkání. Klub nemusel litovat. První ligový zápas proti Trenčínu navštívilo 29 

tisíc diváků. Ještě při šesti zápasech (Everton FC, VfB Stuttgart, Herthu Berlín, FC 

Barcelona, Manchester United a Inter Milán) hlásila Juliska vyprodáno (Pivoda, 2013). 

Poslední ligový zápas ve 20. století byl odehrán na Julisce 1. června 1994 

s Plzní, kdy zápas skončil bezbrankovou remízou. Derniéru zhlédlo 737 diváků. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99ebor_%C4%8Deskoslovensk%C3%A9_republiky_1953
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_liga_1956
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_liga_1957/58
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_liga_1960/61
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_liga_1961/62
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_liga_1962/63
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_liga_1963/64
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_liga_1965/66
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_liga_1976/77
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_liga_1978/79
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_liga_1981/82
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Před sezonou 2011/2012 musel stadion podstoupit rekonstrukci kvůli regulím 

Fotbalové asociaci České republiky. Hrozilo, že by klub nemohl hrát své zápasy na 

stadionu Juliska. Nakonec dostal klub výjimku. Rekonstrukce s názvem „Stadion 2012“ 

začala s výměnou sedaček na hlavní tribuně. V té době byla snížena kapacita stadionu 

na 4590 míst. Rekonstrukce se netýkala jen hlavní tribuny, ale i trávníku. Bylo 

nainstalováno vytápění hrací plochy. Na jaře roku 2013 došlo k navýšení kapacity 

stadionu na konečných 8150 míst (Pivoda, 2013). 

4.3 Obecné informace 

Fotbalový klub FK Dukla Praha je akciová společnost. Jako běžná akciová 

společnost má statutární orgán – představenstvo. Statutární orgán se skládá z předsedy  

a čtyř členů představenstva. Dozorčí radu tvoří předseda dozorčí rady, 

místopředsedkyně dozorčí rady a člen dozorčí rady.  

Za poslední roky se změnil základní kapitál akciové společnosti několikrát. Do 

11. 9. 2014 byl kapitál 2 000 000 Kč. Valná hromada rozhodla navýšit základní kapitál 

a to dvakrát v letech 2014 – 2016. Základní kapitál k datu 26. 4. 2016. se navýšil na 

111 200 000 Kč. 

Tabulka č. 4: Základní informace 

Datum zápisu 24. 4. 2007 

Obchodní firma FK Dukla Praha a.s. 

Sídlo Praha 6 – Dejvice, Na Julisce 28/2, PSČ 160 00 

Právní forma Akciová společnost 

Předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

Akcie  Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 416. 

Akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 66. 

Kmenové akcie na jméno 50 000, počet akcií: 44. 

Kmenové akcie na jméno 20 000, počet akcií: 70. 

Základní kapitál Základní kapitál 111 200 000 Kč, splaceno 100 %. 

Zdroj: www.rejstrik.penize.cz (2017) 
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5 METODOLOGIE 

Hlavním cílem výzkumu je zjištění příčin nízké návštěvností na zápasech FK 

Dukla Praha a následně zmapovat jaké motivační faktory ovlivňují diváky k účasti 

fotbalových utkání. 

5.1 Elektronický dotazník 

5.1.1 Operacionalizace 

Při tvorbě dotazníků je potřeba vytvořit operacionalizaci dotazníkového šetření, 

které dokáže hlouběji analyzovat otázky v daném dotazníku.  

Obrázek č. 5: Operacionalizace elektronického dotazníku 

 
Zdroj: Husák (2017) 
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5.1.2 Dotazník 

 Pro daný výzkum byl vytvořen dotazník, který je důležitým nástrojem pro 

získání informací a tím dosažení cílů diplomové práce. Dotazník byl částečně převzat 

od Al-Thibiti (2004), který zkoumal také motivační faktory fotbalových fanoušků. 

Převzata byla jeho druhá část dotazníku. Jednalo se o 28 motivačních otázek, které byly 

přeloženy do českého jazyka. Jednotlivé otázky potřebovaly zvláštní úpravu, aby 

respondent byl schopen pochopit smysl otázek. Dotazník byl vytvořen na webové 

stránce www.vyplnto.cz s názvem „Marketingový výzkum motivace fanoušků FK 

Dukla Praha“. Dotazníkové šetření probíhalo na internetu od 15. 3. do 20. 3. 2017.  

 Dotazník obsahoval 43 otázek. První dvě otázky zjišťují demografické údaje. 

Jedná se o věk a pohlaví. Třetí otázka je rozřazovací, ve které jde o četnost návštěv na 

fotbalových utkání FK Dukla Praha. Při účasti na fotbalovém utkání FK Dukla Praha 

pokračoval respondent otázkami 4 - 31. Otázky zjišťují, jaké motivační faktory 

ovlivňují návštěvu respondentů. Pokud respondent nenavštěvuje všechny utkání FK 

Dukla Praha, následují další dvě otázky. Jedná se o otázky 32 a 33. Otázka 32 zjišťuje 

příčiny, které zabraňují návštěvě všech domácích utkání. Otázka 33 je otevřená  

a respondent má možnost rozepsat všechny příčiny z předchozí otázky. V případě, že 

respondent nenavštěvuje fotbalová utkání FK Dukla Praha, je respondent přesměrován 

na otázky 34 - 43. Otázka 34 zjišťuje příčiny, které odrazují respondenty navštěvovat 

fotbalová utkání FK Dukla Praha. Otázky 35 – 43 jsou podotázky k předchozí otázce 34  

a hlouběji se zaměřují na příčiny odrazující od návštěvy fotbalového utkání.  

5.1.3 Zkoumaný soubor 

 Zkoumaný soubor tvořili fanoušci FK Dukla Praha. K oslovení těchto fanoušků 

bylo využito sociální sítě Facebook. Dotazník byl zveřejněn: 

 oficiální profil FK Dukla Praha, který ke dni 14. 3. 2017 sdílelo 10 333 lidí. 

 studentský profil Asociace studentů FTVS, který ke dni 14. 3. 2017 sdílelo 

1 949 lidí.   

 soukromý profil výzkumníka Bc. Lukáše Husáka, který měl ke dni 14. 3. 2017 

301 přátel. 

Výsledná velikost vzorku je 248 respondentů. 
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5.1.4 Škálování 

 Škálování bylo použito u otázek 4 – 31, které zjišťují vliv motivačních faktorů 

fotbalových fanoušků FK Dukla Praha. Bylo použito Likertovo škálování. Al-Thibiti 

(2004) využíval pět numerických hodnot. V dotaznících byly použity pouze čtyři 

numerické hodnoty. Byla snaha zabránit, aby respondenti neodpovídali neutrálně. 

Numerické hodnoty byly slovně doplněny následovně: určitě ne – spíše ne – spíše ano – 

určitě ano.  

5.1.5 Pilotáž 

 Tvorbě závěrečného dotazníku předcházela pilotáž. V dané fázi byly odhaleny 

nedostatky, a to v podobě nesrozumitelnosti otázek či špatné formulaci otázek. Pilotáž 

proběhla dne 13. 3. 2017. Pilotáže se zúčastnilo deset respondentů ve věku 20 – 27 let 

(sedm mužů a tři ženy), kteří upozornili na nedostatky v dotazníku u otázek 1, 19, 23. 

Úpravy byly následující: 

 původní znění: „Rád trávím čas s rodinou a přáteli.“ Otázka byla zavádějící. 

Byla opravena do finální verze následovně: „Rád trávím čas s rodinou a přáteli 

na zápasech FK Dukla Praha.“ 

 původní znění: „Chci komunikovat s lidmi.“ Otázka byla opět zavádějící. Byla 

opravena do finální verze následovně: „Chci komunikovat s ostatními na 

stadionu.“ 

 původní znění: „Chci být v sounáležitosti lidí.“ Otázka byla nesrozumitelná  

a byla opravena do finální verze následovně: „Chci být ve společnosti lidí se 

stejnými zájmy během sledování utkání.“ 

Pilotáž byla přínosem ke konečné podobě dotazníků. Konečná podoba dotazníku 

je uvedena v příloze č. 1.  

5.1.6 Analýza dat 

 K vyhodnocení elektronického dotazníku byla využita statistická analýza. 

Jednalo se o otázky 4 – 31, které zjišťovaly faktory motivující respondenty k návštěvě 

fotbalového utkání FK Dukla Praha. Byl využit aritmetický průměr, rozptyl, modus, 

směrodatná odchylka, špičatost a šikmost. Také byla využita dimenzionální analýza. 
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V ostatních otázkách byl použit procentuální podíl. K tvorbě grafů byl použit program 

MS Excel, který umožňoval práci s výslednou databází.   

5.2 Interview 

 Interview bylo připraveno jako polostrukturovaný hloubkový individuální 

rozhovor, který je důležitým nástrojem pro získání informací a tím dosažení cílů 

diplomové práce. Interview proběhlo dne 24. 3. 2017.  

 Dotazník obsahoval deset otázek, které zjišťovaly marketingové kroky, které 

využívá jako nástroj k ovlivnění návštěvnosti na utkání FK Dukla Praha. Otázky byly 

následující: 

 Jak dlouho pracujete na své pozici marketingového manažera, co vše je zahrnuto 

v popisu Vaší práce? 

 Klub měl za poslední uplynulé sezóny několikrát za sebou nejnižší průměrnou 

návštěvnost. Jaké důvody jsou podle Vás příčinou k nízkým návštěvám klubu?  

 Proč by měli diváci přijít na stadion? Z jakých důvodů? Co by je mělo 

motivovat k návštěvě? 

 Jaké marketingové kroky učinila FK Dukla Praha ke zvýšení návštěvnosti na 

svých zápasech v sezonách 2015/2016 a 2016/2017?  

 Jaké faktory ovlivňují termíny zápasů? Máte představu o tom, jaké termíny 

vyhovují fanouškům nejvíce?  

 V Praze sídlí několik fotbalových klubů. Myslíte, že mezi kluby panuje jistá 

konkurence? 

 Které komunikační kanály používáte pro propagaci zápasů FK Dukla Praha? 

Jaký komunikační kanál je dle Vašeho mínění pro ni nejlepší?  

 Jak řeší klub situaci se stadionem, jelikož patří mezi poslední dva prvoligové 

stadiony s atletickou dráhou? 

 Jaké jsou ohlasy na cenovou politiku vstupenek FK Dukla Praha, proč se klub 

rozhodl cenově upřednostnit vstupenky pro občany Prahy 6? 

 Má FK Dukla Praha oficiální fanklub? Pokud ano, jak spolu komunikujete? 

 Interview probíhalo s Ing. Vladimírem Šmírem, který je marketingovým 

manažerem fotbalového klubu FK Dukla Praha.  
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5.3 Osobní dotazování 

5.3.1 Operacionalizace u osobního dotazování 

Při tvorbě dotazníků je potřeba vytvořit operacionalizaci dotazníkového šetření, 

které dokáže hlouběji analyzovat otázky v daném dotazníku.  

Obrázek č. 6: Operacionalizace dotazníku 

 
Zdroj: Husák (2017)  

5.3.2 Dotazník u osobního dotazování 

 Dotazník obsahuje osm otázek. První dvě otázky zjišťují demografické údaje. 

Jedná se o věk a pohlaví. Třetí otázka je rozřazovací. Zjišťuje, zda respondent 

navštěvuje fotbalová utkání FK Dukla Praha. Při účasti na fotbalovém utkání FK Dukla 

Praha pokračuje respondent otázkami 4 - 6. Otázka č. 4 zjišťuje u respondentů, jak často 

navštěvují fotbalová utkání FK Dukla Praha. Otázka č. 5 zjišťuje, jaké motivační 

faktory ovlivňují respondenty k návštěvě fotbalových utkání FK Dukla Praha. Šestá 

otázka zjišťuje důvody a příčiny, které odrazují respondenty k návštěvě všech 
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fotbalových utkání FK Dukla Praha, pomocí sdělení pozitivních a negativních prožitků 

z návštěvy fotbalového utkání. V případě, že respondent nenavštěvuje fotbalová utkání 

FK Dukla Praha, je respondent tázán otázkami č. 7 a 8 na příčiny, které ho odrazují 

k návštěvě fotbalových utkání. Následně je dotazován, co by ovlivnilo jeho chování, 

aby na stadion přišel.  

5.3.3 Zkoumaný soubor u osobního dotazování 

 Zkoumaným souborem byli lidé z Prahy 6. K oslovení těchto lidí došlo 23. 3. 

2017 v okolí stadionu na Julisce. Osobního dotazování se zúčastnilo 57 respondentů. 

5.3.4 Pilotáž u osobního dotazování 

 Tvorbu závěrečného dotazníku předcházela pilotáž. V dané fázi nebyly odhaleny 

žádné nedostatky. Pilotáž proběhla dne 22. 3. 2017. Pilotáže se zúčastnilo sedm 

respondentů ve věku 20 - 27 let (čtyři muži a tři ženy).  

Pilotáž byla potřebná ke konečné podobě dotazníku. Konečná podoba dotazníku 

je uvedena v příloze č. 2.  

5.3.5 Analýza dat u osobního dotazování 

 K vyhodnocení dotazníku byla využita statistická analýza. U otázek byl využit 

procentuální podíl. K tvorbě grafů byl použit program MS Excel, který umožňuje práci 

s výslednou databází.  
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6 NÁVŠTĚVNOST 

Každá země má své tradiční sporty. V České republice jsou nejpopulárnějšími 

sporty fotbal a hokej. Z toho vyvozujeme, že hokej a fotbal jsou pravidelně 

navštěvované akce. Určitým faktorem jsou i stadiony, které mají daleko vyšší kapacitu 

než v ostatních sportech, jako například basketbal, házená, volejbal, florbal a další. 

Tabulka č. 5: Průměrná návštěvnost první ligy v hokeji a ve fotbale. 

Ročník Fotbal Hokej 

1993/1994 4654 3852 

1994/1995 5750 4234 

1995/1996 5130 3783 

1996/1997 7145 4597 

1997/1998 6156 4974 

1998/1999 6042 4634 

1999/2000 5953 4748 

2000/2001 4550 4379 

2001/2002 4740 3980 

2002/2003 3892 4378 

2003/2004 4830 4209 

2004/2005 3860 4999 

2005/2006 4091 4332 

2006/2007 4874 4394 

2007/2008 5147 4784 

2008/2009 4668 4902 

2009/2010 4895 5240 

2010/2011 4492 4936 

2011/2012 4715 4824 

2012/2013 4798 5169 
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2013/2014 5065 4948 

2014/2015 4739 5113 

2015/2016 5080 5406 

Zdroj: www.european-football-statistics.co.uk, www.hokej.cz (2017) 

Z tabulky lze vyvodit, že na konci 20. století byl fotbal více navštěvován než 

hokej. Přelom nastal v sezoně 2002/2003, kdy návštěvnost v hokeji byla vyšší než ve 

fotbale. Tato situace trvala další tři roky. Poslední roky je návštěvnost u obou sportů 

vyrovnána a vítězství v průměrné návštěvnosti se přelévá ze strany na stranu. Největší 

průměrná návštěva u fotbalu byla v sezoně 1996/1997, kdy dosahovala 7145 diváků. U 

hokeje to bylo v sezoně 2015/2016.  

