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ABSTRAKT 

 

Diplomová práce s názvem Sociální marketing ve sportovních organizacích předkládá 

informace o spolupráci mezi sportovními kluby - obchodními společnostmi a organizacemi 

občanského sektoru, zejména z nadačního sektoru v České republice. Zaměřuje se především 

na zjištění forem této spolupráce a na jaké cílové skupiny jsou formy spolupráce zaměřeny. 

V teoretické části se práce zabývá obecně sportovními organizacemi, jejich vývojem ve světě a  

v České republice a jejich členěním. Část práce je věnována také sociálnímu marketingu, jeho 

formám a možnostem, a to z pohledu obchodních společností i z hlediska organizací 

občanského sektoru. Práce je také prokládána příklady ze zahraničí, které demonstrují 

podobnosti a odlišnosti ve formách a cílech spolupráce organizací občanského sektoru a 

profesionálních klubů naší zemi a ve světě. V empirické části je cílem práce zjistit pomocí 

metod kvantitativního výzkumu, jaké jsou konkrétní formy spolupráce organizací občanského 

sektoru a fotbalových klubů (obchodních společností) v České republice, jaké jsou cíle a na 

jaké cílové skupiny je vzájemná spolupráce primárně zaměřena. 

 

ABSTRACT 

 

The diploma thesis titled Social marketing in sport organizations presents information on the 

cooperation between sport clubs (as commercial companies) and non-profit organizations, 

especially the foundation sector in the Czech Republic. It is aimed primarily at finding forms 

of cooperation and to identify the supported target groups. The theoretical part deals with 

general sport organizations and their development in the world and in the Czech Republic and 

their segmentation. Part of the work is also devoted to social marketing, its forms and 

possibilities, from the perspective of commercial companies and also from the view of civil 

sector organizations. Thesis is also interspersed with examples from abroad that demonstrate 

the similarities and differences in the forms and goals of cooperation of non-profit organizations 

and professional clubs in our country and the world. The empirical part works through 

quantitative research methods to determine what specific forms of cooperation between the civil 

sector organizations and the football clubs (as commercial companies) exist in the Czech 

Republic, what the goals are and to which target group is the mutual cooperation primarily 

focused. 
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1. Úvod 

 

Za téma své diplomové práce jsem si zvolila Sociální marketing ve sportovních 

organizacích. Toto téma jsem si zvolila z několika různých důvodů, tím hlavním ale 

nepochybně byl fakt, že právě v jedné sportovní organizaci (profesionálním fotbalovém klubu) 

dlouhodobě pracuji a věnuji se zde v rámci své práci také spolupráci s neziskovým sektorem, 

proto mě v rámci tohoto tématu zajímalo, jak to funguje nejen v jiných sportovních klubech, 

ale také jaké jsou zkušenosti ve světě.  

 

Zajímalo mě, v jaké roli jsou zde sportovní kluby – obchodní společnosti, které však 

nenabízejí své produkty na trhu, ale získávají finanční prostředky v podstatě podobně jako 

organizace v občanském sektoru - mají vícezdrojové financování. Zároveň plní i veřejně 

prospěšnou roli tím, že propagují sport a pozitivně ovlivňují veřejné mínění. Tím je jejich 

chování zajímavé z hlediska sociálního marketingu i z pohledu sociálně marketingových 

kampaní. U některých sportovních klubů lze také nalézt projev společensky odpovědného 

chování (Corporate social responsibility), jelikož část svých finančních příjmů věnují na jiné 

veřejně prospěšné aktivity. 

 

Organizace občanského sektoru (OOS) jsou v diplomové práci zkoumány zejména 

z hlediska role dárců, proto se jedná hlavně o nadace a nadační fondy. Proto v rámci marketingu 

OOS uvádím i téma filantropie a dárcovství. 

 

1.1. Úvod do tématu 

 

 Pro oba sektory (ziskový i neziskový) je jejich vzájemná spolupráce velmi výhodná. Pro 

organizace občanského sektoru je spolupráce s tržním subjektem (v této práci sportovní kluby 

– obchodní společnosti) příležitostí k získání nových finančních či materiálních darů, získává 

také možnost se zviditelnit. Ziskové organice na druhou stranu získávají náskok před 

konkurencí, neboť spolupráci s neziskovým sektorem vnímají zákazníci pozitivně. V dnešní 

době se k různým typům spolupráce uchyluje většina firem, výjimkou nejsou ani sportovní 

organizace - kluby (viz Kapitola 2). Fotbalové kluby mají v tržním sektoru zvláštní postavení, 

jelikož jejich primárním cílem není snaha o prodej určitého produktu. Fotbalové kluby jsou 

svou podstatou veřejné i vzájemně prospěšné organizace. Kvůli propagaci sportu samotného 
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motivuji své cílové skupiny k praktikování sportu, čímž pomáhají státu a OOS v boji proti 

civilizačním chorobám. Za vzájemně prospěšné organizaci se dají označit díky své spolupráci 

s organizacemi občanské společnosti, která prospívá oběma. 

  

 Organizace občanské společnosti jsou součástí občanského sektoru, který je v literatuře 

označován také jako neziskový sektor či třetí sektor. Občanský sektor je jedním ze třech 

sektorů, který můžeme v České republice najít – kromě občanského sektoru se jedná o veřejný 

sektor a ziskový sektor. Mezi těmito sektory nejsou pevné hranice, v mnoha případech se 

prolínají, jak ukazuje Pestoffův trojúhelník. 

 

 

Obrázek č. 1: Pestoffův trojúhelník (Rektořík 2010: 16). 

 

 Nestátní neziskový sektor by bez ziskového sektoru (trhu) a veřejného sektoru (státu) 

mohl jen těžko fungovat, jelikož k fungování organizací občanské společnosti jsou potřeba 

finance, které neziskový sektor získává převážně právě od ostatních dvou sektorů. Pro OOS je 

důležité, aby nebyly závislé na jednom dárci, neustále tedy hledají další zdroje financování. 

Zdrojem k úspěšnému a stabilnímu fungování OOS je vícezdrojové financování (Anheier, 

2005).  

 

 Organizace občanského sektoru mohou své finance získávat (Dohnalová, 2010: 158): 

 

1. Z veřejných zdrojů – dotace, veřejné zakázky, smlouvy o poskytování služeb, 

z Nadačního investičního fondu, či pomocí různých daňových zvýhodnění 

2. Z dárcovství – firemní (dary od obchodních společnost – sponzoring), podpora od jiných 

OOS (nadace a nadační fondy), individuální (příjmy z veřejných sbírek či charitativních 

akcí), příjmy z loterie a her 
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3. Z vlastních příjmů – vlastní výdělečná činnost (prodej zboží či poskytování služeb), 

příjmy z majetku (pronájem nemovitostí), z členských příspěvků 

4. Ze zahraničních příjmů – evropské strukturální fondy, dary nebo finanční podpora od 

subjektů se sídlem mimo Českou republiku. 

 

 Organizace tedy mají různé možnosti, jak si zajistit své vlastní příjmy a podporu. V mé 

diplomové práci mě bude zajímat především segment firemního dárcovství a podpora OOS 

pomocí různým forem sociálního marketingu od sportovních klubů (viz Kapitola 3). 

 

 OOS ke svému fungování nepotřebují pouze finance, díky spolupráci s trhem1 získávají 

také další důležitou podporu. 

 

 Spolupráce neziskového sektoru a sportovních klubů (jako obchodních společností) má 

ve světě dlouhou tradici. Sociální marketing se objevuje jako přímá strategie klubů, které chtějí 

demonstrovat sociální zodpovědnost. Ve světě je zřejmé, že hlavní motivací k participaci na 

sociálních projektech je nátlak zvenčí (od sdružení sportovních klubů v jednotlivých sportech), 

ale také dostupné interní zdroje, jako např. mediální pozornost, participace veřejné známých 

hráčů, mediální kampaně) (Babiak, Wolfe 2009).  

  

 Za nejdůležitější formu spolupráce ve světě je považováno poskytování dobrovolníků 

(tedy zaměstnanců klubu či známých hráčů k propagaci), která stojí výše než poskytování peněz 

či hmotných produktů (Pharr, Lough 2012).  

  

 Ve světě se na sociálně-marketingové kampaně sportovních klubů nahlíží z několika 

úhlů: 1) Na jaké cílové skupiny a témata jsou zaměřeny – především na děti, staré osoby a 

prevenci zdraví. 2) Jaké jsou jejich cíle – především zvýšit povědomí o důležitosti starat se o 

své zdraví a pomoct s propagací organizacím občanského sektoru zaměřeným na péči o 

                                                           
1 V literatuře můžeme najít 4 hlavní typy spolupráce mezi neziskovým sektorem a trhem: 

1. Filantropická spolupráce – jedná se o poskytování finanční podpory nebo dobrovolnou práci zaměstnanců 

donátora pro OOS. Tato spolupráce je zároveň komunitním nástrojem, který propojuje firmu s místem, 

ve kterém působí. 

2. Strategická spolupráce – tu charakterizuje sponzoring a dárcovství produktů či vybavení pro OOS. 

3. Komerční spolupráce – firma a organizace spolupracují na společném projektu za účelem dosažení zisku 

a vytvářejí společnou sociálně marketingovou kampaň, která zviditelní oba subjekty. 

4. Politická spolupráce – jde o formu politického marketingu, kdy firmy podporují OOS, které poté lobbují 

za jejich zájmy a prosazují jejich politickou agendu (Muhič in Skovajsa 2010). 
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znevýhodněné či nemocné děti. 3) Jaké se užívají prostředky v rámci jednotlivých kampaní – 

možností je nepřeberně: propagace v médiích, propagace v rámci vlastních sportovních 

událostí, podpora organizace díky známým hráčů ze sportovní organizace na veřejnosti, 

bezplatný pronájem sportovišť, poskytování peněz či produktů (Pharr, Lough 2012). 