6.1 Fotbalová návštěva FK Dukla Praha 

Tabulka č. 6: Návštěvnost jednotlivých utkání FK Dukla Praha v sezoně 2015/2016 

Kolo Datum Soupeř Návštěvnost Výsledek 

2. 1. 8. 2015 FC Viktoria Plzeň 5182 1:0 

4. 15. 8. 2015 Bohemians 1905 5068 2:2 

6 14. 9. 2015 FC Baník Ostrava 2046 4:1 

8. 26. 9. 2015 FC Zbrojovka Brno 1850 1:2 

10. 16. 10. 2015 FK Mladá Boleslav 1353 1:1 

12. 30. 10. 2015 FC Zlín 1332 1:0 

13. 7. 11. 2015 1. FK Příbram 1521 0:1 

15. 27. 11. 2015 FK Teplice 1132 4:0 

17. 12. 2. 2016 FC Slovan Liberec 2358 2:0 

20. 12. 3. 2016 FC Vysočina Jihlava 1148 0:1 

22. 3. 4. 2016 SK Slavia Praha 7753 0:1 

24. 15. 4. 2016 FK Jablonec 1067 6:1 

25. 20. 4. 2016 AC Sparta Praha 5762 1:2 

28. 6. 5. 2016 SK Sigma Olomouc 1228 2:0 
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30. 14. 5. 2016 1. FC Slovácko 831 0:1 

Zdroj: www.dukla.cz (2017) 

 FK Dukla Praha měla proti Slavii největší návštěvu v sezoně 2015/2016. 

Nejnižší byla v posledním kole proti Slovácku. Zápas navštívilo 831 diváků. 

Zajímavostí je, že pouze čtyři týmy dokázaly přilákat více než pět tisíc diváků. Vždy šlo 

o pražské kluby a obhájce titulu FC Viktoria Plzeň.  

Tabulka č. 7: Návštěvnost na zápasy FK Dukla Praha v první lize 

Sezona Umístění v 

lize 

Průměrná 

návštěva 

Umístění v 

návštěvnosti 

Nejvyšší návštěva 

1987/1988 2. 2260 16. 10800 

1988/1989 5. 2146 16. 11039 

1989/1990 7. 1273 16. 2857 

1990/1991 11. 1201 16. 4856 

1991/1992 11. 2042 16. 5970 

1992/1993 14. 2105 16. 8095 

1993/1994 16. 1338 16. - 

2011/2012 6. 2434 16. 4590 

2012/2013 6. 2191 16. 4257 

2013/2014 7. 2765 15. 6872 

2014/2015 6. 2516 16. 6348 

2015/2016 10. 2654 16. 7753 

Zdroj: www.european-football-statistics.co.uk, www.uefa.com (2017) 

 FK Dukla Praha měla nejhorší návštěvnost v lize od roku 1987 oproti ostatním 

klubům. Jedinou výjimkou byla sezona 2013/2014. V dané sezoně měla nejhorší 

návštěvnost 1. SC Znojmo, které muselo hrát na cizím stadionu.  
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6.2 Fotbalová návštěvnost v České republice 

 Je potřeba zjistit, které kluby mají nejlepší a nejhorší návštěvnost v nejvyšší 

fotbalové lize v České republice.  

Tabulka č. 8: Návštěvnost Synot ligy v sezoně 2015/2016 

Pořadí Mužstvo Průměrná 

návštěva 

Nejvyšší 

návštěva 

Kapacita 

stadionu 

Umístění 

v lize 

1. FC Viktoria Plzeň 10 620 11 710 11 710 1. 

2. AC Sparta Praha 9 759 18 684 18 944 2. 

3. SK Slavia Praha 8 884 17 663 20 800 5. 

4. FC Slovan Liberec 4 868 8 165 9 900 3. 

5. FC Zbrojovka Brno 4 798 10 200 12 550 6. 

6. 1. FC Slovácko 4 696 7 765 8 000 8. 

7. SK Sigma Olomouc 4 656 8 019 12 566 15. 

8. Bohemians 1905 4 628 5 000 5 000 9. 

9. FK Teplice 4 589 10 732 18 221 12. 

10. FC Baník Ostrava 4 576 7 329 15 123 16. 

11. FC Zlín 4 293 5 873 6 089 13. 

12. FK Mladá Boleslav 3 306 5 000 5 000 4. 

13. FC Vysočina Jihlava 3 154 4 290 4 155 11. 

14. 1. FK Příbram 2 977 6 827 9 100 14. 

15. FK Jablonec 2 827 6 012 6 108 7. 

16. FK Dukla Praha 2 654 7 753 8 150 10. 

Zdroj: www.epojisteniliga.cz, www.fotbalovestadiony.cz (2017) 

 Z tabulky lze vyčíst, že FC Viktoria Plzeň, AC Sparta Praha a SK Slavia Praha 

mají nejvyšší návštěvnost v sezoně 2015/2016. FC Viktoria Plzeň jako jediný tým 

překonal hranici průměrné návštěvnosti přes deset tisíc diváků. I když nejvyšší návštěvu 

měla 11 710 diváků. Zajímavostí je velký rozdíl mezi třetím a čtvrtým týmem. FC 

Slovan Liberec jako čtvrtý tým s průměrnou návštěvností 4868 diváků. Třetí tým SK 

Slavia Praha má o více než 4 tisíce větší průměrnou návštěvnost.  
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 FK Mladá Boleslav měla nejhorší průměrnou návštěvnost s porovnáním 

umístění v sezoně 2015/2016. Mužstvo skončilo na čtvrtém místě a umístilo se  

na dvanáctém místě průměrné návštěvnosti. Nejhorším mužstvem z hlediska průměrné 

návštěvnosti skončila FK Dukla Praha. Její průměrná návštěvnost byla 2654 diváků.  

 Průměrnou návštěvnost ovlivňuje velikost stadionu. Tím je myšlena maximální 

kapacita stadionu. Čím větší je kapacita stadionu, tím je větší pravděpodobnost, že klub 

bude mít vyšší průměrnou návštěvnost v sezoně. Klub AC Sparta Praha měl nejvyšší 

návštěvnost 18 684 diváků a přitom průměrná návštěvnost byla 9 759 diváků. Kluby 

s velkými stadiony mají vyšší průměrnou návštěvnost díky atraktivním zápasům, kdy 

dokáží zaplnit stadion. Příkladem opaku je Bohemians 1905, který má kapacitu stadionu 

5000 míst a zápasy navštívilo průměrně 4 628 diváků. Předpokládá se, že při vyšší 

kapacitě stadionu by klub Bohemians 1905 měl vyšší průměrnou návštěvnost. 

V sezoně 2015/2016 byly zápasy, které navštívily vysoké návštěvy, ale také 

velmi nízké. 

Tabulka č. 9: Nejnavštěvovanější zápasy v sezoně 2015/2016 v České republice 

Kolo Datum Zápas Návštěvnost 

22. 20. 3. 2016 AC Sparta Praha – SK Slavia Praha 18 684 

26. 24. 4. 2016 AC Sparta Praha – FC Viktoria Plzeň 18 371 

8. 27. 9. 2015 Sk Slavia Praha – AC Sparta Praha 17 663 

Zdroj: www.epojisteniliga.cz (2017) 

Tabulka č. 10: Nejnižší návštěvnost zápasů v sezoně 2015/2016 v České republice 

Kolo Datum Zápas Návštěvnost 

30. 15. 5. 2016 FK Dukla Praha – 1. FC Slovácko 831 

15. 24. 4. 2016 FK Dukla Praha – Teplice 1 132 

20. 27. 9. 2015 FK Dukla Praha – Jihlava 1 148 

Zdroj: www.epojisteniliga.cz (2017) 

 Z tabulek lze vypozorovat, že nejvíce navštěvované týmy v nejvyšší fotbalové 

lize v České republice jsou dva tradiční týmy z České republiky (AC Sparta Praha a SK 

Slavia Praha) a v současnosti nejlepší mužstvo v České republice (FC Viktoria Plzeň), 

která vyhrála titul v sezoně 2015/2016. 
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 Zápasů s nejnižší návštěvností se zúčastnila vždy FK Dukla Praha, kdy její 

poslední zápas v sezoně 2015/2016 navštívilo pouze 831 diváků.  Největším problémem 

FK Dukla Praha je nezájem diváků o zápasy s neatraktivními soupeři. Nejvyšší 

návštěvou klubu byla návštěva 7753 diváků proti SK Slavia Praha. 

Graf č. 14: Průměrná návštěva jednotlivých kol v sezoně 2015/2016 

 
Zdroj: www.epojisteniliga.cz (2017) – vlastní zpracování 

 V sezoně 2015/2016 byla průměrná návštěvnost 5080 diváků. 

Nejnavštěvovanějším kolem bylo 22. kolo, kdy zápasy navštívilo celkem 46 009 

diváků, což je v průměru 5751 diváků na zápas. Tento údaj ovlivnila i nejvyšší návštěva 

v dané sezoně, kdy zápas mezi AC Sparta Praha – SK Slavia Praha navštívilo 18 684 

diváků. Nejméně navštěvované bylo 15. kolo, kdy zápasy navštívilo pouhých 26 608 

diváků, což je v průměru 3326 diváků na zápas. Dané zápasy ovlivnilo i počasí. Kolo se 

hrálo v termínu 27. - 30. 11. 2015. V chladnějších obdobích dochází k situaci, kdy 

diváci méně navštěvují stadiony kvůli komfortu. Na stadionech je chladno a diváci 

upřednostňují sledování zápasu v teple u televizních přijímačů. 
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Tabulka č. 11: Návštěvnost v nejvyšší fotbalové soutěži v České republice 

Ročník Průměrná návštěva v 

sezoně 

Nejlepší klub Průměrná návštěva 

klubu 

1993/1994 4654 FC Zbrojovka Brno 9 501 

1994/1995 5750 FC Zbrojovka Brno 20 523 

1995/1996 5130 FC Zbrojovka Brno 12 283 

1996/1997 7145 FC Zbrojovka Brno 21 659 

1997/1998 6156 FC Zbrojovka Brno 15 365 

1998/1999 6042 FC Zbrojovka Brno 13 207  

1999/2000 5953 SFC Opava 11 234 

2000/2001 4550 SK Sigma Olomouc 7 718 

2001/2002 4740 FC Baník Ostrava 8 007 

2002/2003 3892 AC Sparta Praha 6 214 

2003/2004 4830 FC Baník Ostrava 15 376 

2004/2005 3860 FC Baník Ostrava 8 028 

2005/2006 4091 AC Sparta Praha 7 211 

2006/2007 4874 AC Sparta Praha 11 848 

2007/2008 5147 FC Baník Ostrava 11 022 

2008/2009 4668 SK Slavia Praha 11 971 

2009/2010 4895 AC Sparta Praha 10 766 

2010/2011 4492 AC Sparta Praha 8 665 

2011/2012 4715 AC Sparta Praha 10 322 

2012/2013 4798 FC Viktoria Plzeň 10 047 

2013/2014 5065 AC Sparta Praha 11 340 

2014/2015 4739 FC Viktoria Plzeň 10 867 

2015/2016 5080 FC Viktoria Plzeň 10 620 

Zdroj: www.synotliga.cz (2017) 
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6.3 Fotbalová návštěva v Evropě 

Fotbal v Evropě je velice populární a lze to vidět na statistikách návštěvností 

nejlepších fotbalových lig v Evropě. Jedná se o fotbalové ligy v Anglii, v Německu, 

v Itálii a ve Španělsku. 

Tabulka č. 12: Průměrná návštěvnost nejnavštěvovanějších soutěží v Evropě 

Název ligy Země Průměrná návštěvnost 

1. Bundesliga Německo 43 300 

Barckays Premier League Anglie 36 461 

Liga BBVA Španělsko 28 568 

Seria A Itálie 22 162 

Ligue 1 Francie 20 896 

Eredivisie Nizozemsko  19 387 

2. Bundesliga Německo  19 165 

Sky Bet Championship Anglie 17 578 

Jupiter Pro League Belgie  11 905 

SOGAZ Chempionat Rusko  11 085 

Zdroj: www.european-football-statistics.co.uk (2017) 

 Z tabulky lze vypozorovat vysokou návštěvnost v Evropě. Nejvyšší průměrnou 

návštěvnost má nejvyšší fotbalová soutěž v Německu. Nejvyšší fotbalová liga v České 

republice se umístila na 27. místě.  

 Jaký má vliv počet obyvatel v zemi na návštěvnost, lze mluvit o vztahu - čím 

více obyvatel, tím vyšší průměrná návštěvnost. 

Tabulka č. 13: Porovnání průměrné návštěvnosti v sezoně 2015/2016 

Země Počet 

obyvatel 

Průměrná 

návštěvnost 

Mužstvo Průměrná 

návštěvnost 

Nizozemsko 16,8 milionů 19 387 AFC Ajax Amsterdam 49 206 

Belgie 11,2 milionů 11 905 Club Brugge KV 26 129 

Řecko 10,8 milionů 3 987 Olympiakos SF Piraios 18 106 
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Portugalsko 10,6 milionů 10 803 SL Benfica 50 322 

ČR 10,5 milionů 5 080 FC Viktoria Plzeň 10 620 

Maďarsko 9,9 milionů 2 628 Ferencvárosi TC 7 737 

Švédsko 9,6 milionů 9 127 Hammarby IF 22 885 

Bělorusko 9,5 milionů 1 481 FK BATE Borisov 4 796 

Rakousko 8,5 milionů 6 274 SK Rapid Wien 16 860 

Švýcarsko 8,1 milionů 10 751 FC Basel  28 597 

Zdroj: www.european-football-statistics.co.uk, www.zemepis.eu, www.supporters.cz (2017) 

 Mezi průměrnou návštěvností a počtem obyvatel neexistuje žádný vztah. 

Nejvyšší průměrnou návštěvnost z daných zemí má Nizozemsko. Zajímavé je to  

u Portugalska, kdy nejvyšší liga v Portugalsku má průměrnou návštěvnost 10 803 

diváků. Dané číslo tvoří především mužstvo SL Benfica, které má průměrnou 

návštěvnost 50 322 diváků. 

Tabulka č. 14: Porovnání návštěvnosti v ČR se zeměmi s podobnou návštěvností 

Ročník Izrael Norsko Rakousko ČR Ukrajina Řecko 

2006/2007 4 849 10 485 8 022 4 874 9 052 6 438 

2007/2008 5 354 9 812 9 338 5 147 8 295 6 671 

2008/2009 5 305 8 956 9 013 4 668 7 574 7 622 

2009/2010 4 146 8 117 7 873 4 895 8 943 7 617 

2010/2011 4 522 7 994 7 953 4 492 9 225 6 424 

2011/2012 3 901 7 010 7 075 4 715 11 309 4 931 

2012/2013 5 061 6 828 6 802 4 798 12 547 4 976 

2013/2014 5 167 6 961 6 169 5 065 10 930 3 876 

2014/2015 6 710 6 711 6 580 4 739 6 143 3 122 

2015/2016 7 031 6 970 6 274 5 080 5 008 3 978 

Zdroj: www.european-football-statistics.co.uk (2017)  

 Z tabulek lze vysledovat, že nejvyšší soutěž v Izraeli a v České republice má 

rostoucí tendenci v průměrné návštěvnosti. Izrael v sezoně 2011/2012 měl v průměru 
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pouze 3901 diváků. V sezoně 2015/2016 to bylo už 7031 diváků. V České republice se 

jedná pouze o mírný růst. 

Graf č. 15: Průměrná návštěvnost  

 
Zdroj: www.european-football-statistics.co.uk (2017) – vlastní zpracování 

 Z grafu lze vypozorovat, že nejvyšší soutěž na Ukrajině dosahovala velice 

vysokých návštěv. V sezoně 2012/2013 se jednalo o 12 547 diváků v průměru na zápas. 

V sezoně 2015/2016 navštěvovalo soutěž v průměru pouhých 5008 diváků. Tento 

snižující se efekt může být ovlivněn politickou situací na Ukrajině.  
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7 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A INTERPRETACE 

ZÍSKANÝCH DAT 

Tento výzkum byl proveden v březnu roku 2017. Respondenti byli osloveni 

pomocí elektronického dotazníku na internetovém portálu www.vyplnto.cz, kde 

elektronický dotazník získal svou vlastní internetovou adresu. Dotazník byl šířen 

pomocí sociální sítě facebook. Dotazník vyplnilo celkem 248 respondentů. 

Dotazník obsahuje celkem 43 otázek, které lze rozdělit na tři části. První část 

obsahuje tři otázky. První dvě otázky zjišťují demografickou charakteristiku 

respondentů. Třetí otázka je rozřazovací. Druhá část je zaměřena na respondenty, kteří 

navštěvují fotbalová utkání FK Dukla Praha. Tato část obsahuje 30 otázek, kdy 28 

otázek zjišťuje motivační faktory k návštěvě fotbalového utkání. Následují dvě otázky, 

ve kterých respondenti mohou vyjádřit nedostatky, které zabraňují respondentům 

navštívit všechny domácí utkání. Třetí část je zaměřena na respondenty, kteří 

nenavštěvují zápasy FK Dukla Praha. Tato část obsahuje 12 otázek a zjišťuje důvody, 

které odrazují k návštěvě fotbalových utkání FK Dukla Praha. 

7.1 Demografická část 

V demografické části dotazníku jsou pokládány dvě otázky. První otázka je 

zaměřena na pohlaví respondentů.   

Graf č. 16: Struktura respondentů dle pohlaví 

 
Zdroj: Husák (2017) 
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 Z grafu lze vypozorovat, že se výzkumu zúčastnili převážně muži. Jednalo se 

přesně o 206 mužů a 42 žen.  

Graf č. 17: Věkové složení respondentů 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Druhá otázka zkoumala věkové složení respondentů. Výzkumu se zúčastnila 

převážně mladší generace. Největší zastoupení tvořili respondenti ve věku 16 – 25 let. 

Konkrétně se jednalo o 144 respondentů. Následovali respondenti ve věku 26 – 35 let. 

V tomto případě šlo o 32 respondentů. Výzkumu se zúčastnilo 26 respondentů ve věku 

do 15 let, 16 respondentů ve věku 36 – 45, 15 respondentů ve věku 46 – 55 let a 15 

respondentů ve věku 56 a více. 

Tabulka č. 15: Věkové složení respondentů u mužů a žen 

Věk Muží Ženy 

Do 15 let 24 2 

16 – 25 let 116 28 

26 – 35 let 26 6 

36 – 45 let 14 2 

46 – 55 let 10 3 

56 let a více 16 1 

Zdroj: Husák (2017) 
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Graf č. 18: Struktura respondentů podle navštěvování zápasů FK Dukla Praha 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Z grafu lze vypozorovat, že více respondentů nenavštěvuje fotbalová utkání FK 

Dukla Praha. Jedná se o 147 respondentů, kteří nenavštívili ani jedno utkání. 101 

respondentů navštíví alespoň jedno utkání za sezónu.  

Graf č. 19: Struktura respondentů navštěvujících utkání FK Dukla Praha 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Na grafu jde vypozorovat, že respondenti převážně navštěvují utkání FK Dukla 

Praha pouze 1 – 3 zápasy za sezónu. Jednalo se o 43 respondentů. 22 respondentů 

navštěvuje 4 – 8 utkání za sezónu. 9 – 14 zápasů navštěvuje 18 respondentů. Dalších 18 

respondentů nevynechá ani jedno utkání a chodí na každý zápas. 
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Tabulka č. 16: Struktura respondentů podle věku a návštěv na FK Dukla Praha (muži) 

Věk - muži Nenavštěvují 1 – 3 krát 4 – 8 krát 9 – 14 krát Každé utkání 

Do 15 let 22 0 0 0 2 

16 – 25 let 81 20 5 0 10 

26 – 35 let 16 5 3 2 0 

36 – 45 let 2 4 2 6 0 

46 – 55 let 5 3 2 0 0 

56 let a více 1 3 2 4 6 

Zdroj: Husák (2017) 

 Každé utkání navštěvují nejčastěji muži ve věku 16 – 25 let. Dále potom muži 

56 let a více. Zajímavostí je, že u mužů 56 let a více, je větší pravděpodobnost 

navštívení více zápasů v sezóně. U mužů ve věku 26 – 35 let a 46 – 55 let je 

pravděpodobnost opačná, tedy že navštíví jen několik zápasů za sezonu.  

Tabulka č. 17: Struktura respondentů podle věku a návštěv na FK Dukla Praha (ženy) 

Věk - ženy Nenavštěvují 1 – 3 krát 4 – 8 krát 9 – 14 krát Každé utkání 

Do 15 let 0 2 0 0 0 

16 – 25 let 18 1 5 4 0 

26 – 35 let 2 1 1 2 0 

36 – 45 let 0 2 0 0 0 

46 – 55 let 0 1 2 0 0 

56 let a více 0 1 0 0 0 

Zdroj: Husák (2017) 

 U žen převládá navštěvování fotbalových utkání FK Dukla Praha jen několikrát 

za sezonu. Žádná žena nenavštěvuje každé utkání. Pouze ženy ve věku 16 – 25 let a 36 

– 45 let navštěvují 9 – 14 krát za sezonu fotbalové utkání FK Dukla Praha. 
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7.2 Motivační faktory 

 Druhá část výzkumu byla zaměřena na motivační faktory. Jednalo se  

o respondenty, kteří navštěvují fotbalová utkání FK Dukla Praha. Dané části dotazníků 

se zúčastnilo 101 respondentů.  

 Výzkum byl zaměřen na šest motivačních faktorů – sociální faktor, zábava, 

sportovní atmosféra, zamezení nudy, únik a kvalita hry.  

Graf č. 20: Přehled motiv. faktorů návštěvníků fotbalových utkání FK Dukla Praha 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Z grafu lze vyčíst, že nejlépe je umístěn faktor zábava. Celkově tento faktor 

dosáhl hodnoty 3,49. S hodnotou 3,41 skončil faktor sportovní atmosféra a s hodnotou 

3,34 dopadl faktor kvalita hry. Dané faktory měly mezi sebou velice blízko a lze říct, že 

tyto faktory jsou nejdůležitější pro respondenty navštěvující utkání FK Dukla Praha. Na 

čtvrtém místě se umístil sociální faktor s hodnotou 2,90. Následoval faktor úniku, který 

měl hodnotu 2,81. Na posledním místě skončil faktor zamezení úniku s hodnotou 2,16.  

 Lze předpokládat, že respondenti navštěvují fotbalová utkání z důvodu 

pobavení, aby si užili kvalitu hry a sportovní atmosféru a lze vyloučit, že by respondenti 

navštívili fotbalové utkání kvůli zamezení nudy.  
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Graf č. 21: Přehled motivačních faktorů u jednotlivých věkových skupin – muži 

 
Husák (2017) 

 V grafu je zobrazeno porovnání motivačních faktorů u jednotlivých věkových 

kategorií. Daný graf je zaměřen na muže. Ve věku do 15 let se umístění motivačních 

faktorů změnilo nepatrně. Došlo k prohození dvou motivačních faktorů. Jedná se  

o sociální faktor a faktor kvality hry. Pro muže ve věku do 15 let je důležitější faktor 

kvality hry před sociálním faktorem. Faktor úniku je přibližně stejný jako faktor 

zamezení nudy a pro danou věkovou kategorii nejsou tolik důležité.  
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 U respondentů ve věku 16 – 25 let nedošlo k žádným změnám na pozicích 

motivačních faktorů. Všechny faktory se nachází blízko k hranici celkového průměru. 

 U respondentů ve věku 26 – 35 let došlo ke změnám pozic u prvních třech 

motivačních faktorů. Pro danou věkovou skupinu respondentů je nejdůležitější faktor 

kvalita hry. Následuje faktor sportovní atmosféra a až na třetím místě je faktor zábava.  

 U respondentů ve věku 36 - 45 došlo k velkým změnám v pořadí motivačních 

faktorů. Nejdůležitější faktor pro danou věkovou skupinu je kvalita hry. Následuje 

faktor zábava a navazuje motivační faktor sportovní atmosféra. Faktor úniku skončil 

nepatrně před sociálním faktorem.  

 Ve věku 46 – 55 let došlo u respondentů k velkým změnám v pořadí 

motivačních faktorů. U dané věkové skupiny je nejdůležitější faktor sportovní 

atmosféra. Na dalších místech skončily shodně faktory kvality hry a úniku. Následoval 

faktor zábava a sociální faktor.  

 U respondentů ve věku 56 let a více došlo k několika změnám oproti celkovému 

průměru. Jako nejdůležitější faktor dopadl faktor kvality hry. Následoval faktor 

sportovní atmosféra. Faktor zábava byl pro dané věkové kategorii vyhodnocen jako třetí 

v pořadí. Faktor úniku se dostal před sociální faktor. 

 S faktorem kvalita hry se respondenti nejvíce ztotožňovali ve věkové kategorii 

26 – 35 let a nejméně ve věku do 15 let. Věk v rozmezí 46 – 55 let měl největší hodnoty 

u faktoru úniku. U daného faktoru dopadli nejhůře respondenti do 15 let. Faktor 

zamezení nudy dosahoval nejvyšší hodnoty u věkové kategorie 36 – 45 let a nejhůře  

u respondentů do 15 let. Faktor sportovní atmosféra má nejlepší hodnotu u respondentů 

ve věku do 15 let a nejnižší je u respondentů ve věku 36 – 45 let. Faktor zábava nejvíce 

motivuje respondenty ve věku do 15 let a nejméně motivuje věkovou kategorii 

v rozmezí 26 – 35. Sociální faktor má nejvyšší hodnoty u respondentů do 15 let  

a nejmenší u respondentů 56 let a více.  

 Z výsledku lze vyvodit, že každá věková hranice preferuje jiné motivační 

faktory k návštěvě fotbalových utkání FK Dukla Praha. 

 U tvrzení jednotlivých motivačních faktorů nebyly zpozorovány žádné velké 

rozdíly od celkového průměru. 
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Graf č. 22: Přehled motivačních faktorů u jednotlivých věkových skupin – ženy 

 
Husák (2017) 

 V grafu lze vidět porovnání motivačních faktorů u jednotlivých věkových 

kategorií. Daný graf je zaměřen na ženy. Ve věku do 15 let došlo k malým změnám 

oproti celkovému průměru umístění motivačních faktorů. Došlo k prohození dvou 

faktorů. Pro respondenty ve věku do 15 let je důležitější sociální faktor než faktor 

kvality hry.  

 U věkové kategorie v rozmezí 16 – 25 let dochází k velkým rozdílům oproti 

celkovému průměru pořadí motivačních faktorů. Pro danou věkovou kategorii je 
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nejdůležitější faktor sportovní atmosféra a za ním faktor zábava. Na dalším místě 

skončil sociální faktor. Navazuje faktor úniku s faktorem kvality hry.  

 U respondentů ve věku 26 – 35 let nedošlo k žádným změnám oproti celkovému 

pořadí průměru motivačních faktorů.  

 Ve věkové kategorii v rozmezí 36 – 45 let došlo k prohození dvou motivačních 

faktorů. Jednalo se o faktory kvalita hry a sportovní atmosféra. Respondenti se více 

ztotožňují s faktorem kvality hry před faktorem zábava. 

 U respondentů ve věku 46 – 55 let došlo k malým změnám při umístění 

motivačních faktorů. Jednalo se o sociální faktor a faktor úniku. Pro danou věkovou 

kategorii je důležitější faktor úniku.  

U respondentů ve věku 26 – 35 let nedošlo k žádným změnám oproti celkovému 

pořadí průměru motivačních faktorů. 

S faktorem kvalita hry se respondenti nejvíce ztotožňovali ve věkové kategorii 

36 – 45 let a nejméně ve věkovém rozmezí 46 – 55 let. Věk v rozmezí 16 – 25 let měl 

největší hodnotu u faktoru úniku. U daného faktoru dopadli nejhůře respondenti 

v rozmezích 36 – 45 let a 56 let a více. Faktor zamezení nudy dosahoval největší 

hodnoty u věkové kategorie 46 – 55 let a nejnižší byl u respondentů ve věku 16 – 25 let. 

Faktor sportovní atmosféra měl nejvyšší hodnotu u respondentů ve věku 26 – 35 let  

a nejnižší hodnoty dosáhli respondenti ve věku 46 – 55 let. Faktor zábava je nejvíce 

motivující pro respondenty ve věku 36 – 45 let a nejméně motivující pro věkovou 

kategorii v rozmezí 16 – 25. Sociální faktor má nejvyšší hodnoty u respondentů ve věku 

16 - 25 let a nejmenší u respondentů 56 let a více.  

 Z výsledku lze usoudit, že každá věková kategorie preferuje jiné motivační 

faktory k návštěvě fotbalových utkání FK Dukla Praha. 