 

 V českém prostředí je praxe poněkud odlišná. Bačuvčík hovoří o čtyřech hlavních 

oblastech, kterých se sociální marketing dotýká:  

 

a) Ochrana zdraví – např. kampaně proti kouření, konzumaci alkoholu, prosazující 

fyzickou aktivitu, prosazující prevenci sexuálně přenosných chorob, rakoviny prostaty, 

prsu či kůže, upozorňující na nebezpečí obezity či vysoké hladiny cholesterolu; 

b) Bezpečnost a prevenci zranění – např. kampaně proti požívání alkoholu před jízdou, 

používání bezpečnostních pásů, dětských sedaček, prosazující prevenci domácího 

násilí, brojící proti držení zbrani; 

c) Ochrana životního prostředí – např. kampaně prosazující omezení, třídění a recyklaci 

odpadů, kampaně bojující proti znečisťování životního prostředí, prosazující ochranu 

vodních zdrojů; 

d) Společenská angažovanost – např. kampaně týkající se dárcovství krve a orgánů, 

dobrovolnictví, pomoci při humanitárních katastrofách. 

 

 Bačuvčík zde sice nemluví přímo o spolupráci sportovních klubů a OOS, nýbrž obecně 

o spolupráce ziskového a neziskového sektoru, ale i tak zde podobnosti se zahraničním 

výzkumem nalezneme. Společné je především téma ochrany zdraví (což je u sportu 

předpokládané), naopak v zahraniční teorii nalezneme větší zaměření na děti, o kterých se 

Bačuvčík nezmiňuje.  

 

1.2 Výzkumné cíle 

 

 Hlavním cílem diplomové práce Sociální marketing ve sportovních organizacích je 

prozkoumat z dostupných zdrojů formy spolupráce profesionálních sportovních (fotbalových) 

klubů a OOS. Pro tento cíl jsem zvolila kombinaci obsahové analýzy a dotazníku, díky kterým 

se budu snažit zjistit formy spolupráce těchto subjektů.  
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 Formy spolupráce bude zjišťovat primárně dotazník, jehož vytvoření bude předcházet 

obsahová analýza webových stránek a výročních zpráv jednotlivých klubů, které budou 

zahrnuty do výzkumu. Do dotazníku budou promítnuty také informace zjištěné ze zahraniční 

teorie – tedy že sportovní kluby mohou pomáhat různými způsoby: neziskový sektor je většinou 

podporován dobrovolníky (a to ať již zaměstnanci sportovního klubu nebo profesionálními 

sportovci z dané organizace), finančně, poskytnutím prostoru či hmotnými produkty. Kromě 

formy spolupráce a typů spolupráce mě také bude zajímat, na jaké cílové skupiny se fotbalové 

kluby zaměřují a jestli se formy spolupráce liší s ohledem na různé proměnné sportovních 

klubů, a to především s ohledem na sídlo (region) sportovního klubu. 

 

 Práce si také klade za cíl informovat o sportovních organizacích - vývoji sportovních 

organizací (klubů) ve světě a v České republice či jejich typologii. Nedílnou součástí práce je 

také kapitola o sociálním marketingu. Součástí empirické části bude také návrh na zlepšení 

fungování sociálního marketingu v dotazovaných sportovních klubech na základě jejich 

odpovědí v dotazníku či v rámci obsahové analýzy. 

 

1.3 Výzkumné otázky 

 

Výzkumné otázky se pochopitelně odvíjí od cílů práce: 

 

 Jaké formy spolupráce mezi sebou navazují organizace občanského sektoru a 

profesionální fotbalové kluby v České republice? (popř. Jaké formy pomoci nabízí 

kluby OOS?  

o Porovnat typologii forem spolupráce (vzniklou z kombinace zahraniční 

typologie a obsahové analýzy) s konkrétními činnostmi fotbalových klubů v ČR:  

 Na jaké cílové skupiny se primárně spolupráce organizací občanského sektoru a 

fotbalových klubů zaměřuje? 

o Stanovit na základě konkrétní činnosti fotbalových klubů v ČR 

 Jak se liší spolupráce OOS a sportovních klubů v jednotlivých regionech?  

o Stanovit na základě množství spolupracujících OOS v rámci regionů, kde 

fotbalové kluby sídlí. 

 

Výzkumné otázky nám přinesou odpovědi nejen na cíle výzkumu, ale také nám přinesou 

porovnání s výsledky výzkumů v zahraničí. 
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2. Sportovní organizace 

 

2.1 Vývoj organizací 

 

Různé formy organizace se v lidské společnosti objevují od pradávna. Zpočátku tyto 

tendence nalezneme především v situacích, kdy se lidé snažili chránit svá území či naopak 

dobýt území sousední – bylo výhodnější dát dohromady potřebné zbraně a domluvit se na 

společném postupu, než bojovat samostatně. 

 

Nejprve můžeme pozorovat pouze dočasné skupiny, které se po splnění úkolu rozpadly, 

postupem času ale docházelo k vytváření stabilních skupin, které se na splnění cíle systematicky 

připravovaly. Od pouhého organizování činností došlo k záměrnému uskupování osob, kterým 

byly přiděleny specifické úkoly. 

 

Následně se v rámci skupin začalo se specializací určitých členů na jednotlivé činnosti 

– i díky tomu před dvěma a půl tisíci lety začaly vznikat první státní útvary, kde již zcela běžně 

fungovala dělba práce ve společnosti. Přirozeným krokem poté byly „určité útvary či uskupení 

osob, které byly určeny k tomu, aby v rámci podmínek a stavu vývoje dané společnosti dohlížely 

na vykonávání nejrůznějších činností, a to takovým způsobem, který přinášel prospěch, obvykle 

těm jedincům, kteří stáli na vrcholu pyramidy uspořádání společnosti“ (Slepičková, 2007: 11). 

 

I ve „sportovních organizacích“ této doby nalezneme stejné tendence. Jako příklad 

mohou posloužit systémy léčebné a zdravotní gymnastiky ve staré Číně či gladiátorské školy 

ve starém Římě. Také zde by bez stanovení úkolů a jejich přidělení jednotlivých členům nemohl 

být očekáván dobrý výsledek (Slepičková, 2007). 

 

První sportovní organizace moderního typu začaly vznikat ve Velké Británii na počátku 

19. století, kde historik umění Josef Strutt vytvořil tzv. insulární systém her a sportu2, který 

nalezl velkou odezvu na anglických školách, které se staly kolébkou moderního sportu. Právě 

na anglických školách vznikaly již předtím první kluby, které byly základní organizační 

jednotkou anglického sportu, později také světového (Novotný, 2000). Zpočátku byly kluby 

                                                           
2 V naší terminologii nazýváno jako systém tělesné výchovy a sportu. 
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uzavřenými aristokratickými spolky3, rozhodující pro vývoj sportovních organizací však byly 

právě středoškolské a vysokoškolské kluby na elitních školách (jako např. Cambridge, Eton či 

Oxford), kde se začaly hrát všechny druhy sportů.4 

 

Formování sportu vycházelo z tradičních her a zábav a z „rytířského“ sportu. Ve 

školním prostředí šlo o tzv. gentlemanský sport jako základ amatérského sportu. Zde se narodila 

také filozofie sportu, postavené na základech fair play, rovnosti podmínek pro všechny, 

respektování pravidel a čestné hry. Na druhou stranu profesionální sport má své kořeny v tzv. 

patronátním sportu, který se objevil už v 17. století, kdy si šlechtici najímali a vydržovali 

zápasníky, boxery či veslaře, kterým platili za výkon a kterým organizovali soutěže5 (Gréxa, 

Strachová 2011: 72). 

 

Ve 2. polovině 19. století začalo vznikat velké množství sportovních klubů v různých 

odvětvích. V roce 1850 byl založen první fotbalový klub, o pár let později vznikl také první 

sportovní národní svaz (asociace) – Football Association (Gréxa, Strachová 2011: 81). 

 

Bylo jen otázkou času, než se myšlenka organizovaného sportu rozšíří také do okolních 

zemí.6 Největší rozvoj a organizovanost ve sportu pozorujeme však až na konci 19. století, kdy 

začaly vznikat první profesionální sportovní kluby v Evropě (ale i v České republice), rozvoj 

sportu vyvrcholil založením novodobých olympijských her v roce 1896. Od této doby sport 

přestává být soukromou záležitostí a stává se předmětem zájmu celé společnosti.  

 

Po první světové válce došlo k velkému rozvoji sportovních klubů a organizací na 

národní i mezinárodní úrovni, vytvořil se také systém pravidelných soutěží a jednotných 

pravidel. Sport se začal výrazně institucionalizovat, stále měl ale spíše formu rekreačního 

charakteru (Slepičková 2001: 25). 

 

                                                           
3 Např. Jockey Club (1750), Golf Club (1754) nebo Marylebone Cricket Club (1788) 
4 Především kriket, rugby, ragby-fotbal, pozemní hokej, golf, veslování či atletika. 
5 V tomto období vznikl dlouhotrvající rozpor mezi profesionálním a amatérským sportem, který trval až do konce 

20. století. Amatéra tehdy od profesionála odlišoval sociální původ a vztah k manuální práci. Za amatéra byl brát 

každý sportovec, který „není řemeslník, dělník, či jinak manuálně pracující člověk.“ Dnes již bere za hlavní 

kritérium přijímání peněz za předvedený sportovní výkon (Gréxa, Strachová 2011: 72). 
6 V roce 1869 se konala první mezinárodní veslařská soutěž Oxford vs. Harvard (z USA), v Německu vznikl např. 