 Pro tvrzení jednotlivých motivačních faktoru nebyly zpozorovány žádné velké 

rozdíly od celkového průměru. 
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Tabulka č. 18: Přehled hodnot u faktoru zábavy 

Faktor zábava Rozptyl Hodnota 

Chci vidět svůj tým vítězit 0,464 3,66 

Chci se zajímat o sportovní dění 0,566 3,44 

Chci dobře trávit svůj čas 0,722 3,28 

Chci být pobaven fotbalovým zápasem  0,608 3,54 

Mám velký zájem o sportovní zápasy 0,488 3,54 

Průměr  0,57 3,49 

Zdroj: Husák (2017) 

 U respondentů nejlépe dopadlo tvrzení „chci vidět svůj tým zvítězit.“ Jedná se  

o základní předpoklad k návštěvě fotbalového utkání. Pokud fandím nějakému klubu, 

tak ho chci vidět vyhrát. Pro nezaujatého fanouška je základním požadavkem být dobře 

pobaven fotbalovým zápasem. Dané tvrzení skončilo na druhém místě v daném faktoru. 

Rozptyl je nízký a je zde předpoklad malého rozptylu odpovědí. 

Graf č. 23: Faktor zábava – statistické ukazatele 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 U faktoru zábava jsou statistické ukazatele velice podobné. Šikmost je 

v záporných hodnotách. Špičatost je v kladných hodnotách. Z toho vyplývá, že 

respondenti zastávají spíše souhlasný postoj. Dané tvrzení podporuje i větší modus než 
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průměr. Jelikož šikmost obsahuje negativní čísla, lze předpokládat pravostranné 

zešikmení. Špičatost dosahuje vysokých hodnot, proto lze předpovědět rozdělení 

špičatější.  

Tabulka č. 19: Přehled hodnot u faktoru sportovní atmosféra 

Faktor sportovní atmosféra Rozptyl Hodnota 

Chci během zápasu pociťovat napětí ze hry 0,338 3,68 

Chci být v přátelském prostředí 0,59 3,36 

Chci se cítit dobře během sledování utkání 0,54 3,52 

Chci si užít fotbal jako formu rekreace 0,914 3,08 

Průměr 0,596 3,41 

Zdroj: Husák (2017) 

U respondentů nejlépe dopadlo tvrzení „chci během zápasu pociťovat napětí ze 

hry“. Pokud během utkání jedinec zažije napětí, tak lze předpokládat větší zaujetí a větší 

prožitek z fotbalového utkání. Rozptyl vyšel nízký a lze předpovědět, že respondenti 

odpovídají podobně. 

Graf č. 24: Faktor sportovní atmosféra – statistické ukazatele

 

Zdroj: Husák (2017) 
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 Statistické ukazatele u faktoru sportovní atmosféry jsou podobné jako u faktoru 

zábava. Pouze u otázky „chci si užít fotbal jako formu rekreace“ dosáhla špičatost 

záporné hodnoty. Lze předpokládat, že respondenti mají spíše souhlasný postoj 

k danému faktoru. Díky negativním hodnotám šikmosti lze předpokládat pravostranné 

zešikmení. 

Tabulka č. 20: Přehled hodnot u faktoru kvalita hry 

Faktor kvalita hry Rozptyl Hodnota 

Chci si užít umělecký dojem ze hry 0,896 2,94 

Chci si užít krásu hry 0,65 3,48 

Chci si užít dobré výkony hráčů během hry 0,488 3,54 

Chci si užít vysokou kvalitu dovedností hráčů  0,704 3,34 

Chci mít pocit radosti během utkání 0,596 3,38 

Průměr 0,667 3,34 

Zdroj: Husák (2017) 

U faktoru kvalita hry dopadlo nejlépe tvrzení „chci si užít dobré výkony hráčů 

během hry“. Jedná se o důležitý motiv k návštěvě fotbalových utkání. Zápasy, které 

postrádají herní kvalitu, nebudou navštěvovat respondenti. Rozptyl vyšel nízký. 

Respondenti odpovídali podobně.  
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Graf č. 25: Faktor kvalita hry – statistické ukazatele 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Faktor kvalita hry se jeví stejně dobře jako faktor sportovní atmosféra. Pouze 

jedna otázka má záporné hodnoty u špičatosti a šikmosti. U dalších je šikmost záporná  

a špičatost kladná. Lze tedy předpokládat souhlasný postoj respondentů. Díky 

negativním hodnotám u šikmosti (s výjimkou jedné) lze předpokládat pravostranné 

zešikmení. 

Tabulka č. 21: Přehled hodnot u sociálního faktoru 

Sociální faktor Rozptyl Hodnota 

Rád trávím čas s rodinou a přáteli na zápasech FK Dukla Praha 1,034 3,08 

Chci být s jinými lidmi na stadionu 0,818 2,68 

Chci komunikovat s ostatními na stadionu 0,742 2,76 

Chci být ve společnosti lidí se stejnými zájmy během sledování utkání  0,736 3,06 

Průměr 0,833 2,90 

Zdroj: Husák (2017) 

U sociálního faktoru dopadlo nejlépe tvrzení „rád trávím čas s rodinou a přáteli 

na zápasech FK Dukla Praha“. Předpoklad je, že respondenti nenavštěvují zápasy sami, 

ale v doprovodu. Nejčastěji jde o přátele, kteří fandí stejnému klubu. V častých 

případech se jedná o rodinu, kdy otec vezme vlastní dítě na fotbalové utkání.  
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Graf č. 26: Sociální faktor – statistický ukazatele 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Špičatost i šikmost jsou u sociálního faktoru záporné hodnoty. Lze vidět, že 

modus je s průměrem na podobných hodnotách. To značí široký postoj respondentů  

a daný jev potvrzuje i směrodatná odchylka, která se blíží k hodnotě 1. Díky záporným 

hodnotám špičatosti a šikmosti dochází k pravostrannému zešikmení a k plochému 

rozdělení.  

Tabulka č. 22: Přehled hodnot u faktoru úniku 

Faktor úniku Rozptyl Hodnota 

Chci se dostat z každodenní rutiny ve svém životě 1,1 2,98 

Během utkání chci zapomenout na svoje problémy 1,1 2,98 

Chci se vyhnout spěchu a shonu z každodenních činností 1,156 2,62 

Chci pociťovat relaxaci během sledování utkání 1,034 2,92 

Chci si ulevit od stresu a napětí během sledování utkání 1,084 2,58 

Průměr 1,095 2,81 

Zdroj: Husák (2017) 

U faktoru úniku vychází veškerá tvrzení velice podobně a pro určité respondenty 

může být hlavní důvod k návštěvě fotbalového utkání jakýsi unik od životních 

problémů a stresu v životě. Toto tvrzení však nelze na základě uvedených výsledků 
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s jistotou potvrdit. Rozptyl dosáhl vysoké hodnoty. Z toho lze vyvodit široký postoj 

odpovědí. 

Graf č. 27: Faktor únik – statistické ukazatele 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Faktor úniku má špičatost a šikmost opět v záporné v hodnotě s výjimkou 

jednoho tvrzení, kdy šikmost byla těsně v kladné hodnotě. Nelze zde jednoznačně 

konstatovat z uvedených výsledků závěr, lze však předpokládat, že respondenti mají 

široký postoj k faktoru úniku. Toto potvrzuje i směrodatná odchylka, která překročila 

hodnotu 1. Díky negativním hodnotám špičatosti a šikmosti je předpoklad 

k pravostrannému zešikmení a k plochému rozdělení. 

Tabulka č. 23: Přehled hodnot u faktoru zamezení nudy 

Faktor zamezení nudy Rozptyl Hodnota 

Chci si zvýšit sebevědomí během sledování utkání 0,88 1,86 

Chci dobře zaplnit svůj volný čas 0,77 3,1 

Chci zaplnit svůj zbývající čas 1,11 2,36 

Chci nahradit nudnou situaci v životě 1,22 2,02 

Nudím se a chci zabít čas 0,608 1,46 

Průměr 0,918 2,16 

Zdroj: Husák (2017) 
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U faktoru zamezení nudy vyšly velké rozdíly. U tvrzení „chci dobře zaplnit svůj 

volný čas“ vyšla hodnota 3,1. U otázky „nudím se a chci zabít čas“ vyšla hodnota pouze 

1,46. Respondenty zajímá, jak budou hospodařit se svým volným časem. Respondenti 

nenavštěvují fotbalová utkání z důvodu zamezení nudy. Právě tento faktor dopadl 

v daném výzkumu nejhůře. Rozptyl vyšel vysoký, a proto lze předpokládat široký 

postoj respondentů. 

Graf č. 28: Faktor zamezení úniku – statistické ukazatele 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Statistické ukazatele u faktoru zamezení nudy jsou různorodé a nejde přesně říct 

chování respondentů. U všech tvrzení je průměr větší než modus. Danou situaci lze 

chápat tak, že respondenti se neztotožňují s daným faktorem. U jednotlivých tvrzení 

jsou rozdílné otázky. K tomu směrodatná odchylka dosahuje vysokých hodnot a u všech 

tvrzení se pohybuje kolem 1, což značí široký postoj respondentů. 
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Graf č. 29: Dimenzionální analýza motivačních faktorů 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 U dimenzionální analýzy lze charakterizovat motivační faktory fanoušků FK 

Dukla Praha. Pouze u faktoru zamezení nudy je průměrný modus nižší než průměr. To 

znamená, že se fanoušek necharakterizuje faktorem zamezení nudy. U faktorů zábava, 

sportovní atmosféra, kvalita hry, sociální faktor a úniku je průměrný modus větší než 

průměr. To znamená, že se fanoušek FK Dukla Praha charakterizuje danými 

motivačními faktory. 

7.3 Příčiny odrazující návštěvu každého fotbalového utkání 

Druhá část dotazníku pokračovala pro 83 respondentů, kteří navštěvují fotbalové 

zápasy FK Dukla Praha. Jednalo se o dvě otázky. Zjišťovaly příčiny, které odrazují 

respondenty od návštěvy všech utkání FK Dukla Praha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

Zábava Sportovní
atmosféra

Kvalita hry Sociální faktor Únik Zamezení nudy

Průměrný modus Průměr



81 
 

Graf č. 30: Přehled příčin odrazující navštívit každý zápas 

 
Zdroj: Husák (2017) 

Hlavní příčinou uváděnou respondenty, kteří nenavštěvují každé utkání FK 

Dukla Praha, je nevyhovující termín a čas utkání. Respondenti často chodí pouze na 

atraktivní soupeře. V ČR se jedná o kluby AC Sparta Praha, SK Slavia Praha a FC 

Viktoria Plzeň. Stejně procentuálně dopadla příčina, že nejsou fanoušci FK Dukla 

Praha. Přes 10 % se dostaly příčiny přístupu na stadion a nepříjemné prostředí.  

Graf č. 31: Přehled příčin odrazující navštívit každý zápas - muži 

 
Zdroj: Husák (2017) 

Hlavní příčina u 60 mužů, kteří nenavštěvují každé utkání, je nevyhovující 

termín a čas utkání. Další nejčastější příčinou je nepříjemné prostředí na stadionu, 
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následujícím důvodem je, že respondenti chodí pouze na utkání s atraktivním soupeřem. 

Další důvody dosahají nízkých hodnot. 

 

Graf č. 32: Přehled příčin odrazující navštívit každý zápas - ženy 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Nejčastější uváděnou příčinou u 23 žen jsou jiné důvody. Žádná z příčin nijak 

nepřevládá. Zajímavostí je, že příčina občerstvení a toalety, vadí pouze ženám. 

V poslední otázce této části se respondenti mohli rozepsat v otevřené otázce  

a sdělit podrobněji svoje důvody. 

Tabulka č. 24: Přehled nejčastějších příčin odrazující navštívit každý zápas 

Příčina Četnost 

Nevyhovují čas – ideální čas v pátek nebo v neděli večer 12 

Atletická dráha 9 

Atmosféra při zápase 7 

Kvalita hry 6 

Chybí propojení s moderní technologií – Wi-Fi, aplikace pro telefon, atd. 5 

Zdroj: Husák (2017) 

 Nejčastějším důvodem byl nevyhovující termín a čas utkání. Respondenti 

odpověděli, že by nejraději navštěvovali domácí utkání FK Dukla Praha v pátek nebo 

večer ve večerních hodinách. Druhý a třetí důvod spolu souvisí. Respondentům vadí 
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atletická dráha a tím zápas ztrácí atmosféru, jelikož jsou respondenti daleko od hřiště. 

Dalším častým důvodem je kvalita hry a poslední častou příčinou je chybějící moderní 

technologie. Respondenti by se rádi připojili k internetu pomocí Wi-Fi (bezdrátové 

připojení) a na mobilním zařízení pomocí aplikace se podívali na záznam gólové 

události během utkání.  

7.4 Příčiny odrazující návštěvu fotbalového utkání 

 Třetí část dotazníku se skládala z 10 otázek. Zúčastnilo se jí 147 respondentů, 

kteří nenavštěvují fotbalová utkání FK Dukla Praha. Tato část zjišťovala příčiny, které 

odrazují od návštěvy fotbalového utkání FK Dukla Praha.  

Graf č. 33: Přehled příčin odrazující od návštěvy zápasu FK Dukla Praha 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Hlavní příčinou respondentů, kteří nenavštěvují fotbalové zápasy FK Dukla 

Praha je, že nejsou fanoušky FK Dukla Praha. Jde o více jak 50 % respondentů. Další 

příčinou je, že respondenty nezajímá fotbal a nemají motivaci navštívit fotbalové utkání. 

Následující příčinou je chybějící informace o termínu utkání. Daní respondenti by rádi 

navštívili zápas, ale jelikož jim chybí informace, nemají možnost navštívit zápas. Další 

důvody jsou nepříjemné prostředí na stadionu a přístup na stadion.  
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Graf č. 34: Přehled příčin odrazující od návštěvy zápasu FK Dukla Praha - muži 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Hlavní příčina u 127 můžu odrazující od návštěvy zápasu FK Dukla Praha, že 

respondenti nejsou fanoušky FK Dukla Praha. Přesně se jednalo o 74 respondentů. 

Z grafu lze vypozorovat odlišnosti oproti celkovým příčinám, kdy dalšími důvody  

u mužů jsou chybějící informace o termínu utkání a špatný přístup na stadion. Příčina 

nezajímá mě fotbal dopadla předposlední.  

Graf č. 35: Přehled příčin odrazující od návštěvy zápasu FK Dukla Praha - ženy 

 
Zdroj: Husák (2017) 
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 Nezájem o fotbal byla u 20 žen nejčastější uváděná příčina. Lze vyvodit, že 

fotbal zajímá spíše mužskou populaci. Dalšími důvody byly chybějící informace  

o termínu utkání a respondenti nejsou fanoušky FK Dukla Praha. 

Graf č. 36: Přehled respondentů, kteří nefandí FK Dukla Praha 

 
Zdroj: Husák (2017) 

U 78 respondentů nefandící FK Dukla Praha je mnoho fanoušků jiných klubů. 

Jednalo se převážně o pražské kluby a FC Viktoria Plzeň. Největší zastoupení měla SK 

Slavia Praha a za ní následoval klub AC Sparta Praha.   

Graf č. 37: Za jakých okolností by respondenti navštívili zápas FK Dukla Praha 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Poté byla položena otázka, za jakých okolností by daní respondenti navštívili 

fotbalové utkání FK Dukla Praha. Odpověď byla, že lidé by navštívili fotbalové utkání, 
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kdyby jejich oblíbený klub hrál na stadionu na Julisce, nebo jestliže by se podařilo FK 

Dukla Praha postoupit do pohárových soutěží.  

Graf č. 38: Nedostatky podle respondentů u přístupu na stadion 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Respondentům nejvíce vadil nedostatek parkovacích míst před stadionem. 

Respondenti často jezdí na zápasy auty. V případě problémů se zaparkováním vzniká  

u nich negativní prožitek ještě dříve, než začne fotbalové utkání. Dalším problémem 

respondentů je špatné spojení MHD. Respondenti si také stěžovali na dlouhé fronty u 

vstupu na stadion. 

Graf č. 39: Nedostatky podle respondentů na stadionu 

 
Zdroj: Husák (2017)  
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 Velkým nedostatkem podle respondentů jsou nepohodlné sedačky a často jim 

vadí stav stadionu. Přijde jim zastaralý.  

Graf č. 40: Přehled vhodných komunikačních kanálů dle respondentů 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Respondenti by se nejraději dozvěděli termíny zápasů pomocí informačních 

letáků. Jednalo se o polovinu respondentů, kteří nemají žádné informace o termínu a 

času utkání FK Dukla Praha. Další respondenti projevili přání zjišťovat termíny zápasů 

pomocí sociální sítě, televize a reklamy.   

7.5 Osobní dotazování 

Tento výzkum byl proveden dne 23. 3. 2017. Respondenti byli osloveni osobně 

v ulicích Prahy 6. Dotazník vyplnilo celkem 57 respondentů. 

Graf č. 41: Struktura respondentů dle pohlaví 

 
Zdroj: Husák (2017) 
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Daného výzkumu se zúčastnilo větší množství mužů. Jednalo se o 34 mužů. Žen 

bylo 23. 

Graf č. 42: Věkové složení respondentů 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Největší zastoupení respondentů bylo ve věku 16 – 25 let. Jednalo se o 25 

respondentů. Následovala věková rozmezí 26 – 35 let a 56 let a více, která sčítala 

shodně po 11 respondentech. Šest respondentů bylo ve věku 36 – 45 let. Nejmenší 

zastoupení respondentů mělo věkové rozmezí 46 – 55 let. 

Graf č. 43: Struktura respondentů podle navštěvování zápasů FK Dukla Praha 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Pouhých 15 respondentů navštěvuje fotbalová utkání FK Dukla Praha a zbylých 

42 respondentů zápasy FK Dukla Praha nenavštěvuje.  
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Graf č. 44: Struktura respondentů navštěvující utkání FK Dukla Praha 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Z 15 respondentů navštěvuje 1 – 3 utkání za sezonu 11 respondentů. Tři 

respondenti navštěvují 4 – 8 zápasů za sezonu a jeden respondent navštěvuje 9 – 14 

zápasů za sezonu.  

Tabulka č. 25: Přehled motivačních faktorů, které jsou důležité pro respondenty 

Motivační faktor Četnost 

Zábava 15x 

Sportovní atmosféra 10x 

Kvalita hry 10x 

Sociální faktor 7x 

Únik  3x 

Zamezení nudy 0x 

Zdroj: Husák (2017) 

 Respondenti dostali za úkol označit tři motivační faktory, které jsou důležité při 

rozhodování o návštěvě fotbalového utkání FK Dukla Praha. Jednoznačně vyhrál faktor 

zábava. Tento faktor si vybral každý respondent. Faktor sportovní atmosféra s faktorem 

kvality hry byly zvoleny deseti respondenty. Sociální faktor byl vybrán v devíti 

případech. Pouze třikrát byl vybrán faktor úniku. Ani jeden respondent si nevybral 

faktor zamezení nudy.  
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Graf č. 45: Přehled příčin odrazující navštívit každý zápas 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Nejčastější příčina, která odrazuje respondenta od návštěvy každého zápasu je 

špatný termín a čas utkání. Následuje příčina nepříjemného prostředí na stadionu. 

Nedostatek času respondentů je dalším důvodem. Poslední dvě příčiny podle 

respondentů jsou chybějící akce pro fanoušky a respondent chodí pouze na atraktivní 

zápasy.  

Tabulka č. 26: Přehled nejčastějších příčin odrazující navštívit každý zápas 

Příčina Četnost 

Nevyhovují čas – ideální čas v pátek nebo v neděli večer 5 

Atletická dráha 2 

Atmosféra při zápase 2 

Chybějící akce pro fanoušky 1 

Zdroj: Husák (2017) 

 Respondentům by nejvíce vyhovoval termín zápasů v pátek nebo v neděli večer. 

Důvodem je aktivní využívání volného času o víkendu. Dvěma respondentům vadila 

atletická dráha, podle nich atletická dráha brání prožitku ze zápasu. Dalším atributem je 

atmosféra, která je podle dvou respondentů velice špatná. Jeden respondent si stěžoval 

na chybějící akce pro fanoušky.  
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Graf č. 46: Přehled příčin odrazující navštívit zápas FK Dukla Praha 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Této části výzkumu se zúčastnilo 42 respondentů. Nejčastější příčiny, které 

odrazují od návštěvy fotbalového utkání FK Dukla Praha je, že respondenty nezajímá 

fotbal. Jako další v pořadí je skutečnost, že se nejedná o fanoušky  FK Dukla Praha. 

Dalšími důvody je špatná kvalita hry, nepříjemné prostředí na stadionu a špatný termín 

a čas zápasů.  

Graf č. 47: Za jakých okolností by respondenti navštívili zápas FK Dukla Praha 

 
Zdroj: Husák (2017) 

 Přesně 25 respondentů by za žádných okolností nenavštívilo fotbalové utkání FK 

Dukla Praha. Při zkvalitnění hry by se pět respondentů rozhodlo k návštěvě fotbalového 
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utkání. Při změně začátku zápasů na neděli večer by se rozhodli tři respondenti navštívit 

zápas. Čtyři respondenti by navštívili utkání, kdyby hrála Dukla s oblíbeným klubem. 

Stejný počet respondentů by navštívilo utkání za situace, pokud by FK Dukla Praha 

hrála evropské soutěže. Pouze pro jednoho respondenta je důležitá modernizace 

stadionu.  

 

7.6 Analýza interview 

 Interview proběhlo s marketingovým manažerem Ing. Vladimírem Šmírem. 

Kompletní znění odpovědí na otázky je uvedeno v příloze č. 3.  

 Na pozici marketingového manažera je Ing. Vladimír Šmíro od sezóny 2015 – 

2016. Jeho hlavní kompetence je převážně komunikace s partnery, shánění nových 

partnerů, exekutiva partnersko-sponzorských vztahů a marketingové komunikace. Pod 

jeho kompetenci spadá i „wen management“, při kterém má na starosti umístění reklam, 

partnerské aktivity a starost o důležité VIP partnery a sponzory. Nově se zabývá „SRM“ 

systémem a „direct mailing“.  

 Situaci s nízkou návštěvností podle Ing. Vladimíra Šmíra ovlivnilo období, ve 

kterém FK Dukla Praha neexistovala na mapě profesionálních klubů. To způsobilo 

odliv jedné generace fanoušků fotbalového klubu FK Dukla Praha. Proto FK Dukla 

Praha musí podporovat novou generaci fanoušků.  

 Jaký by měl být důvod k návštěvě fotbalové utkání FK Dukla Praha? Podle Ing. 

Vladimíra Šmíra se klub snaží motivovat diváky pomocí marketingové strategie. 

Marketingová strategie je nastavena tak, aby klub FK Dukla Praha působil jako rodinný. 

To znamená, že mohou přijít bez obav rodiny s dětmi. Dále říká, že FK Dukla Praha se 

pokouší hrát hezký fotbal, což by mohlo být pro diváky lákadlem. Klub se snaží 

vytvářet aktivity, které by zaujaly rodiny.  

 Jaké marketingové kroky učinila FK Dukla Praha ke zvýšení návštěvy? Podle 

Ing. Vladimíra Šmíra byly marketingové aktivity zaměřeny na rodiny. Během utkání byl 

na stadionu fotokoutek a biliball. Jednalo se o jednorázové akce. Snaha klubu je 

komunikovat s diváky pomocí feedbacku. Zpětná vazba byla pozitivní na dané 

marketingové kroky, ale bohužel pro klub to nemělo takový vliv na návštěvnost. 

Základem pro zvýšení návštěvnosti jsou výsledky, především v českém prostředí. 
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Jestliže bude mít klub výsledky, budou diváci chodit na zápasy. FK Dukla Praha chystá 

fanzónu s AAA Auto, který je partner ligy. Klub zainvestoval do „SRM“ systému, který 

je primárně určen potřebám klubu. Snaha klubu je fanouška poznat. Při nákupu 

vstupenek jdou všechny informace do „SRM“ systému. Systém je vyhodnotí a klub má 

možnost poznat zákazníka, s kterým chce komunikovat do budoucna. Po každém zápase 

mají diváci možnost vyplnit feedback. Z toho bude klub vycházet do budoucna. Klub 

odešel od ticketportalu a přešel k novému distributorovi smsticket, kde je nákup 

vstupenek pohodlnější.  

 Jaká je situace ohledně termínu zápasů? Podle Ing. Vladimíra Šmíra je situace 

velice špatná, jelikož o začátcích zápasů rozhoduje převážně televize. Televizní práva 

vlastní Pragosport, který je přeprodal České televizi a O2 TV Sport. Dané televize mají 

přednostní výběr zápasů, které budou vysílat. Limit pro sdělení mají tři týdny. Takže 

klub se dozví tři týdny dopředu termín utkání. Z vlastních výzkumů klub ví, že 

fanouškům FK Dukla Praha daná situace nevyhovuje. Tvrdí, že by fanouškům nejvíce 

vyhovoval pátek od 18:00. Sobota odpoledne vychází nejhůře.  

 Jak vidí Ing. Vladimír Šmíro konkurenci mezi kluby v Praze. Domnívá se, že 

sportovní konkurence je určitě. Konkurence ohledně marketingu je pouze v případě 

posledních dvou kol, kdy se všechny zápasy hrají v jeden termín. Důvodem je, že FK 

Duklu Praha navštěvují převážně neutrální fanoušci a pokud si budou moci vybrat, tak 

půjdou na jiný stadion. AC Sparta Praha a SK Slavia Praha jsou na vrcholu ohledně 

fanoušků. FK Dukla Praha bude trvat mnoho let, než se k nim klub vůbec přiblíží. 

Určitě by náhlý sportovní úspěch pomohl k návštěvnosti. Příkladem může být úspěch 

v Plzni.   

  Jaké komunikační kanály využívá FK Dukla Praha? Podle Ing. Vladimíra Šmíra 

klub FK Dukla Praha využívá převážně interní komunikační kanály. Jedná se o web  

a sociální sítě. Klub nejvíce využívá facebook a vlastní „PR“. Dále využívá externí 

média, jako je i-sport. FK Dukla Praka má mediální partnery rádio Impuls a Pražský 

deník, kde klub prezentuje předzápasový preview. Preview klub umisťuje na youtube 

kanál. Navíc klub rozjel outdoorovou kampaň, kdy se vylepují plakáty na školách a 

oficiálních vývěskách.  

 Ing. Vladimír Šmíro má hypotézu, že kdyby FK Dukla Praha měla stadion jako 

například Karviná, tak by měl klub větší návštěvnost než na legendární, ale 
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nevyhovující Julisce. Vlastníkem stadionu je Armáda ČR a klub je v pronájmu. Klub 

nemá šanci danou situaci výrazně řešit. V současné době probíhá na stadionu 

rekonstrukce střechy a klub plánuje další věci do další sezony.  

 Cenová politika se podle Ing. Vladimíra Šmíra změnila. U předchozího vedení 

byla cenová politika chaotická. Po změnách došlo ke sjednocení ceny vstupenek. 

V současné době se ceny vstupenek na zápasy FK Dukla Praha pohybují v rozmezí 100 

– 150 Kč. Klub se zaměřil na občany Prahy 6, jelikož klub sídlí v dané oblasti a má 

podepsané memorandum s částí města.  

 FK Dukla Praha má svůj fanklub a v současné době podle Ing. Vladimíra Šmíra 

je situace mezi klubem a fanklubem velice dobrá. V minulosti byla situace 

komplikovanější, jelikož ve fanklubu byla cítit nejednota. Po změně ve vedení fanklubu 

se situace uklidnila. Klub je s fanklubem v každodenním kontaktu.  
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8 PŘÍČINY NÍZKÉ NÁVŠTĚVNOSTI FK DUKLA PRAHA 

 Příčiny nízké návštěvnosti FK Dukla Praha byly zjištěny během marketingového 

výzkumu. Pomocí internetového dotazníku, osobního dotazování a interview 

s marketingovým manažerem FK Dukla Praha bylo zajištěno dostatečné množství 

informací pro určení příčin nízké návštěvnosti. V této kapitole je vypsán souhrn příčin 

nízké návštěvnosti. 

 Nevyhovující termín a čas utkání FK Dukla Praha 

Divákům nevyhovuje termín a čas utkání, ve kterém FK Dukla Praha hraje své 

domácí zápasy. Klub si nemůže určovat čas a termín zápasů, jelikož jsou závislé na 

právech TV. Dané TV mají právo k výběru zápasů. 

 Odliv jedné generace fanoušků FK Dukla Praha 

Hlavní příčinou nízké návštěvnosti FK Dukla Praha je odliv jedné generace 

fanoušků FK Dukla Praha. Klub několik let neexistoval na mapě profesionálních klubů. 

Klub musí získat nové fanoušky FK Dukla Praha.  

 Nevyhovující stadion 

Stadion na Julisce patří mezi poslední dva týmy v první lize, na kterých je 

atletická dráha. Diváci jsou několik metrů od hřiště a díky atletické dráze přichází  

o jedinečný zážitek ze sledování fotbalového utkání. 

 Nepříjemné prostředí a chybějící atmosféra na stadionu 

Tato příčina má velký vztah s předchozí příčinou. Diváci se necítí příjemně 

během utkání. Díky atletické dráze a neuzavřenému stadionu ztrácí zápasy atmosféru.  