Šermířský klub Hannover, v Rakousku Alpenverein. 
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Výkonnostní prvek se začal ve větším měřítku ve sportu prosazovat až po druhé světové 

válce, kdy se ve společnosti začaly prosazovat důležité impulsy pro rychlou obnovu společnosti 

– výkon a soutěživost.  

 

2.2 Organizační struktura 

 

 Jelikož je sportovní organizace také typem organizace, vztahují se pro ni stejná pravidla, 

jako pro ostatní organizace. Organizační struktura se dá charakterizovat jako definování 

způsobu, jakým jsou určovány a přidělovány úkoly členům organizace, jaké jsou vztahy mezi 

nositeli těchto rolí a jaké koordinující a kontrolní mechanismy jsou v organizaci užívané 

(Slepičková 2007). 

 

 Organizace mohou vznikat buď přirozeně, nebo uměle, formálně. Zatímco 

v přirozených organizacích mají vztahy mezi lidmi z hlediska podřízenosti a moci trvalý 

charakter a staví se na tradičních pravidlech a normách, tak ve formální organizaci sice také 

existují pevná pravidla a předpisy, lidé mají také přesně určeno, co a jak mají vykonávat, ale 

rozdíl je zde v tom, že postavení jedince v organizaci není pevně dané, může se měnit na 

základě dispozic a požadavků organizace. 

 

 Formální organizace vznikají zcela záměrně, kvůli řešení určitých úkolů a staví na nich 

současná společnost. Pojem formálnosti přitom můžeme chápat dvěma způsoby. Podle Kellera 

(1996) formálnost zaprvé představuje skutečnost, že organizace je vytvořena uměle a pravidla 

jsou přesně stanovena a sepsána. Zadruhé pojem formálnosti znamená, že i když organizace 

vznikly různě, různě fungují a mají i jiné typy činností a jiné cíle, tak i přesto jsou principy 

fungování těchto organizací podobné, k čemuž došlo v různých oblastech lidské společnosti 

vývojem, a ne záměrným úsilím (Slepičková, 2007:13). 

 

 Jelikož mají organizace odlišné cíle, působnosti v různých sektorech, rozdílné velikosti 

co do počtu členů atd., je zřejmé, že struktura organizace bude různá. Existují však různá 

kritéria, podle nichž můžeme strukturu organizace rozlišovat. Nejčastěji jsou zmiňována 

kritéria komplexnosti, formalizace a centralizace. 

 

 Strukturální komplexita ukazuje stupeň diferenciace v rámci organizace, tedy čím je 

organizace diferenciovanější, tím je organizace komplexnější. A čím je organizace 
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komplexnější, tím více je zde potřeba mechanismů pro kontrolu, koordinaci a komunikaci. 

Diferenciaci můžeme pozorovat ve třech rovinách – horizontální (počet různých jednotek 

v organizaci), vertikální (počet úrovní v organizaci) a prostorová (míra geografické oddělenosti 

mezi pracovními jednotkami) (Hatch 1997). 

 

 Formalizace souvisí s pravidly a předpisy, podle nichž se organizace řídí, a 

s vymezením rolí, s postupy, které užívá. Zde platí, že čím více je organizace formalizovaná, 

tím méně je zde prostoru pro vlastní iniciativu, a naopak. Organizace se pochopitelně liší 

stupněm formalizace – jiná pravidla nalezneme u profesionálního sportovního klubu 

s desítkami zaměstnanců a jiná (nebo skoro žádná) u sportovního klubu na místní úrovní 

zajišťující rekreační sport, který má jednoho zaměstnance. Formalizace tak nachází uplatnění 

hlavně v organizacích, které jsou velké, a jejím hlavním smyslem je nahradit přímou kontrolu 

a přímý dohled nad výkonem pracovních činností (Slepičková, 2007: 48). 

 

 Centralizace souvisí s otázkou, na které úrovni probíhá rozhodování a také kdo na 

rozhodování participuje. Struktura může být buď centralizovaná anebo decentralizovaná, oba 

typy mají své plusy a mínusy. V centralizované struktuře probíhají veškerá rozhodnutí na 

nejvyšší úrovni, aktéři na nižší úrovni do řízení nezasahují. Výhodou je rychlejší rozhodování 

v důležitých věcech, což s sebou přináší i velkou míru efektivity, nevýhodou naopak může být 

pomalejší reakce na změny v prostředí. V rámci decentralizované organizace se na rozhodování 

podílí vždy jedinci, kteří mají k řešení situace nejblíže a často dochází k delegování, na 

rozhodování tedy teoreticky participuje velká skupina osob. Výhodou je velká míra účasti, 

naopak občas může docházet k obtížnější koordinaci a kontrole v rámci organizace (Hatch 

1997).  

 

 Organizační struktura jsou výsledkem procesu organizování a ve své podstatě vyjadřuje 

formu sdružování činností i osob pro zabezpečování úkolů organizování. Organizační struktury 

můžeme definovat různým způsobem, často se používá například definice pomocí systémového 

přístupu, kdy prvky systému tvoří organizační jednotky (oddělení, odbory,…) a vztahy mezi 

těmito jednotkami představují informační vazby (Čáslavová 2009: 60). 

 

 Pokud se budeme snažit uvést organizační strukturu do praxe, bude to velmi složité, 

neboť neexistuje jedna optimální organizační struktura, kterou by autoři v odborné literatuře 

používali. V posledních letech se objevuje tendence podporovat jednoduchost a pružnost metod 
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i forem organizování, stejně tak je věnována velká pozornost i tzv. neformálním organizačním 

strukturám, které se vytvářejí spontánně na základě sdílených zájmů určité skupiny osob. Před 

volnou samotné koncepce organizační struktury se její tvůrci musí zaměřit například nad tím, 

které útvary budou označeny jako organizační jednotky, kolik bude organizačních úrovní či jak 

bude delegována pravomoc. 

 

 Jedním z typů členění organizačních struktur může být Mintzbergova práce, který volí 

pět konfigurací organizačních struktur (Čáslavová 2009: 61): 

 

1. Organizační struktura podle hlediska sdružování činností 

a. Funkcionální struktury (založeny na funkční specializaci) 

b. Výrobkové struktury (založené na výrobkové specializaci) 

c. Ostatní účelové struktury (založené podle specifických potřeb zákazníků, 

teritoriálního či geografického umístění organizačních jednotek, poskytovaných 

služeb) 

 

2. Organizační struktury podle hlediska rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti 

a. Liniového typu (řízení shoda dolů) 

b. Štábního typu (poradní funkce) 

c. Kombinovaného typu 

d. Komisionálního typu (různé komise) 

 

3. Organizační struktury podle míry delegace a odpovědnosti 

a. Centralizované 

b. Decentralizované 

 

4. Organizační struktury podle činnosti 

a. Ploché, s širokým rozpětím 

b. Špičaté, s úzkým rozpětím 

 

5. Organizační struktury podle časového trvání 

a. Dočasné 

b. Trvalé 
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Sportovní organizace jako součást tržní ekonomiky se již také museli přizpůsobit 

rostoucí roli organizování a organizačních struktur. Bez řádné organizace by nemohl subjekt 

zajistit splnění sportovních cílů. Organizování ve sportu je důležité především z hlediska práce 

s rozpočty financí (kdy se musí pokrýt velké částky za přestupy hráčů), pokrytí platů hráčů (je 

nutné hledat nové zdroje příjmů), volnosti a labilnosti fotbalových rozpočtů (klub nemá ve své 

moci všechny faktory ovlivňující výši rozpočtu) a nakonec z hlediska činnosti v konkurenčním 

prostředí (Čáslavová 2009: 64).  

  

Jak již bylo zmíněno, organizování a organizační struktura je ve sportovních klubech 

potřeba pro efektivní naplňování a realizaci cílů – především sportovních a ekonomických, ale 

také sociálních, které budou součástí mého výzkumu. 

  

Nejdůležitější jsou ale sportovní cíle, které jsou zaměřeny především na plánované 

umístění družstev v různých soutěžích, na zvyšování úrovně a doplňování hráčů, ale také na 

zviditelnění sportu, který klub provozuje a jeho neustálé pronikání do podvědomí veřejnosti. 

Ekonomické cíle se zaměřují především na vytváření finančních zdrojů, které by měly zajistit 

v klubu stabilní klima, dále také na investice a materiální vybavení (Čáslavová 2009: 89). 

 

2.3 Sportovní organizace v ČR 

 

2.3.1 Vývoj organizací v ČR 

 

Sport a sportovní organizace v moderním pojetí se na území dnešní České republiky 

začínají rozvíjet od poloviny 18. století. Organizace měly převážně jednoduchou podobu, až 

postupem času zde narůstal význam standardizace a centralizace, zvětšovala se také členská 

základna. Organizace postupem času směřovaly k byrokratické podobě, kde významnou roli 

hrálo územní hledisko, ale soukromý sportovní sektor v podobě, v jaké ho známe dnes, ještě 

neexistoval.  