 Přístup na stadion 

Přístup na stadion je nevyhovující z hlediska dostupnosti MHD a parkoviště. 

Diváci mohou k dopravě na stadion využít pouze jednu městskou hromadnou linku. 

Stadion nemá k dispozici velké parkoviště a diváci mohou mít problém se 

zaparkováním. Což způsobuje negativní zážitek ze zápasu.  

 

 

 



96 
 

 Sportovní kvalita klubu FK Dukla Praha 

FK Dukla Praha je klub pohybující se ve středu tabulky. Za poslední roky nemá 

žádné velké úspěchy v první lize ani v českém poháru. V hráčském kádru nefiguruje 

žádná velká hvězda ani osobnost, která by přilákala diváky k návštěvě utkání.  

 Chybějící propojení s moderní technologií při zápase FK Dukla Praha 

Stadionu chybí propojení s moderní technologií při utkáních FK Dukla Praha. 

Jedná se převážně o Wi-Fi síť a mobilní aplikace FK Dukla Praha, pomocí kterých by 

divák měl možnost se připojit na internet a přes aplikaci se podíval na gólovou případně 

jinou zajímavou situaci ze záznamu. 

 Komunistická pověst 

Z historického hlediska byl klub FK Dukla Praha brán jako klub komunistický. 

Díky režimu byli do klubu povoláni vojáci, kteří sloužili ve vojenské základní službě. 

To znamenalo, že se v klubu objevovali nejlepší hráči z ČR. I když uplynulo mnoho let, 

mnoho lidí o klubu mluví velice špatně. Jedná se převážně o starší ročníky.  
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9 NÁVRHY KE ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SITUACE 

 Tato kapitola je určena pro návrhy, které by měly zlepšit stávající situaci  

z hlediska návštěvnosti domácích utkání FK Dukla Praha.  

 Výchova nových fanoušků FK Dukla Praha  

Klub by se měl zaměřit primárně na východu nových fanoušků a vychovat si 

novou generaci fanoušků, která bude pravidelně navštěvovat fotbalová utkání FK Dukla 

Praha. Nejlépe se to dá provést u mládeže z mládežnických družstev FK Dukla Praha. 

Každým rokem projde mládeží mnoho jedinců, které je možné vychovat a udělat z nich 

fanoušky FK Dukla Praha. Situace se nedá vyřešit během několika týdnů. Jedná se spíše 

o dlouhodobější charakter.  

 Úspěch v první lize 

Je potřeba, aby klub FK Dukla Praha dosahoval dobrých sportovních výsledků 

v České republice. Na začátek by se mělo jednat o umístění zaručující kvalifikaci 

do Evropských soutěží. Klub by se měl zaměřit na vítězství v Českém poháru. Úspěch 

je „alfou omegou“ pro fotbalové kluby v ČR. Pokud má klub úspěch, tak je i větší 

zájem o zápasy. Je velice obtížné nastavit mužstvo, aby dokázalo uspět.  

 Zkvalitnit hráčský kádr 

Zkvalitnit hráčský kádr lze dvěma způsoby. První způsob je rychlý, ale finančně 

náročný. Jedná se o koupi kvalitních hráčů. Daná strategie může ohrozit klub. Jestliže 

klub nedisponuje velkým množstvím kapitálu, musí se na koupi hráčů zadlužit. Druhý 

způsob je delší proces, ale finančně nenáročný. Klub si bude kvalitní hráče vychovávat 

pomocí vlastních mládežnických družstev. Je potřeba mít kvalitní personální obsazení  

u mládežnických družstev. Klub může vytvořit akademii pro mládež. Tento postup je 

velice populární v zahraničí i v ČR. 

 Vyřešit situaci se stadionem 

V současné době je klub v patové situaci z hlediska stadionu. Klub je 

v pronájmu a se stadionem nemůže provádět velké změny. Vybudování vlastního 

stadionu je nesmyslné a klub by to zbytečně zadlužilo. Kdyby se klubu podařilo 

postoupit do evropských pohárů, mohlo by to vyřešit stávající situaci. Stadion je 

nepřizpůsoben k odehrání zápasů v Lize mistrů a zápasů Evropské ligy podle regulí 
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UEFA. FK Dukla Praha by musela hrát zápasy na jiném stadionu. V tomto případě by 

se vyplatilo zainvestovat do stavby stadionu s pomocí města a silného investora.  

 Instalace bezdrátového připojení na stadion 

Pokrytím stadionu bezdrátovým připojením k internetu lze zvýšit komfort 

diváků na stadionu. V současné době se jedná o trend a je potřeba, aby klub šel s dobou 

a dané služby poskytoval vlastním divákům.  

 Zajistit lepší přístup na stadion 

Stadion nedisponuje velkým parkovištěm. Ke stadionu jezdí pouze jedna linka 

městské hromadné dopravy a je tedy potřeba zajistit lepší spojení MHD. Klub by měl 

kontaktovat dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) a domluvit se na zlepšení 

dané situace. DPP může požadovat finanční kompenzaci za zlepšení spojení MHD. 

 Tematické akce pro fanoušky se slevou na vstupenky 

Klub by se měl zaměřit na jednotlivé skupiny fanoušků, převážně na rodiny. 

Mohlo by se jednat o slevy na vstupenky. Dané akce by byly zaměřeny na neatraktivní 

zápasy. Jednalo by se o vstupenky 1 + 1, kdy by při koupi jedné vstupenky byla druhá 

zdarma.  
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10 DISKUZE 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo pomocí marketingového výzkumu 

identifikovat příčiny nízké návštěvnosti. Příčiny byly zkoumány pomocí elektronického 

dotazníku, osobního dotazování a interview s marketingovým manažerem FK Dukla 

Praha. Elektronický dotazník je částečné převzat od Al-Thibiti (2004), který zkoumal 

vliv motivačních faktorů na fotbalové fanoušky. Další části dotazníku zjišťovaly 

příčiny, které odrazující diváky od návštěvy fotbalového utkání FK Dukla Praha. 

K hlubšímu pochopení významu jednotlivých otázek byla sestavena operacionalizace 

elektronického dotazníku, která je podrobněji rozebrána v kapitole 5.1.1. 

Bezproblémovému provedení výzkumu předcházela drobná úprava dotazníku pomocí 

pilotáže. Pilotáž elektronického dotazníku je podrobněji rozvedena v kapitole 5.1.5.  

Osobní dotazování si kladlo za cíl zjištění příčin, jenž odrazují jedince od 

návštěvy fotbalového utkání FK Dukla Praha. K hlubšímu pochopení významu 

jednotlivých otázek byla sestavena operacionalizace u osobního dotazování, která je 

podrobněji rozebrána v kapitole 5.3.1.  

Interview bylo provedeno s marketingovým manažerem FK Dukla Praha Ing. 

Vladimírem Šmírem. Interview bylo připraveno jako polostrukturovaný hloubkový 

individuální rozhovor, který obsahoval deset otázek. Otázky byly zaměřeny  

na marketingové kroky FK Dukla Praha. 

Marketingového výzkumu se zúčastnila široká škála respondentů. Elektronický 

dotazník vyplnilo 248 osob. Osobního dotazování se zúčastnilo 57 osob. 

Elektronický dotazník obsahoval 43 otázek a mnoho respondentů bylo odrazeno 

délkou dotazníku. Otázky se v dotazníku zobrazovaly postupně, ale respondentům byl 

umožněn návrat k předchozím otázkám, mohlo dojít ke zkreslení výsledků díky 

pozdější změně odpovědí. Výzkum elektronického dotazníku byl proveden v období  

od 15. 3. do 20. 3. 2017. Osobní dotazování bylo provedeno 23. 3. 2017 a interview dne 

24. 3. 2017. V dané době se nekonal zápas FK Dukla Praha na Julisce.  

Základní soubor u elektronického dotazníku tvořily skupiny respondentů na 

sociální síti facebook. První skupinu tvořili respondenti získaní z oficiálního 

facebookového profilu FK Dukla Praha. Další respondenti odpovídali na studentský 

profil Asociace studentů FTVS a dále na soukromém profilu autora diplomové práce. 
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Respondenti ve věku 16 – 25 vyplňovali dotazník nejčastěji. Jednalo se o 58 % 

respondentů v dané věkové kategorii. Tento fakt lze přisoudit k situaci, kdy lidé v tomto 

věkovém spektru používají prakticky každý den internet a jsou velmi aktivní na sociální 

síti.   

U elektronického dotazníku byla jedna část převzata od Al-Thibiti (2004), který 

pro danou část výzkumu má hodnotu alfa 0,85, což znamená velmi dobrou spolehlivost. 

Jednalo se o výzkum motivačních faktorů a lze předpokládat, že výsledky mají 

reprezentativní vypovídající hodnotu. 

Na základě provedeného výzkumu lze diskutovat o vhodnosti zkoumání 

motivace fanoušků. V práci byla využita metoda vhodně, ale pro budoucí výzkum by 

mohlo dojít k určitým změnám. Základem by mělo být rozšíření motivačních faktorů, 

v této práci jich bylo využito šest, ale může jich být daleko více. Rozšíření škálování by 

bylo vhodné využít při budoucím výzkumu. V této práci bylo využito škálování pro 4 

numerické hodnoty, vhodnější by bylo využít 6 numerických hodnot. Tyto změny by 

lépe identifikovaly motivaci fanoušků k návštěvě fotbalového utkání. 

  Po vyhodnocení výzkumu lze porovnávat výsledky s ostatními výzkumy.  

Při porovnání s Al-Thibili (2004) jsou výsledky částečně rozdílné. U obou výzkumů 

skončil faktor zábava na prvním místě. Ve výzkumech skončil na předposledním místě 

faktor úniku a na posledním místě faktor zamezení nudy. U zbylých faktorů bylo pořadí 

odlišné.  

Při porovnání s ostatními autory, kteří zkoumali motivační faktory, lze vyvodit, 

že faktor zábava patřil mezi nejdůležitější faktory pro respondenty. Z toho je patrné, že 

se sport dělá pro zábavu a lidi se chtějí bavit zápasem. K dalším důležitým faktorům 

patří sociální sdružení, rodinné důvody, kvalita hry, eustres. Z toho lze vyvodit, že 

každý sport má svoje specifika a každý jedinec je vnímá. Nejhoršími motivačními 

faktory, které vyplynuly z výzkumu, jsou ekonomické příjmy a zamezení nudy. 

Z výzkumu je patrné, ať se jedná o jakýkoliv sport, že se lidé chtějí převážně bavit, 

trávit čas s někým blízkým či se známým, prožít vzrušení ze hry a užít si herní kvalitu 

hry.  
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11 ZÁVĚR 

 Provedený marketingový výzkum identifikoval motivační faktory u diváků FK 

Dukla Praha a zjistil příčiny nízké návštěvnosti na zápasech FK Dukla Praha. Získaná 

data by mohly pomoci fotbalovému klubu v současné situaci a do budoucna by FK 

Dukla Praha mohla zavést opatření, která jsou navržena v této diplomové práci.  

 Motivační faktory tvořilo šest faktorů. U respondentů FK Dukla Praha nejlépe 

dopadl faktor zábava. Následovaly faktory sportovní atmosféra a kvalita hry. Nejhůře 

dopadl faktor zamezení nudy, který měl u respondentů nejnižší výslednou hodnotu. 

Z výsledku lze vyvodit, že s faktorem zamezení nudy se respondenti neztotožňují. 

 Výsledky šetření ukázaly odlišné motivační postoje jednotlivých věkových 

kategorií a pohlaví. Z tohoto zjištění vychází, že fotbalový klub musí dobře definovat 

motivační potřeby jedinců věkových skupin a následně vhodně stanovit marketingové 

aktivity, které by přiměly jedince k návštěvě zápasů FK Dukla Praha.  

 Statistická analýza výzkumu upozornila na několik problémů, které ovlivňují 

návštěvnost na zápasech FK Dukla Praha. Hlavní příčinou je nevyhovující termín a čas 

utkání. Klub o problematické situaci ví, ale kvůli televizním právům není schopen 

situaci ovlivnit. Další velkou příčinou nízké návštěvnosti je stadion na Julisce. 

Respondentům vadí nepříjemné prostředí na stadionu, kdy stadion disponuje atletickou 

dráhu. FK Dukla Praha má stadion v pronájmu a proto je těžké tento problém vyřešit. 

Další příčinou nízké návštěvnosti podle respondentů je špatný přístup na stadion.  

 Podle Ing. Vladimíra Šmíra je hlavním důvodem nízké návštěvnosti odliv jedné 

generace fanoušků od FK Dukla Praha, který byl způsoben chybějící existencí 

fotbalového klubu na fotbalové mapě profesionálních klubů. Tato doba trvala dlouhých 

18 let. Díky tomuto faktu musí sportovní klub vychovávat novou generaci fanoušků. 

Další cestou, jak dosáhnout vyšší návštěvnosti je úspěch v první lize a probojování se 

do evropských pohárů.  

 Ačkoli fotbalový klub trápí nízká návštěvnost, existují možnosti jak tuto 

skutečnost změnit. Existují 2 varianty, jak situaci změnit. První varianta je rychlá, ale 

finančně náročná. Jedná se o nákup kvalitních, ale drahých hráčů. Jednoznačně by se 

klub zaměřil na úspěch v lize a díky němu by získal nové fanoušky FK Dukla Praha. 

Druhá varianta je daleko pomalejší, ale o to účinnější. Jedná se o výchovu vlastních 
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hráčů a získávání nových fanoušků FK Dukla Praha za pomoci marketingových aktivit 

a zdokonalení stávající situace. Příkladem může být lepší přístup ke stadionu, 

přítomnost bezdrátového připojení a různé akce pro fanoušky.  

FK Dukla Praha ví o problémech spojených s nízkou návštěvností a snaží se 

danou situaci řešit. Pozitivní věcí může být, že se průměrná návštěvnost FK Dukla 

Praha zvyšuje. Vedení fotbalového klubu prošlo určitou řadou změn, nyní je již natolik 

profesionální, že dokáže stávající situaci účinně řešit. Nelze předpokládat, že se 

návštěvnost rapidně zvýší během několika let a dá se předpokládat, že bude potřeba 

pracovat precizně a dlouhodobě.  
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Příloha č. 1: Vzor elektronického dotazník 

Dobrý den, 

obracím se na Vás se žádostí o vyplnění dotazníku, který zkoumá návštěvnost FK Dukla 

Praha. Cílem toho to šetření je zjistit faktory, které motivují fanoušky FK Dukla Praha a 

zjistit příčiny, které odrazují diváky navštívit fotbalová utkání na Julisce. 

Tento výzkum je anonymní a slouží ke zlepšení situace fotbalového klubu Dukla Praha. 

Zároveň je součástí mé diplomové práce na Univerzitě Karlova. 

Dotazník Vám zabere 5 minut. 

Děkuji předem za váš čas a trpělivost. 