 

První samostatné sportovní kluby vznikaly na území dnešní České republiky v 60. letech 

19. století. Jejich založení je spjato s aktivitami pražských Němců nebo v Praze působících 
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Angličanů (Gréxa, Strachová 2011: 149). Vůbec prvním sportovním klubem na českém území 

byl English Rowing Club v Praze, který vznikl v roce 1860 a zanikl o 13 let později.7 

 

Za první8 důležitou sportovní organizaci českého původu na našem území se dá 

považovat Sokol, který byl založen 16. 2. 1862 v Praze. Zakladatelé Sokola, Miroslav Tyrš a 

Jindřich Fügner věřili, že „tělovýchova je nejen významný prostředek k fyzickému a duševnímu 

zotavení národa, ale i prostředek schopný do národně emancipačního hnutí zmobilizovat široké 

vrstvy lidu“ (Novotný 2000: 29). Na tomto příkladu vidíme, že se sportem v této době byla úzce 

spjata politika9. 

 

Do konce 19. století začal počet nově vzniklých organizací rapidně růst. Zmiňme 

například Dělnickou tělovýchovnou jednotu (v roce 1897) nebo Orel (1909). Kromě 

tělovýchovy se sportovní organizace začínají zakládat také ve sportech jako veslování a 

bruslení, atletika, kopaná či lyžování. Tyto nové sporty se svým ideologickým zaměřením 

dostávaly do střetu se Sokolem, proto bylo nutné, aby vznikly samostatné sportovní spolky (a 

později svazy).10 

 

Český sport se tak postupně začal osamostatňovat od Sokola, ale i od společných česko-

německých klubů, a začaly vznikat ryze české kluby. V tabulce č. 1 jsou zobrazeny 

chronologicky první vzniklé české sportovní kluby. 

 

 

                                                           
7 Mezi další kluby patřily českoněmecké organizace Moravia v Uherském Hradišti (1863), šachové spolky (1866), 

Prager Eisklub Verein (1868) či Deutsche Alpenverein (1870). 
8 Již před Sokolem zde evidujeme existenci tělocvičných ústavů, které vznikaly v Praze, např. Hirschův 

ortopedický ústav (1839) či Akademický tělocvičný spolek A. Hájka (1848) (Novotný 2000). 
9 Sokol by měl: 

1) Stát nad politickým stranictvím, směřovat k širokému celonárodnímu poslání; 

2) Veškerým konáním směřovat k národní rovnoprávnosti a svébytnosti; 

3) Ve vnitřním životě uplatňovat principy občanské rovnosti a vzájemné tolerance. Stav, zaměstnání, 

majetek, názory a náboženství nebyly považovány za rozhodující faktory (Novotný 2000: 29). 
10 I tato éra se neobešla bez velkých osobností, např. Josefa Rösslera-Ořechovského či dr. Jiřího Stanislava Gutha-

Jarkovského, který spoluzaložil Mezinárodní Olympijský výbor a předsedal Českému Olympijskému výboru po 

jeho založení (Novotný 2000: 30). 
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Tabulka č. 1: Přehled nejstarších českých sportovních klubů. 

 

 Stejně jako v Anglii také po vzniku sportovních klubů následovalo zakládání 

sportovních svazů, např. v roce 1899 Český olympijský výbor, v roce 1901 Český svaz 

fotbalový či v roce 1908 Český svaz hokejový (Gréxa, Strachová 2011: 150).  

 

 Po první světové válce měly v Československu sportovní organizace již poměrně 

výsadní postavení, především zásluhou Sokola, ale vznikaly stále nové a nové sportovní svazy 

v nových sportech, které do republiky přicházely. V roce 1918 byla založena Česká sportovní 

obec, do roku 1919 Československá sportovní obec jako koordinační orgán sportovních svazů 

(Gréxa, Strachová 2011: 165). Sportovní hnutí měla v této době apolitický charakter a sport se 

v naprosté většině vyvíjel na amatérské bázi, výjimkou byl profesionalismus ve fotbalu, u 

některých zápasníků a u tenistů. 

 

 Velký ústup však přichází s druhou světovou válkou, která v Československu 

znamenala zastavení činnosti tělovýchovných organizací (např. Sokola a Orla) a 

Československého olympijského výboru, tedy organizací, které spojovaly svou existenci 

s národní identitou. Zpočátku byly sice sportovní spolky jako apolitické tolerovány, ale došlo 

k mezinárodní izolaci českého sportu, především poté, co došlo během sportovních utkání mezi 

českými a německými sportovci k protiněmeckým demonstracím (Gréxa, Strachová 2011: 

173). 

 

 Po druhé světové válce došlo k obnovení velkého množství organizací11, nicméně díky 

sílícímu vlivu Komunistické strany začaly sportovní spolky12 zaznamenávat razantní úbytek 

členů. Sokol byl posléze zrušen a nahrazen Státním výborem pro tělesnou výchovu, pod jehož 

řízení spadaly všechny subjekty organizující tělesnou výchovu a sport. Značná podpora v této 

                                                           
11 26 českých a 17 slovenských svazů navázalo kontakty, došlo k obnovení celostátních ústředí a začaly nejvyšší 

soutěže v různých sportech. Svou činnost obnovil také Český (posléze Československý) olympijský výbor. (Gréxa, 

Strachová 201: 179). 
12 Díky zákonu z roka 1949 o státní péči o tělesnou výchovu, který sjednotil všechny tělovýchovné organizace do 

Sokola. 
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době byla věnována vrcholovému sportu, který byl využíván jako důležitá složka zahraniční 

politiky (Slepičková 2007: 96).   

 

V roce 1956 byl poté přijat nový zákon o organizaci československé tělesné výchovy a 

sportu, který se vrací k tradičnímu pojetí dobrovolnictví. Jen o rok později vznikl 

Československý svaz tělesné výchovy a sportu (ČSTV), jehož základním článkem byl sportovní 

klub. ČSTV byla jako dobrovolná organizace pověřena řízením veškerého sportovního dění ve 

státě, což přetrvalo až do roku 1989. 

 

Řízení sportu v této době bylo silně centralizováno, přesto určitá kompetence byla 

delegována i nižší úrovně. Sport byl organizován stejně jako územní struktura 

administrativního uspořádání státu, existovaly tedy orgány na federální úrovni, na české a 

slovenské, na krajské a na okresní.  

 

Tento systém dobrovolné tělovýchovné sportovní organizace přestal fungovat v roce 

1990, kdy se znovu obnovil Sokol, a osamostatnily se některé svazy. Opět tak vznikl pluralitní 

systém tělovýchovy a sportu, který zde již fungoval do začátku druhé světové války. V roce 

1994 vzniká Všeobecné sportovní kolegium, které zastřešuje nejvýznamnější sportovní 

organizace a má za úkol hájit společné zájmy sportu vůči státní správě. 

 

 Po roce 1989 nastoupila v českém sportu ideologie demokratické a pluralitní 

společnosti, která staví na soukromém vlastnictví a svobodném podnikáním. K těmto změnám 

docházelo jak díky ČSTV13, tak také díky legislativním změnám. ČSTV se rozdělila do 

několika samostatných součástí, došlo k osamostatnění sportovních klubů, sportovních svazů, 

okresních a městských organizací a také Československého olympijského výboru. Tyto změny 

nastaly i díky novému zákonu o sdružování občanů14, který se zasloužil také o možnost vzniku 

dobrovolných sdružení v oblasti sportu.  

 

                                                           
13 V rámci ČSTV došlo k následujícím změnám, bylo rozhodnuto např. 

1) Pojmout ČSTV jako dobrovolnou, otevřenou a politicky nezávislou organizaci fungující na 

demokratických principech 

2) Umožnit sportovním svazům a klubům maximální samostatnost 

3) Zrušit ideologickou činnost 

4) Rehabilitovat sportovce a funkcionáře, kteří byli postiženi za své politické názory (Slepičková 2007: 101). 
14 Zákon č. 83/1991 Sb. 
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 Další velké změny se odehrály hned o čtyři roky později, kdy bylo potřeba řešit 

uspořádání sportovních organizací (které fungovaly na federativním principu) po rozdělení 

Československa. Rovněž proběhly další legislativní změny, které se týkaly hlavně 

ekonomických a daňových záležitostí, ale také záležitostí nemovitého majetku (Slepičková 

2007). 

 

2.3.2 Typologie sportovních organizací 

 

 V České republice nalezneme mnoho sportovních organizací, které můžeme rozčlenit 

do třech hlavních sektorů: 

 

1. Státní správa pro tělesnou výchovu a sport 

V oblasti státní správy je garantem pro tělesnou výchovu a sport Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy.15 

 

2. Spolková tělesná výchova a sport 

Soustavnou sportovní činnosti nebo tělovýchovnou spolkovou činnost vyvíjí více než 

20 000 lokálně působících tělovýchovných jednot a sportovních klubů a vice než 150 

sportovních svazů s celorepublikovou působností.16 Jednoty a kluby v této kategorii 

jsou téměř výlučně OOS, které vznikají za účelem provozování určité sportovní 

činnosti, a není pro ně prvotním kritériem zisk. 

 

3. Podnikatelský sektor 

Do této kategorie patří kromě různých podnikatelských zařízení v oblasti sportu17 a 

marketingových a reklamních sportovních agentur především sportovní kluby, které 

jsou založeny jako obchodní společnosti (zejména ve fotbale a hokeji) a profilují se jako 

                                                           
15 Mezi základní úkoly MŠMT ČR patří: 

a) Vypracování návrhu koncepce státní politiky ve sportu 

b) Koordinování realizace vládou schválené koncepce 

c) Zabezpečování finanční podpory sportu ze státního rozpočtu 

d) Vytváření podmínek pro státní sportovní reprezentaci, pro přípravu sportovních talentů, pro rozvoj sportu 

pro všechny, pro sport zdravotně postižených občanů 

e) Antidopingový program, organizace a kontrola jeho uskutečňování 

a další (Čáslavová 2009: 67) 
16 Data platná k roku vydání knihy, tedy k roku 2009. 
17 Např. fitness centra, lyžařské školy či masérské služby 
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„profesionální“. Tyto organizace jsou označovány jako ziskové a jejich primárním 

účelem je docilování tisku ze sportovní činnosti (Čáslavová 2009: 69 – 70). 

 

Sportovní organizace dále můžeme dělit dle právního hlediska (Novotný 2000): 

 

1. Organizace působící na území ČR na základě mezinárodní autority – např. Mezinárodní 

olympijský výbor 

2. Organizační složky státu nebo příspěvkové organizace – které byly zřízeny ústředním 

orgánem státní správy 

3. Obchodní společnosti a družstva – která vznikla za účelem provozování sportovní 

činnosti (zejména pokud se jedná o vrcholové celostátní soutěže v kolektivních 

sportech) – které jsou předmětem mé práce 

4. Nestátní nezisková organizace 

 

Sportovní kluby v České republice tak vznikají jako obchodní společnosti, většinou se 

jedná o akciové společnosti nebo společnosti s ručeným omezením. Ve své práci se budu 

zabývat právě sportovními kluby jako akciovými společnostmi, proto zaměřím svou pozornost 

především na ně.18  

 

Akciově společnosti mají jasně danou organizační strukturu, která je dána obchodním 

zákoníkem. Jedná se o valnou hromadu, dozorčí radu, představenstvo a vrcholový management, 

přičemž každá frakce má přidělené určité funkce. 

 

Valná hromada projednává např.: 

1) Změnu stanov; 

2) Rozhodnutí o zvýšení a snížení základního jmění; 

3) Volbu a odvolávání členů představenstva; 

4) Volbu a odvolávání dozorčí rady; 

5) Schválení roční účetní uzávěrky; 

                                                           
18 Společnosti s ručením omezením mají podobně danou strukturu jako akciové společnosti, také se zde objevuje 

valná hromada a dozorčí rada, namísto představenstva zde fungují jednatelé. Jednatelů může být více, pokud tomu 

tak je, každý má právo jednat jménem společnosti samostatně – jednatelé zajišťují správné vedení předepsané 

evidence a účetnictví, vedou seznam společníků a informují společníky o záležitostech společnosti (Čáslavová 

2009: 52).  
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6) Rozhodnutí o zrušení společnosti. 

 

Dozorčí rada má za úkol prosazovat všechny strategické úkoly akcionářů a dohlížet na 

výkon působnosti představenstva a uskutečňovat podnikatelskou činnost. Dozorčí rada je 

kontrolní orgán společnosti. 

 

Představenstvo je statutární orgán společnosti, jedná jejím jménem a rozhoduje o všech 

záležitostech. Je chápáno jako řídící orgán. 

 

Vrcholový management představuje profesionální operativní řízení společnosti, 

vymezení činnosti se formuje vzhledem k činnosti sportovního klubu. Vrcholový management 

ve sportovním klubu se často skládá z generálního ředitele, sportovního ředitele a ředitelů 

dalších úseků (provozního, marketingového, obchodního, ekonomického či PR) (Čáslavová 

2009). 

 

U sportovních klubů tedy v rámci vrcholové managementu nalezneme činnosti, které 

můžeme rozčlenit do několika úseků: 

 Úsek činnosti hlavního manažera (ředitele) – má na starosti činnosti spojené 

s vlastním řízením společnosti, koordinaci ostatních úseků, vedení 

administrativy 

 Úsek sportovních činnosti – má na starosti činnost jednotlivých družstev, 

uzavírání a evidenci hráčských smluv či prodej hráčů 

 Marketingový úsek – zaměřuje se na uzavírání sponzorských smluv, přípravu 

reklamních panelů a realizaci reklamních služeb či vydávání propagačních 

materiálů 

 Úsek provozní – má na starosti přípravu a údržbu sportovišť, pořadatelskou 

službu či úklid sportovišť 

 Úsek ekonomický – zajišťuje sestavování finančních plánů, péči o majetek, 

investiční činnost, zúčtování a platební zisk či zpracovávání účetních a 

statistických výkazů (Čáslavová 2009). 
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3. Sociální marketing 

 

Marketing patří v dnešní době již neodmyslitelně ke každé oblasti lidského jednání, 

nejinak je tomu také v organizacích občanského sektoru, přestože by se mohlo zdát, že OOS 

stojí mimo střet nabídky a poptávky. OOS usilují o určitou společenskou změnu, proto je zde 

marketingový nástroj velmi důležitý. Sociální marketing mají ve svém portfoliu zahrnutý také 

profesionální sportovní kluby, které pomocí jeho forem pomáhají OOS s řešením problémů ve 

společnosti. 

 

Marketing NNO je „cílené, profitově orientované jednání, které je pro neziskovou 

organizaci klíčovou aktivitou řízení, které prostupuje všechny úrovně její činnosti, a které 

směřuje k identifikaci, předvídání a uspokojení potřeb uživatelů služeb a k naplnění 

filantropických potřeb organizace samotné i jejích podporovatelů“ (Bačuvčík 2011). Na 

marketingu OOS se tedy podílí tři strany: zákazníci, OOS a komerční subjekty. 

 

Co je to vlastně sociální marketing? V rámci neziskového sektoru existuje celá řada 

definicí, a to nejen co je marketing neziskového sektoru (marketing OOS), ale také sociální 

marketing, cause-related marketing (sdílený marketing), corporate social responsibility (CSR), 

dárcovství, fundraising,… Tyto pojmy je potřeba vysvětlit a také je od sebe oddělovat, přestože 

jsou si v lecčems podobné. 

 

Marketing neziskového sektoru bývá často používán jako ekvivalent sociálního 

marketingu. Tyto pojmy se sice v mnoha věcech překrývají, nemůžeme je ale rozhodně 

považovat za jedno a totéž. Jako nadřazený pojem všem těmto pojmům je obecně brán 

nekomerční marketing, který se dělí na 3 typy: 

 

1. Sociální marketing – mění postoje a myšlení osob, dodává nové ideje prospěšné pro 

společnost 

2. Marketing neziskových organizací – studium trhu, segmentace, určení cílových skupin, 

vytvoření produktu a pozice na trhu 

3. Politický marketing – systematická práce politických stran s veřejností pomocí 

marketingových nástrojů, které podpoří přízeň voličů. 
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Bačuvčík vidí hlavní rozdíl mezi sociálním marketingem a marketingem NNO v tom, 

že zatímco marketing NNO chápe jako složku řízení organizace, tak sociální marketing je podle 

něj spíše v oblasti myšlenek a idejí (Bačuvčík 2006: 11).  

 

Sociální angažovanost ziskové sféry může nabývat různých forem, díky kterým dochází 

nejen k zisku, ale také ke zviditelnění ziskové i neziskové organizace. Formy jsou: 

 

 Cause promotion – firma poskytne prostředky či materiální pomoc ke zvýšení povědomí 

veřejnosti o společenském problému 

 Cause-related marketing 

 Sociální marketing 

 Firemní filantropie 

 Dobrovolná činnost zaměstnanců 

 Společensky odpovědné obchodní praktiky 

 

V literatuře nalezneme také jiné formy spolupráce: 

 

1) Firemní filantropie - V rámci firemní filantropie dochází k finanční i nefinanční podpoře 

a pomoci na neformální, nepravidelné bázi, v rámci organizace dochází k zapojení 

zaměstnanců – dobrovolníků – v OOS. Jedná se o nejvolnější typ spolupráce, kde 

hlavním zájmem organizace je podpora OOS a její činnosti. Ziskový subjekt díky 

spolupráci získává kladnou publicitu, neziskový možnost získat další finance. 

 

2) Firemní nadace - Firemní nadace bývají založeny samotnou organizací jako prostředek 

pro plnění filantropických aktivit. 

 

3) Licenční dohoda – Zisková organizace si zde vybere neziskový subjekt, kterému za 

používání loga a jména bude platit, většinou se jedná o OOS s dobrou reputací. 

Komerční organizace získává vyšší publicitu a zlepšení reputace, nekomerční opět další 

finanční prostředky. 

 

4) Sponzoring - U sponzoringu naopak ziskový subjekt platí sponzorský dar neziskové 

organizaci za užití svého loga a své značky v projektech neziskové organizace. 
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5) Propagace založená na transakci - Ziskový subjekt zde sponzoruje OOS přímo 

stanoveným podílem (finanční podíl, jídlo, zboží, atd.) ze svých celkových tržeb. 

 

6) Propagace společného zájmu - Spolupráce na určitém specifickém zájmu, kdy komerční 

organizace nepodporuje přímo neziskovou organizaci, ale přímo společný prvek (např. 

propagací nebo zprostředkováním služeb). 

 

7) Strategická spolupráce - Nový typ spolupráce, který je zaměřen na „pohlcení“ neziskové 

organizace, která původně vyvíjela aktivity proti podnikání ziskového subjektu. 

(Wyman, Samu 2003, 5-15). 

 

3.1 Co je to sociální marketing 

  

Sociální marketing se objevil jako přímá strategie, pomocí které se ukazovala sociální 

zodpovědnost. Přesto byl dlouhou dobu sociální marketing při výzkumu označován jako cause-

related marketing. (Pharr, Lough 2012: 93). Mnoho autorů používá pro tyto dva pojmy 

rovnítko, CRM a sociální marketing jsou ale dvě odlišné strategie, díky kterým společnosti 

dosahují sociální odpovědnosti.  

 

Termín sociální marketing byl v literatuře poprvé použit v roce 1971 a byl definován 

jako návrh a implementace programů užívaných ke zvýšení přijatelnosti sociálních nápadů, 

který zahrnují 4P marketingu19 (Pharr, Lough 2012: 93). 