Bc. Lukáš Husák 

 

1. Pohlaví 

 Muž 

 Žena 

2. Věk 

 0 – 15 let 

 16 – 25 let 

 26 – 35 let 

 36 – 45 let 

 46 – 55 let 

 56 let a více 

3. Jak často navštěvujete fotbalové zápasy FK Dukla Praha 

 Navštěvuji každý zápas 

 9 – 14 krát za sezonu 

 4 – 8 krát za sezonu 

 1 – 3 krát za sezonu 

 Nenavštěvuji 

Pozn.: Při odpovědi „nenavštěvuji“ pokračujte otázkou číslo 34. 

 



 
 

4. Rád trávím čas s rodinou a přáteli na zápasech FK Dukla Praha 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5. Chci během zápasu pociťovat napětí ze hry 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

6. Chci se dostat z každodenní rutiny ve svém životě 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

7. Chci si užít umělecký dojem ze hry 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

8. Chci si zvýšit sebevědomí během sledování utkání 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

9. Chci dobře zaplnit svůj volný čas 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 



 
 

10. Chci být v přátelském prostředí 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

11. Chci si užít krásu hry 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

12. Chci vidět svůj tým vítězit 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

13. Chci zaplnit svůj zbývající čas 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

14. Chci být s jinými lidmi na stadionu 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

15. Během utkání chci zapomenout na svoje problémy 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 



 
 

16. Chci si užít dobré výkony hráčů během hry 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

17. Chci se zajímat o sportovní dění 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

18. Chci nahradit nudnou situaci v životě 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

19. Chci komunikovat s ostatními na stadionu 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

20. Chci dobře trávit svůj čas 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

21. Chci se vyhnout spěchu a shonu z každodenních činností 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 



 
 

22. Chci pociťovat relaxaci během sledování utkání 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

23. Chci si užít vysokou kvalitu dovedností hráčů 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

24. Chci se cítit dobře během sledování utkání 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

25. Nudím se a chci zabít čas 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

26. Chci být ve společnosti lidí se stejnými zájmy během sledování utkání 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

27. Chci být pobaven fotbalovým zápasem 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 



 
 

28. Mám velký zájem o sportovní zápasy 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

29. Chci mít pocit radosti během utkání 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

30. Chci si ulevit od stresu a napětí během slevování zápasu 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
  

31. Chci si užít fotbal jako formu rekreace 

1 = určitě ne, 2 = spíše ne, 3 = spíše ano, 4 = určitě ano 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

32. Jaké jsou příčiny/důvody, které Vás odrazují navštívit každý zápas FK Dukla 

Praha? 

 Vysoká cena vstupenek 

 Špatná distribuce vstupenek 

 Nefandím FK Dukla Praha 

 Přístup na stadion (nedostatek parkovacích míst, atd.) 

 Nepříjemné prostředí na stadionu (nepohodlné sedačky, atd.) 

 Nevyhovující termín a čas utkání 

 Nemám žádné informace o termínu utkání 

 Chodím pouze na atraktivní soupeře 

 Jiné důvody – vypište 

33. Rozepište příčiny/důvody, které Vás odrazují navštívit každý zápas FK Dukla 

Praha? 

Pozn.: Zde pro Vás dotazník končí. 



 
 

34. Jaké jsou příčiny/důvody, které Vás odrazují k návštěvě fotbalových utkání FK 

Dukla Praha. 

 Vysoká cena vstupenek 

 Špatná distribuce vstupenek 

 Nefandím FK Dukla Praha 

 Přístup na stadion (nedostatek parkovacích míst, atd.)  

 Nepříjemné prostředí na stadionu (nepohodlné sedačky, atd.) 

 Nevyhovující termín a čas utkání 

 Nemám žádné informace o termínu utkání 

 Chodím pouze na atraktivní soupeře 

 Jiné důvody – vypište 

35. Rozepište příčiny/důvody, které Vás odrazují k návštěvě fotbalových utkání 

FK Dukla Praha. 

Pozn.: Zde pro Vás dotazník končí. 

36. Jakou cenu byste akceptovali ke koupi vstupenek na zápasy FK Dukla Praha? 

Pozn.: Zde pro Vás dotazník končí. 

37. Jaká distribuce vstupenek by Vám nejlépe vyhovovala? 

Pozn.: Zde pro Vás dotazník končí. 

38. Jakému fotbalovému klubu fandíte? 

39. Za jakých okolností byste navštívil utkání FK Dukla Praha? 

Pozn.: Zde pro Vás dotazník končí. 

40. Jaké nedostatky se vyskytují podle Vás u přístupu na stadion? 

 Nedostatek parkovacích míst 

 Dlouhé kolony před začátkem a po konci zápasu 

 Dlouhé fronty u vstupu na stadion 

 Špatné spojení MHD 

 Jiné nedostatky – vypište 

Pozn.: Zde pro Vás dotazník končí. 

 

 

 

 



 
 

41. Jaké nedostatky se vyskytují podle Vás na stadionu? 

 Nepohodlné sedačky 

 Špatné občerstvení (dlouhé fronty, špatná kvalita) 

 Zastaralý stadion 

 Jiné nedostatky – vypište 

Pozn.: Zde pro Vás dotazník končí. 

42. Jaký termín a čas byste akceptovali k návštěvě zápasů FK Dukla Praha? 

Pozn.: Zde pro Vás dotazník končí. 

43. V jakých mediích byste se chtěl dozvědět informace o termínech zápasů FK 

Dukla Praha? 

 Televize 

 Noviny 

 Rádio 

 Informační letáky 

 Jiná média - vypište 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2: Záznamový arch dotazníku k osobnímu dotazování 

1) Pohlaví 

 Muž 

 Žena 

 

2) Navštěvujete fotbalová utkání FK Dukla Praha 

 0 – 15 let 

 16 – 25 let 

 26 – 35 let 

 36 – 45 let 

 46 – 55 let 

 56 let a více 

 

3) Navštěvujete fotbalová utkání FK Dukla Praha 

 Ano 

 Ne 

 

4) Jak často navštěvujete fotbalové zápasy FK Dukla Praha 

 Navštěvuji každý zápas 

 9 – 14 krát za sezonu 

 4 – 8 krát za sezonu 

 1 – 3 krát za sezonu 

 

5) Jaké motivační faktory jsou pro Vás důležité – vybrat 3 možnosti 

 Zábava 

 Únik 

 Sociální faktor 

 Zamezení nudy 

 Sportovní atmosféra 

 Kvalita hry 

 

 



 
 

6) Jaké jsou příčiny/důvody, které Vás odrazují navštívit každý zápas FK Dukla 

Praha? 

7) Jaké jsou příčiny/důvody, které Vás odrazují k návštěvě fotbalových utkání FK 

Dukla Praha. 

 Vysoká cena vstupenek 

 Špatná distribuce vstupenek 

 Nefandím FK Dukla Praha 

 Přístup na stadion (nedostatek parkovacích míst, atd.)  

 Nepříjemné prostředí na stadionu (nepohodlné sedačky, atd.) 

 Nevyhovující termín a čas utkání 

 Nemám žádné informace o termínu utkání 

 Chodím pouze na atraktivní soupeře 

 Jiné důvody – vypište 

 

8) Popište příčiny/důvody, které Vás odrazují k návštěvě fotbalových utkání FK 

Dukla Praha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3: Záznam interview s Ing. Vladimírem Šmírem 

1) Jak dlouho pracujete na své pozici marketingového manažera, co vše je 

zahrnuto v popisu Vaší práce? 

Na této pozici pracuji od října 2015, takže od sezóny 2015-2016 doposud. Je to 

už asi přes rok a půl. Předtím jsem pracoval jako „exekutiva“ v rámci sociálních 

sítí a redakčních činností na webu. Co všechno je zahrnuto v mé práci? Tak to je 

asi hodně široký pojem, protože jsme menší klub a naše marketingové a PR 

oddělení - komunikační, které pode mne taky spadá, má tři zaměstnance na full-

time a dva na částečný úvazek, který jsou tady aktivní, hlavně když hrajeme 

domácí utkání. Co se týká těch kompetencí co mám a činností, které pode mne 

spadají. Tak je to primárně komunikace s našimi partnery, částečné shánění 

nových partnerů, potom exekutiva partnersko-sponzorských smluv, 

marketingově komunikační aktivity. Více méně dá se do toho zapojit i „wen 

management“, který se vlastně tady odehrává při samotných utkáních, kdy mám 

na starosti umístění reklam, partnerské aktivace, starost o VIP partnery, o 

sponzory, aby byl připraven veškerý catering, zázemí pro fanoušky, komunikace 

s fanoušky, takže on je to takový mix, různých marketingově komunikačních 

aktivit plus teď nově se do toho zahrnula i správa SRM systému a „direct 

mailingu“, což pode mne taky spadá. Takže určitě jsou v česku kluby, kde na 

spoustu věcí je nějaký pracovník, my to tady na Dukle shrnujeme pod dvě, tři 

pozice, takže škála je široká. 

 

2) Klub měl za poslední uplynulé sezóny několikrát za sebou nejnižší 

průměrnou návštěvnost. Jaké důvody jsou podle Vás příčinou k nízkým 

návštěvám klubu?  

Tam těch faktorů je hodně. Jako první bych chtěl říct, že nás tohle velmi mrzí a 

snažíme se s tím bojovat aktivně, tak abychom fanoušky nalákali. Ono v rámci 

té celé ligy tu nejnižší návštěvnost máme. Co máme ale interní čísla, které asi 

nebudu konkrétně zmiňovat, tak se zvedá ta návštěvnost v rámci placených 

vstupenek. Tedy těch fanoušků, kteří opravdu přijdou na stadion, a koupí si 

lístek není nijak diametrální. Za poslední tři - čtyři roky je to vzestupná tendence 

a na tom bychom chtěli stavět. Proč máme nejnižší návštěvnost? Hodně se říká o 

Dukle, že nikdy neměla vysokou návštěvnost. Ono to třeba bylo před těmi 25 - 



 
 

30 lety jiné. Průměrná návštěvnost byla 3 -5 tis. lidí/fanoušků, což by bylo 

pozitivní v současné době. Ale primárně začnu v devadesátých letech, Dukla 

dejme tomu zkrachovala, respektive přešla do Příbrami a nějakých 17 - 18 let 

neexistovala na mapě profesionálního fotbalu. Dáno i tím, že se vlastně změnil 

režim, kdy vlastně Dukla začala být vnímána jako komunisty protěžovaný klub. 

Takže i ten názor na Duklu se vyvíjel poměrně negativně, ač jako dřívější 

„pohlaváři“ fandili taky Spartě a Slávii a protěžovali tyto kluby, tak bohužel my 

jsme si tu nálepku vlastně zanechali doteď. A když si vezmu, že 17 let neexistuje 

klub na prvoligové mapě, tak je to odchod vlastně více méně jedné generace 

fanoušků, která se nějak vtělila do sparťanů či do slávistů. Takže my vlastně od 

toho roku 2011 - 2012, kdy jsme se vrátili do první ligy, vychováváme úplně 

novou generaci fanoušků plus tady máme základnu těch starších. Myšleno třeba 

55+ let. Máme to dáno i podle určitých výzkumů. Prostě musíme vychovávat 

fanoušky a to jde ruku v ruce s tím, co jsem říkal na začátku, že děláme nějaké 

aktivity a postupně se zvedá počet placených vstupenek, podobně i platících 

diváků. Takže postupně už dorůstají fanoušci z našich akademií lidi z Prahy 6, to 

je ta nová generace, která začne chodit na fotbal na Duklu. Takže já věřím, že 

musíme dělat nějaké kroky vlastně úplně od základu. Proto, abychom mohli 

vybudovat novou základnu fanoušků. Jak říkám budujeme to úplně od začátku, 

proto ta nízká návštěvnost. A ještě jeden z důvodů, my sice máme nejnižší 

návštěvnost, ale v Praze jsou čtyři kluby, když počítám Viktorku Žižkov, tak je 

pět „profi“ klubů v Praze, když porovnáme průměrnou návštěvnost s Jabloncem, 

Mladou Boleslaví, s těmi spádovými oblastmi, kde více méně jsou to regionální 

kluby, tak nejsou na tom o moc lépe. Takže si myslím, že je to spíše 

celorepublikový problém. Věřím, že i LFA směřuje podmínky fotbalu, tak aby 

znovu zajímal lidi a byl pro ně zážitkem.  

 

3) Proč by měli diváci přijít na stadion? Z jakých důvodů? Co by je mělo 

motivovat k návštěvě? 

My v rámci marketingové strategie, kterou jsme si nastavili asi před dejme tomu 

rokem, se snažíme a chceme působit jako klub rodinný. Jako klub do kterého, 

když přijde rodina s dětmi, tak aby se neměla čeho bát, měla by získat nějaký 

zážitek nejenom z toho fotbalu. Věříme, že i ta hra našeho mužstva je líbivá 

pohledu diváka. Samozřejmě na výsledcích se to tolik neprojevuje, protože to už 



 
 

je zase další sportovní hledisko a kolikrát je to věc náhody. Prostě nehrajeme 

žádný beton od zadu, takže je zde i atraktivní herní pojetí, rodinné prostředí, 

snažíme se k tomu uzpůsobovat i občerstvení. V loňské sezóně jsme tu měli 

dvakrát fotokoutek, prostě takové věci, které rodinu zaujmou. To je náš cíl. My 

si tady nechceme hrát na něco, čím nejsme, nebo se předvádět na každý zápas 

jinou kampaní. Chceme to mít v dlouhodobém hledisku. Náš primární cíl klubu 

nejenom marketingu, je vychovávat osobnosti. Dejme tomu v uvozovkách 

„použitelné“ pro společnost  hráčů a podobně. To chceme dát najevo i v rámci 

marketingu. Samozřejmě v rámci našich možností máme určitá omezení v rámci 

stadionu a dále viz atletická dráha. Snažíme se tedy působit na rodiče s dětmi, na 

obyvatele Prahy 6, aby se zde cítili dobře, v bezpečí, abychom nebyli produktem 

fotbalu, o kterých pak lidé v diskuzích píší, že se bojí na stadion kvůli 

fotbalovým „hooligans“ apod. Takže chceme, aby zážitek byl nejen ze hry, ale 

aby to také bylo odpoledne, podvečer pro rodiny s dětmi. 

 

4) Jaké marketingové kroky učinila FK Dukla Praha ke zvýšení návštěvnosti 

na svých zápasech v sezonách 2015/2016 a 2016/2017?  