 

Sociální marketing může být chápán jako užití marketingových principů a technik pro 

ovlivnění cílové veřejnosti k tomu, aby přijala, odmítla či změnila určité jednání ku prospěchu 

společnosti jako celku (Kotler, Roberto, Lee 2002: 5). V literatuře také nalezneme popis 

sociálního marketingu jako využívání marketingových technik k ovlivnění sociálního chování 

(Fórum dárců 2007: 7). 

 

                                                           
19 Pojem 4P (product, place, prize, promotion) je definován jako soubor taktických marketingových nástrojů, které 

firma používá k úpravě nabídky podle cílových trhů. Marketingový mix zahrnuje vše, co firma může udělat, aby 

ovlivnila poptávku po svém produktu (Kotler, Wong 2007: 70). 4P se v komerčním i nekomerčním marketingu 

postupně rozrostla až na 8P (public, partnership, policy, purse string) (Hannagan 1996). 
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Bačuvčík popisuje sociální marketing jako proces prosazování určitých společensky 

prospěšných myšlenek, názorů a hodnot ve společnosti. Tento proces podle něj řídí nejen OOS, 

ale také komerční organizace a i veřejná správa (Bačuvčík, 2006: 13). Osobně se mi tento 

přístup líbí nejvíce, neboť ukazuje, že nejen organizace občanského sektoru mohou prosazovat 

sociální marketing, ale uplatňují ho i komerční organizace, které budou předmětem mého 

výzkumu. Tento přístup také nijak neomezuje možnosti, jakým může být sociální marketing 

vykonáván. 

 

Sociální marketing představuje v dnešní společnosti v podstatě již nutnost, zákazníci 

berou spolupráci ziskového a neziskového sektoru jako samozřejmost. Pomocí sociálního 

marketingu informuje komerční firma oslovenou cílovou skupinu o své společenské 

zodpovědnost, zároveň také stimuluje veřejnost k podpoře veřejně prospěšné věci (Fórum dárců 

2007).  

 

Není ale možné v rámci sociálního marketingu pracovat bez pravidel, při jeho plánování 

a realizaci je nutné dodržovat následující pravidla: 

 Synergie a vhodnost – Je nutné zaměřit se na výběr kredibilního neziskového partnera 

a účelu, zachovat určitou citlivost spojení a propojení cílových skupin. Není účelné mít 

co největšího a nejsilnějšího partnera, ale vybrat takového, který nám bude nejbližší 

svými cíli a hodnotami. 

 Transparentnost – Je důležité definovat, komu bude pomoc směřována, v jaké míře a 

jakým způsobem. 

 Integrita a management partnerství – Zde je potřeba definovat, jaké komunikační 

nástroje a jakým způsobem budou v rámci obou partnerů použity. 

 Efektivita a dopad – Není také možné zapomenout na zpětnou vazbu, evaluaci akce a 

porovnání s očekáváním. 

 

 

 

 

3.1.1 Vývoj sociálního marketingu 
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Sociální marketing se začal rozvíjet po druhé světové válce, i když svůj název získal až 

v roce 1971. Za jakési průkopnice sociálního marketingu můžeme považovat ženy, které se 

ujaly práce, která před válkou příslušela mužům, tedy zejména práce v továrnách na munici či 

na zbraně. 

 

Dalším náznakem toho, že marketing může najít své využití i v jiných oblastech, než 

propagace zboží a služeb za účelem dosažení zisku obchodních společností, nalezneme v díle 

sociologa G. D. Wiebea v 50. letech, kterému přišlo z dlouhodobého hlediska neefektivní, aby 

marketing neustále prosazoval jen egoistický a nealtruistický přístup. Dalším článkem ve vývoji 

sociálního marketingu byla válka ve Vietnamu, které otřásla myšlením části americké 

společnosti, která začala přehodnocovat své závazky vůči společnosti (Andreasen, 2006).  

 

Sociální marketing se tedy postupně začal rozvíjet jako jedna z koncepcí komerčního 

marketingu od 60. let. Spolu se sociálním marketingem se začaly rozvíjet také podobné vědní 

obory jako sociální psychologie a sociální antropologie. Sociální marketing se v této době 

považoval za spojení marketingových přístupů, modelů a nástrojů se sociálním nazíráním na 

společnost, člověka a sociální skupiny. 

 

Důležitým mezníkem pro sociální marketing byl rok 1964, kdy došlo v Indii 

k rozhodnutí ohledně plánovaného rodičovství. Tento projekt byl zaměřen na prodej kondomů 

značky Nirodh a podporovala ho řada významných obchodníků z komerčního sektoru20, kteří 

se snažili zajistit širokou distribuci výrobku neziskového sektoru. Tato snaha o plánované 

rodičovství byla úspěšně implementována pomocí různých kampaní také v jiných zemích. 

Přirozeně tak došlo k pokusům rozšířit sociální marketing také do jiných oblastí než jen do 

obchodu (Andreasen 2006). 

 

Sociální marketing se začal postupně prosazovat také na ostatních světadílech. V 70. 

letech ve Švédsku započaly kampaně sociálního marketingu, které chtěly ze Švédska vytvořit 

zemi nekuřáků a abstinentů. V Austrálii probíhala kampaň za zodpovědnou jízdu 

v automobilech se zapnutými bezpečnostními pásy. Sociální marketing si našel cestu také do 

Kanady, kde kanadská vláda spustila kampaň proti drogám, kouření a na podporu cvičení pro 

zdraví (Kotler, Keller 2007). 

                                                           
20 Společnost Univeler a Brooke Bond Tea Company 
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V roce 1971 vydali Philip Kotler a Gerald Altman svůj slavný článek Social marketing: 

An approach to Planned Social Change v časopise Journal of Marketing, který definoval tento 

nově vznikající obor. Článek hovořil o využití klasického marketingu v oblasti sociálních a 

veřejných problémů. 

 

I přes tento článek byl však vývoj sociálního marketingu v následujících letech pomalý 

a byl zaměřen na jakousi „temnou část“ trhu – problémy s diskriminací znevýhodněných 

spotřebitelů a jejich vykořisťování, nevhodná regulace trhu atp. Sociální marketing byl nadále 

vnímán především ve spojitosti s programy, které podporovaly prodej a šíření antikoncepce, 

což mohlo odradit na jiná témata zaměřené organizace (Andreasen 2006). 

 

Sociální marketing se tak začal skutečně rozvíjet až v 90 letech minulého století, kdy se 

díky dalšímu důležitému článku o sociálním marketingu21 došlo k závěru, že není podstatné 

měnit myšlenky, ale ovlivňovat lidské chování. Tato definice měla velmi pozitivní vliv na 

rozvoj sociálního marketingu, a to hned z několika důvodů: 

 

 Vymezila sociální marketing jako plánovaný vliv na chování a odlišila ho od jiných 

přístupů. Základním meřítkem efektivity soc. marketingu je vliv na chování. 

 Stmelila různé skupiny, které si uvědomily, že není potřeba soupeřit o nejlepší způsob, 

pokud mají stejný cíl. 

 Přivedla výzkumníky k podrobnému zhodnocení různých teorií a metod chování, 

k vytvoření pojmosloví a tvrzení, která by bylo možné ověřit. 

 Objasnila podobnost sociálního a obchodního marketingu.  

 

Sociální marketing se postupně stal regulérním vědním oborem, došlo k publikování 

učebnic, knih a pořádání konferencí na toto téma. Na univerzitě ve Skotsku bylo založeno 

Centrum pro sociální marketing, ve Washingtonu Institut sociálního marketingu.  

 

Jaké však byly důvody pro tento náhlý rozvoj sociálního marketingu? 

                                                           
21 Nová definice sociálního marketingu dle Andreasena: „Sociální marketing představuje využití technik 

obchodního marketingu k analýzám, plánování, provedení a zhodnocení programů, které mají v úmyslu ovlivňovat 

dobrovolné chování cílových skupin tak, aby bylo správné, a zlepšit tak jejich osobní prospěch a tím i prospěch 

společnosti, které jsou součástí.“ (Andreasen 2006). 
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 Společnost v této době žila v hojnosti a blahobytu22, občané nebojovali o život, střechu 

nad hlavou či o naplnění základních hygienických potřeb.23 

 Mladší část společnosti se navrací k ideálům humanismu, vyjadřují větší pochopení a 

snahu pomoci v sociálních oblastech než předchozí generace. 

 Veřejnost je si více vědoma dopadů svého chování na společnost jako celek, především 

na životní prostředí, a je si vědoma nutnosti zapojit se do řešení sociálních problémů, 

např. právě formou sociálního marketingu. 

 Moderní technologie usnadnily komunikaci v rámci celého světa, což pomohlo k šíření 

myšlenek sociálního marketingu 

 Zvýšení množství volného času, které umožňuje cestovat, rozšiřovat perspektivu a 

prolínat životní styly (Lazer, Kelley 1973). 

 

3.1.2 Sociálně-marketingové kampaně 

 

Subjekty sociálního marketingu24 se podle Bačuvčíka soustředí především na 4 oblasti: 

ochranu zdraví, bezpečnost a prevenci zranění, ochranu životního prostředí a společenskou 

angažovanost (více v Kapitole 4). Sociálně-marketingové kampaně mohou organizovat tedy 

nejen organizace občanského sektoru, ale také komerční společnosti (v našem případě fotbalové 

kluby). 

 

Podle Kotlera a Kellera se kampaně sociálního marketingu vymezují podle jejich cílů 

na 4 typy: 

 Znalostí kampaň – vysvětluje výživové hodnoty různých potravin či důležitost ochrany 

přírody 

                                                           
22 Společností je zde myšlena především západní Evropa a USA (Lazer, Kelley 1973) 
23 Pokud člověk uspokojí své základní potřeby (biologické potřeby a bezpečí), je schopen soustředit se na vyšší 

potřeby. Pokud tedy lidé mají co jíst, kde bydlet a kde pracovat, jsou schopni věnovat se uspokojení svých 

sociálních potřeb. (Maslowova teorie potřeb). 
24 Bačuvčík vymezuje subjekty sociálního marketingu: 

1. Jednotlivci – např. protestní hladovka zasazující se za propuštění politických vězňů 

2. Komunita – snaha přesvědčit např. místní podnikatele nebo občany, aby pomohli s vybudováním 

dětského hřiště 

3. Veřejnost – např. petice, demonstrace či blokády 

4. Nestátní neziskové organizace – kampaně zaměřené na dárcovství či dobrovolnictví 

5. Státní a veřejná správa – kampaně proti kouření či v oblasti bezpečnosti silničního provozu 

6. Soukromé (komerční) firmy (Bačuvčík 2006: 16) 
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 Akční kampaň – motivuje lidi k hromadnému očkování, ke kladnému hlasování v určité 

problematice či k darování krve 

 Kampaň týkající se chování – demotivuje ke kouření cigaret 

 Kampaň týkající se hodnot – snaží se změnit názory na potraty (Kotler, Koller 2007: 

752) 

 

 

3.2 Cause-related marketing 

 

CRM je dalším pojmem, který se v oblasti marketingu velmi často objevuje. Cause-

related marketing bývá do češtiny překládán různými způsoby, což může mít za následek různé 

chápání tohoto pojmu. Nejčastěji se používá v překladu jako sdílený marketing, v literatuře 

nalezneme ale také pojem kauzální marketing či marketing vztahující se k případům. Ve své 

diplomové práci budu preferovat používání původní anglického názvu CRM. 

 

Stejně jako existují různé překlady pojmu, nalezneme také mnoho jeho definic, od 

obecných po konkrétní. Shoda však panuje ve vidění CRM jako komerčního vztahu mezi 

firmou a OOS, který je přínosný pro obě strany (Adkins, 1999). Jedna z prvních definic nahlíží 

na CRM jako na (…) „proces, jež formuluje a implementuje marketingové aktivity. Tyto aktivity 

jsou charakterizovány tím, že firma přispívá určitou částkou na určitý problém a je do nich 

zapojen zákazník. CRM dále může být považován za program, díky němu firma propojí svůj 

marketingový program s určitým charitativním projektem, aby získala důvěru veřejnosti“ 

(Kenneth, Baack 2008), 

 

Definice CRM můžeme najít také v české odborné literatuře. Podle Jany Ledvinové 

„principem sdíleného sociálního marketingu je, že si obě strany – firma i organizace – rozšiřují 

okruh sympatizantů – zákazníků, klientů, dárců – formou společné marketingoví kampaně. 

Použitý argument často bývá z oblasti činností organizace občanského sektoru a zdůrazňuje 

prospěšnost (organizace i firmy nebo konkrétního výrobku či služby) v sociálně potřebné 

oblasti“ (Ledvinová 2008). Sdílený marketing je chápán jako dlouhodobá spolupráce mezi 

OOS a obchodními společnostmi, kdy dochází k propojení prodeje produktu či služeb s veřejně 

prospěšnými účely (Dohnalová, 2010). Užší definici nabízí Bartošová a Krajníková, podle 

kterých je principem sociálního marketingu, když se k propagaci určitého výrobku spojí 

ziskový a charitativní subjekt. Na konto OOS poté doputuje předem určený objem finančních 
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prostředků z prodeje. Využití tohoto marketingového nástroje hraje v tržním prostředí velkou 

roli, jelikož produkt tím získá přidanou hodnotu a je koncovým zákazníkem lépe hodnocen 

(Bartošová, Krajníková 2001: 18). 

 

CRM je tedy chápán jako spolupráce mezi neziskovým sektorem a komerční sférou na 

základě marketingových aktivit. Na rozdíl od sociálního marketingu, který je podle mého 

názoru obecnější a charakterizuje jakoukoli spolupráci mezi neziskovým a ziskovým sektorem 

– tedy i pomoc v podobě dobrovolníků, hmotné či nehmotné pomoci či sponzoringu. 

 

3.2.1 Vývoj CRM 

 

Všeobecně se za první CRM kampaň považuje aktivita společnosti American Express 

za účelem rekonstrukce Sochy Svobody, Adkins však ukazuje, že první případy cause-related 

marketingu se ve společnosti objevily již na konci 19. století. William H. Lever ve svém 

projektu nabídl 2 000 liber, které charitám rozdávali zákazníci po zakoupení určitého projektu. 

Kupon z projektu byl zaslán vybrané charitě, podle počtu kuponů byly poté rozděleny peníze 

(Adkins 1999). Zde je jasné vidět princip, na kterém je založeno fungování CRM aktivit. Bylo 

zde velmi pozitivní nejen to, že charita obdržela peníze, ale také fakt, že zákazníci jasně viděli 

prospěch, který z jejich spotřebního chování plyne. 

 

American Express během let 1981 až 1984 podpořila přes 45 CRM projektů, 

nejznámější je ale již zmíněný projekt rekonstrukce Sochy Svobody. American Express ve 

spolupráci s nadací Restoration of the Statue of Liberty Fund odvedl každý cent z transakce a 

každý dolar z nově založeného účtu této nadaci. Během tří měsíců, kdy tato kampaň běžela, se 

vybralo přes 1,7 bilionu dolarů! Ze spolupráce těžila i American Express, které vzrostlo použití 

jejich karty o 28%, a zaznamenali vzrůst počtu žádostí o novou kartu o 45%. Společnost 

dokázala díky neziskové kampani získat nové zákazníky a zároveň výrazně podpořit OOS, což 

je hlavním cílem CRM. Je zřejmě, že díky tomuto úspěšnému projektu popularita CRM začala 

rychle stoupat (Adkins 1999). 

 

CRM je v dnešní době jednou z možností, jak se odlišit od konkurence, vše ale musí být 

pečlivě naplánováno, neboť převážná většina spotřebitelů má dnes velmi snadný přístup 

k informacím, takže si společnosti nemohou dovolit nic podcenit. Pro firmy implementace 

CRM znamená zlepšení jména firmy, zvýšení obratu, zviditelnění. V dnešní době je CRM již 
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ustáleným marketingovým nástrojem a investice firem do CRM se rapidně navyšují (Fórum 

Dárců 2007). Firmy si umí spočítat, že CRM se jim zkrátka vyplatí. 

 

Stejně tak kladně na CRM reagují OOS, pro které je to příležitost zajistit si trvalejší 

příjem finančních prostředků a nebýt závislé pouze na finančních darech. CRM kampaň ve 

spolupráci se ziskovou firmou jim umožňuje zvýšit povědomí o jejích aktivitách a oslovit tak 

další potenciální dárce. I proto je CRM někdy označován jako win-win marketing – ze 

vzniklého spojení profitují všechny zúčastněné strany, což ale neznamená, že CRM nemá také 

negativní stránky.25 CRM program musí být v souladu s firemní strategií a nesmí odporovat 

tomu, co společnost navenek prezentuje (Pokorná 2007: 23). 

 

CRM je tedy povětšinou výhodný pro všechny zúčastněné strany, je ale potřeba 

dodržovat několik pravidel. Pokorná hovoří o třech zásadách CRM26: 

 

1. Jasná a zřetelná komunikace konkrétního výnosu pro charitativní projekt 

2. Pečlivá volba neziskového partnera a příjemce výnosů kampaně 

3. Nastavení principů vzájemné spolupráce mezi firmou a neziskovým subjektem 

(Pokorná 2007: 20) 

 

A jaké jsou nejvýraznější benefity pro všechny zúčastněné strany? U firmy se jedná o 

následující: 

 

 Odlišení od konkurence 

 Zvýšení afinity značky – firma získá větší oblíbenost u zákazníků 

 Posílení pozice značky 

 Zvýšení obratu firmy 

                                                           
25 OOS mohou díky spolupráci v rámci CRM s komerčním partnerem snížit svou důvěryhodnost jakožto 

nezávislého subjektu, může docházet k přizpůsobování projektů, aby byly „lákavější“ pro CRM investici, čímž se 

mohou odklonit od jejich původního účelu, či spolupráce na CRM projektu může snížit rozsah tradiční firemní 

filantropie. Rizika jsou také na straně komerčního subjektu, jelikož s přibývajícím množstvím CRM aktivit mohou 

být zákazníci zahlceni a znechuceni neustálým apelem na přispění na dobrou věc, či v případě špatné volby 

neziskového partnera nemusí dojít k požadovaným výsledkům. 
26 O základních pravidlech (či principech) pro fungování CRM mluví také Adkins, podle které je potřeba zaměřit 

se na integritu, transparentnost, poctivost, etiku, otevřenost, upřímnost, vzájemný respekt, partnerství a vzájemný 

přínos. Je potřeba si jasně vyjasnit např. jaká částka bude organizacím vyčleněna. Jedině dodržování pravidel CRM 

může koncového zákazníka přiblížit výrobku, důvěra spotřebitele je velmi důležitá (Adkins 1999). 
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 Zvýšení „hodnoty“ firmy pro zaměstnance 

 

Organizace občanského sektoru ze spolupráce získává: 

 

 Zvýšení příjmů – což je primárním cílem vzniku CRM projektů 

 Vliv na poslání OOS – po zviditelnění a dosažení vyšších příjmů nezisková organizace 

získává možnost zvětšit své pole působnosti 

 Oslovení nových posluchačů – nezisková organizace oslovuje nové cílové skupiny 

 Navázání kontaktů s novými zaměstnavateli, dodavateli, distributory,… 

 Profesionální znalosti a zkušenosti z marketingu – díky čemuž je schopna vylepšit svou 

vlastní marketingovou činnost 

 

A konečně zákazník díky spolupráce OOS a komerčního subjektu získává pozitivní 

přístup z nákupu (pouhou koupí produktu udělal „dobrou věc), dobrý pocit z podpory určité 

firmy (Pokorná 2007). 