Rozdělil bych to na dvě části, v sezóně 2015/2016, za které jsem zde byl již 

aktivní jako marketingový manažer, zde šlo převážně o aktivity směřované 

rodinám. Měli jsme zde fotokoutek a „biliball“. Zkrátka byly to takové 

jednorázové akce zápas od zápasu, které měly přispět k tomu, co jsem říkal 

v předchozí odpovědi. Určitě se to svým způsobem povedlo. Měli jsme na to 

pozitivní ohlas, ale když jsme si na to vlastně dělali nějaký „ feedback“, tak to 

nebylo úplně ono. Nemělo to takový vliv na přilákání větší návštěvnosti. Bavili 

jsme se s lidmi, kteří viděli naši reklamu, upoutání na zápas a není to pořád to, 

co by je úplně přivedlo. Pořád se bavíme o sportovním prostředí, kde primární 

jsou výsledky. Podívejme se třeba na Slávii, která před třemi lety hrála o 

záchranu a přišlo na ní 3 tisíce lidí do Edenu. V českém prostředí je to „alfou a 

omegou.“ V letošní sezóně, mimo příštího domácího zápasu, budeme mít 

fanzónu s AAA, což je partner ligy. To jsme tady měli letos už dvakrát. Snažíme 

se udělat nějaké zajímavé občerstvení, tematické akce. Na podzim to byla 

zabijačková akce atd. To jsou vlastně ty jednorázové věci, ale co bych chtěl 

vypíchnout úplně nejvíce je to, že díky vedení klubu jsme teď mohli 

zainventovat do „ SRM“ systému. Když bych to řekl zjednodušeně je uzpůsoben 



 
 

primárně našim potřebám. Je vyloženě naprogramovaný a desingovaný přesně 

pro klub, který má nižší návštěvnost a zajímají ho jiná specifika, než těch co 

průměrně navštěvuje 10 tisíc jako je Sparta a Plzeň. My se snažíme fanouška 

poznat. Teď je to víceméně tak, že každý informační vstup do klubu, ať už jde o 

nákup vstupenek, nákup na e-shopu, jde vlastně do toho „ SRM“. Vyhodnocuje 

se a my poznáváme každého zákazníka - fanouška, s kterým chceme 

komunikovat. To je vlastně nástroj, který nám velmi pomůže v tom, abychom se 

vyhnuli určitým intuitivním nápadům, které pak v reálné situaci nefungují, tak 

jak jsme si představovali. Teď už tedy naše komunikace bude poskládána na 

určitých faktech/datech přímo od fanoušků. Po každém zápase chodí fanouškům 

či návštěvníkům toho utkání možnost vyplnit „feedback“. Takže z toho teď 

budeme vycházet v následujícím období, co se týká marketingové komunikace. 

Plus ještě jedna důležitá věc, teď od zimní pauzy jsme odešli od ticketportálu a 

přešli jsme k novému distributorovi vstupenek smsticket, kde vlastně ten nákup 

vstupenek pro fanouška, zéjmena online nákup bude pohodlnější. Vstupenka 

přijde jako SMS do telefonu a my ho pouze na stadionu odbavíme. Takže až 

bude mít naše „Áčko“ super sportovní výsledky a návštěvnost se bude zvedat, 

bude si moci vstupenku koupit přes telefon i neutrální divák na dva „kliky“ 

hodinu před zápasem a přijít na stadion bez front. 

 

5) Jaké faktory ovlivňují termíny zápasů? Máte představu o tom, jaké termíny 

vyhovují fanouškům nejvíce?  

Jaké faktory? Primárně teď a ještě příští sezónu 2017 – 2018 vlastní televizní 

práva Pragosport. Respektive je předprodal ČT a O2 TV Sport. To je vlastně ten 

nejvíce zásadní faktor, který ovlivňuje termíny utkání. Je to vlastně vlastník 

televizních práv, nebo vlastníci televizních práv, kteří rozhodují, kdy a v jakém 

termínu se bude hrát. První právo v té hierarchii vlastníků má dejme tomu tedy 

O2, druhá je Česká televize. Vyberou si utkání a jejich lhůta na to oznámit je 

nejpozději tři týdny před daným utkáním. Samozřejmě oni si, pomineme utkání 

jako derby atd., vybírají na základě vývoje tabulky apod. Tím pádem my se tři 

týdny před zápasem dozvíme, jestli hrajeme doma v pátek, v sobotu v neděli, to 

samé venku. A to je bohužel zásadní faktor. Pokud nejsme v televizi, to byl 

v jednu dobu takový balík utkání, který se hrál v sobotu odpoledne, tři - čtyři 

utkání se hrály od tří hodin. Skončily a od pěti hodin na to navazovalo televizní 



 
 

studio toho utkání, které bylo vybráno do televize. Takže oni si s tím tak jako 

hrají. Nemyslím si, že je to dobře i z vlastních výzkumů i z toho „SRM“ 

systému. Máme již zjištěné, že to fanouškům nevyhovuje. Ten nejlepší termín, 

který nám od fanoušků přichází, vychází to i z oněch feedbacků, je pátek od 

šesti hodin. Lidé byli zvyklí po práci přijít na Duklu, dát si pivo a podívat se na 

fotbal. Na neutrální prostředí, kde se cítí v pohodě, potom třeba vyrazit do 

města, nebo se jít nachystat na chalupu. Takže ideální je tedy ten pátek 

v podvečer. Když to vezmu z druhé stránky, tak nám vycházela sobota 

odpoledne respektive poobědový čas. To je ovšem nejhorší termín. Je zde jeden 

z faktorů a to, že hodně lidí zůstane v sobotu na svých regionálních soutěžích 

v oněch spádových oblastech. Když to tedy opravdu zohledníme návštěvností 

tak ta sobota odpoledne vychází asi opravdu nejhůře. 

 

6) V Praze sídlí několik fotbalových klubů. Myslíte, že mezi kluby panuje jistá 

konkurence? 

Sportovní konkurence určitě. Největší konkurence určitě mezi Spartou a Slávií, 

my společně s Bohemians jsme třetí - čtvrtí vzadu. Já asi ani nevím, jestli nás 

Sparta nebo Slávie bere v současné chvíli jako konkurenci, kromě té sportovní. 

Ohledně marketingu je to zájmem fanoušků mnohonásobně větší. Takže ano, 

konkurence, když hrajeme poslední či předposlední kolo 29. a je pevně dané, i 

když by se neměly hrát dvě utkání v Praze ve stejný den. Třeba Sparta bude hrát 

doma, Bohemka také a budeme hrát doma my, tak v tuto chvíli je bereme jako 

konkurenty, jelikož k nám chodí většina těch neutrálních fanoušků. Když si 

budou moci vybrat, tak půjdou na jiný stadion, bohužel. Ale rádi bychom,  

kdyby si tu cestu našli k nám z nějakých důvodů. Takže konkurence ano, rize 

sportovní, ale z pohledu fanouškovského zájmu, tam je na vrcholu Sparta, Slávie 

a mnoho let bude trvat naše práce, než se tam dostaneme. Může se stát, že se tam 

ani nikdy nedostaneme. Nebo by musel přijít nějaký náhlý sportovní úspěch jako 

například u Plzně. 

 

 

 



 
 

7) Které komunikační kanály používáte pro propagaci zápasů FK Dukla 

Praha? Jaký komunikační kanál je dle Vašeho mínění pro ni nejlepší?  

Zéjmena interní komunikační kanály. Přesněji řečeno ty, které vlastníme. To je 

náš web, naše sociální sítě, které při určitých hodnocení neutrálními 

společnostmi, které občas dělají u sportovních klubů, nevycházejí vůbec špatně. 

Facebook, kdybychom měli třetinu fanoušků na Facebooku, co by přišlo na 

stadion, tak by to bylo skvělé. Tam máme asi přes 10 tisic lidí. Máme twitter, 

instagram. Teď poslední dobou zkoušíme i kampaně, vlastně se snažíme události 

propagovat. Dáváme do toho určité finanční prostředky. Snažíme se to měřit 

prodejem online vstupenek, kde vlastně je ten link umístěn, jestli i na to ti lidé 

neuslyší. Takže určitě přes naše sociální sítě, potom i přes PR, jsou oficiální 

média jako e-pojištění.cz, digi, jejich facebookové stránky, externí média, jako 

je i-sport. Snažíme se napsat i nějakou zajímavost, aby to nevypadalo jen jako 

reklama. Máme mediální partnery, rádio Impuls a Pražský deník, kde se píše i 

předzápasový preview, snažíme se dělat atraktivní preview i vlastní, který 

umísťujeme na youtube kanál. Rádio Impuls - tam jsou rádio spoty. Prostě kdo 

může z klubu, tak nám pomáhá vylepit plakáty různě na školách, na oficiálních 

vývěskách v Praze 6. To je v rámci toho, co si můžeme dovolit asi maximum.  

 

8) Jak řeší klub situaci se stadionem, jelikož patří mezi poslední dva 

prvoligové stadiony s atletickou dráhou? 

To je asi nejožehavější téma. Moje taková hypotéza je, pevně věřím, že by to tak 

mohlo být, že kdybychom měli stadion jako například Karviná, tedy útulný 

v menší kapacitě, tak bychom sem v Praze dostali mnohem více lidí, než na sice 

legendární, ale jinak nevyhovující Julisku. A jak situaci řešíme? Bohužel, kde 

bychom jinde hráli, jsme tady v pronájmu. Vlastníkem je Armáda České 

republiky, přes nějakou svou agenturu hospodaří s movitým majetkem, nebo jak 

se nazývá. Se stadionem můžeme, ale plně disponovat, přes zázemí pro trenéry, 

tréninkové jednotky, samozřejmě pro svá utkání. Není toho moc, co bychom 

mohli udělat, protože zde mají zázemí i atleti, házená, je tady hodně sportů, 

které jsou vlastně vedle sebe, nijak si nekonkurujeme. Stadion musí být 

multifunkční, takže ona atletická dráha jen tak nezmizí. Jelikož jsme ve sportu, 

může se stát cokoliv. Může nastat úspěch a můžeme získat pár pohárů a potom si 

myslím, že by šlo cokoliv. Kdyby se zvýšila návštěvnost a zájem o klub 



 
 

z hlediska mezinárodního by to bylo rentabilní hrát někde pravidelně a ne 

v pronajatém stadionu. My se snažíme z hlediska vlastních sil a možností 

stadion zútulnit co nejvíce. Momentálně zde probíhá rekonstrukce střechy a 

plánujeme i další věci do příští sezóny. Teď musíme pracovat s tím, co máme. 

Situace by byla úplně jiná, kdybychom měli menší stadion. 

 

9) Jaké jsou ohlasy na cenovou politiku vstupenek FK Dukla Praha, proč se 

klub rozhodl cenově upřednostnit vstupenky pro občany Prahy 6? 

My jsme se snažili před sezónou, jelikož v loňské sezóně, kdy jsem to přebíral 

po svém předchůdci, byla ta cenová politika velmi rozhádaná. Abych ještě řekl 

na začátku. My máme jednu tribunu, kam mohou návštěvníci chodit. Další 

východní je pak ke stání, tam fanoušci nemohou dle regulí FAČR. Což je škoda, 

ale bohužel to neovlivníme. Takže máme více méně jednu tribunu v rámci té 

návštěvnosti, která sem chodí. Lidi omezujeme na to, aby seděli ve svém sektoru 

a drželi si tam místo celou sezónu. Mohou si koupit vstupenku a místo si po té 

vybrat dle libosti. Samozřejmě zde máme místa vyhrazená pro vlastníky 

permanentek. Cenová kategorizace vlastně odporovala tomu, že je stadion 

uzpůsoben. Ohlasy od fanoušků byly negativní. Před sezónou jsme se to snažili, 

co nejvíce zjednodušit. Nyní máme kategorizace 100 a 150 korun, klasická 

diskriminační cena 100 korun je pro Prahu 6, pro studenty, seniory, pro členy 

fanklubu, respektive držitele permanentek, kteří si chtějí dokoupit nějak 

jednorázově vstupenky. Snažili jsme se zvýhodnit tady ty lidi, protože ti 

nějakým způsobem dlouhodobě podporují klub, jsou zvýhodněni i tradičně 

v kinech apod. A Praha 6? Kde jinde brát fanoušky než na Praze 6, se kterou 

máme podepsané i memorandum, a kde sídlíme, jelikož celá historie Dukly je 

zde zapsaná a proto ji i upřednostňujeme. Jestli se bude nějak měnit cenová 

politika pro příští sezónu. Zatím nevím. Je ještě relativně brzo. Budeme to řešit 

v dubnu.  

 

10) Má FK Dukla Praha oficiální fanklub? Pokud ano, jak spolu 

komunikujete? 

Oficiální fanklub máme. Je to víceméně dlouhodobá záležitost. Tento fanklub 

byl i za minulé éry. To je věc nějaké kontinuity. Do nedávna byly vztahy trochu 

komplikovanější, ale nemyslím si, že mezi klubem a fanklubem. Spíše uvnitř 



 
 

fanklubu byla cítit taková nejednota za předchozího vedení. Což se změnilo asi 

s mým nástupem víceméně, ale ne že bych měl za to nějakou odpovědnost či 

dočinění. Ono se tam nějakým způsobem změnilo vedení ve fanklubu. Kdy to 

převzal současný předseda pan Jan Setnička s místopředsedou Romanem 

Strejčkem. Jde cítit, že fanklub jde velmi nahoru ve svých aktivitách. Založili 

dětský fanklub – fan dukláčky. Víceméně dělají aktivity, které pomáhají klubu. 

Pomáhají určitým fanouškům, kteří si nemohou dovolit jít na utkání. Dělají 

výjezdy organizované s určitými výlety. Dukla je známá tím, že v Praze tolik 

fanoušků nemá, ale zase jich máme hodně po celé republice. Zájmena na 

venkově, na Moravě máme spoustu fanoušků z dob minulých. Paradoxně do 

kotle hostí přijde víc lidí v Olomouci, než když jedeme na Spartu. Je to takový 

zajímavý paradox. Jak spolupracujeme? My jsme v dennodenním kontaktu. 

Říkáme si nové věci. Zjišťujeme i osobně nějaký „feedback“. Ať už na 

domácích zápasech, na výjezdech, co se fanouškům líbí, co se jim nelíbí. Já se 

pravidelně potkávám s předsedou fanklubu. To je i jedna z věcí, která nám 

strašně pomáhá k získávání nových fanoušků. A jeden příklad za všechny, třeba 

20. května na posledním zápase bude takové sportovní odpoledne tady na 

umělce. Jedinci, kteří přijdou, budou mít vstup na utkání zdarma. Fanklub nám 

pomáhá k získání partnerů na tohle sportovní odpoledne a bude se aktivně 

participovat. Za poslední rok a půl je spolupráce s fanklubem velice dobrá, často 

komunikujeme. Třeba jejich názor mají vliv na složení občerstvení apod. 

Spolupráce je na 100 % dobrá. Získávání fanoušků je běh na dlouhou trať, ale 

tohle nám pomůže i do budoucna.  

 