 

3.2.2 Formy realizace a typologie CRM  

 

CRM představuje souhrn nejrůznějších marketingových aktivit, které jsou užívány 

nejrůznějšími způsoby. Díky CRM se firmy a i OOS snaží získat nové zákazníky a upevnit 

vazby s těmi stávajícími, dochází také k většímu zapojení a aktivitě samotných zákazníků do 

spotřebitelského procesu. Výhodou také je, že CRM využívá standardní prvky marketingové 

aktivity, jako je PR či reklama27, nejsou zde tady z pohledu firmy potřeba žádné výrazné 

investice. 

 

                                                           
27 CRM využívá především následující marketingové prvky: 

1. Reklama – reklamní sdělení v rámci všech typů médií, např. televize, internet či tisková média 

2. PR – klíčový prvek pro fungování CRM, neboť bez informací o CRM projektu ho nikdo nepodpoří 

3. Sponzoring – předmět zájmu CRM je vždy spojen s dobročinnou akcí či charitou, čímž se liší od 

klasického sponzoringu 

4. Licenční dohoda – firma může zaplatit OOS za užívání jejího loga, což přiláká větší množství zákazníků 

5. Přímý marketing – firmy může získat přístup do databáze kontaktů OOS 

6. Sales promotion 

7. Usnadněné dárcovství – komerční partner poskytne OOS hmotné (např. automobil pro snadnější 

získávání darů) či nehmotné produkty (práce) (Adkins 1999). 
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Firma má při realizaci CRM programů několik možností, jak postupovat ve formě 

realizace CRM28. Může jít klasickou cestou navázání spolupráce s OOS, může si vytvořit 

vlastní nadační fond, aby měla rozdělení finančních prostředků lépe pod kontrolou, či může ke 

spolupráci přibrat ještě jiný ziskově orientovaný subjekt, který pomůže se získáváním většího 

množství zákazníků. 

 

Jedno ze základních dělení typů CRM jej dělí na strategický a taktický. Tyto dva typy 

rozlišujeme podle délky spolupráce, míry investovaných zdrojů, míry zapojení managementu a 

míry „fitu“ (jak si firmy „sednou“). Strategický CRM se vyznačuje dlouhodobostí trvání a je 

klíčový pro budování dobrého jména značky.  Při taktickém CRM naopak vzniká spolupráce 

v rámci předem stanovené doby (většinou krátkodobě) se specifickým záměrem, např. 

spolupráce při přírodní katastrofě. (Kolářová, 2015: 26). 

 

CRM můžeme dělit také na reaktivní a proaktivní. Reaktivní CRM reaguje na aktuální 

problém (např. přírodní katastrofu) a snaží se ho vyřešit, zatímco proaktivní CRM se zaměřuje 

na prevenci. (Kolářová 2015: 27). 

 

Nejznámější typologií CRM představila Adkins, která rozděluje cause-related 

marketing na 3 základní typy: 

 

1. Transakční CRM – Tento typ je zaměřen na propagaci a podporu na základě transakce, 

tedy komerční společnost se zaváže, že daruje určitý objem peněz z jiného produktu 

jako přímý podíl na výnosech z prodeje.  

 

2. Informační CRM – Zde se jedná o dohodu, kdy firma a nezisková společnost působí 

společně na zviditelnění určitého jevu. Firma se zde zapojuje více, než v případě 

transakčního typu. 

 

                                                           
28 Daw uvádí různé způsoby, jak zajistit prostředky po neziskovou organizaci: 

1. Koupě výrobku či služby – z prodeje každého výrobku nebo služby jde určitý podíl na konto neziskového 

projektu. 

2. „Spropitné“ k nákupu – K nákupu se přidává určitá částka na konto OOS či se peníze dávají do 

samostatné kasičky označené logem organizace 

3. Koupě licence k užití loga OOS 

4. Událost pod společnou značkou – uspořádání společné akce na podporu projektu, např. charitativní běh 

5. Sociálně marketingový program – snaha o změnu chování určité cílové skupiny (Daw 2006: 61). 
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3. Licenční CRM – Nezisková organizace poskytne komerčnímu subjektu povolní k užití 

jejich loga za úplatu v případě zvýšení informovanosti (Adkins 1999: 115) 

 

CRM je pro firmu především možností, jak získat nové zákazníky. Fotbalové prostředí 

je ale specifické tím, že získání nových zákazníků nezáleží do určité míry na tom, jak se 

fotbalový klub chová, ale zákazníci (fanoušci) jsou k podpoře klubu přiváděni primárně jinými 

způsoby, a to především díky rodině či přátelům. Proto jsem se zde rozhodla používat pojem 

sociální marketing, který chápu spíše jako benefit pro OOS, než jako benefit pro fotbalový klub. 

Klubu jeho sociální chování přinese sympatie mezi fotbalovými fanoušky, nedělá to ale 

primárně kvůli přivedení nových zákazníků (jak chápu princip CRM pro firmy). V práci je tedy 

používán pojem sociální marketing, nikoli CRM, který by byl pravděpodobně použit, pokud by 

se jednalo o jiný typ komerčního subjektu, než je fotbalový klub. 

 

3.3 Corporate Social Responsibility 

 

Stejně jako u ostatních pojmů, které se v rámci spolupráce na poli marketingu mezi 

organizacemi občanského sektoru a fotbalovými kluby objevují, také Corporate Social 

Responsibility nemá všeobecně přijímanou definici, ale opět v různých definicích nalezneme 

podobné prvky. CSR dobrovolně integruje sociální a ekologické ohledy do podnikatelských 

činností firmy, a to ve spolupráci se zainteresovanými stranami podniku (CSR Portal 2002). 

Platforma společensky zodpovědných firem Business Leaders Forum hovoří podobně: „CSR 

představuje dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně 

k prostředí i společnosti, ve které podnikají“ (Business Leaders Forum 2012). 

 

Podle Evropské komise29 nalezneme 3 základní charakteristiky CSR: 

 

 Koncept je vnitřně spojen s konceptem udržitelného rozvoje, podniky začleňují 

ekonomické, sociální a environmentální prvky do svých každodenních činností. 

 Koncept CSR je dobrovolným způsobem chování firem, jde tedy nad rámec zákonných 

požadavků. 

 Jedná se o způsob řízení, nejedná se o volitelný doplněk k hlavní podnikatelské činnosti. 

                                                           
29 Corporate Social Responsibility: CSR. European Commission: Enterprise and industry [online]. 2012 [cit. 2014-

04-17]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-

responsibility/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm
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Firmy si v dnešní době nemohou dovolovat ignorovat společenskou odpovědnost (stejně 

jako si nemohou dovolit ignorovat sociální marketing a CRM), protože spotřebitelé v dnešní 

době sledují informace o dopadu výrobků na životní prostředí, zdraví a blaho celé společnosti. 

Odpovědné chování je pro firmy z dlouhodobého hlediska výhodné30. 

  

3.3.1 Vývoj CSR 

 

„Společenská odpovědnost představuje závazky podnikatele uskutečňovat takové 

postupy, přijímat taková rozhodnutí, nebo následovat takový směr jednání, které je žádoucí 

z hlediska cílů a hodnot naší společnosti“ – právě těmito slovy definoval CSR v 50. letech 20. 

století Howard R. Bowen. Tato vůbec první definice pojmu podnítila další zkoumání v této 

oblasti. V další definici z 60. let je již nastíněna motivace jiná než ekonomická, neboť „CSR je 

rozhodnutí a jednání podnikatele, které je alespoň částečně motivováno jinými než přímými 

ekonomickými a technickými zájmy“ (Procházková, 2010: 10). 

 

Bylo tedy zřejmé, že interakce mezi firmami a společností neprobíhá již jen na 

ekonomické úrovni, ale promítají se sem i jiné hodnoty. V roce 1979 sestavil Archie B. Carroll 

pyramidu společenské odpovědnosti, která demonstrovala 4 kategorie. Nejdůležitější je 

ekonomická zodpovědnost, jelikož firma má primárně produkovat zboží a služby, uspokojovat 

potřeby trhu a být zisková. Následuje právní zodpovědnost, firma se musí řídit zákony. Na 

dalším místě je etická zodpovědnost, firma se má chovat v souladu s etickými a sociálními 

normami, které jsou očekávány společností. Za nejméně důležitou je poté považována 

filantropická zodpovědnost, která nabádá k tomu být dobrým občanem (Procházková, 2010: 

11). 

 

3.3.2 Pilíře CSR 

 

CSR se dá dále definovat skrze základní pilíře, které slouží jako základní stavení 

kameny, na nichž stojí jednotlivé prvky společensky odpovědné činnosti. Jedná se o pilíř 

                                                           
30 Firma získává větší transparentnost a posiluje se její důvěryhodnost, získává větší přitažlivost pro investory, 

odlišuje se od konkurence, zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců, snižuje náklady na risk 

management, získává přímé finanční úspory spojené s ekologickým chováním, zvyšuje obrat a zvyšuje kvalitu 

produktu či služeb (CSR Online: Proč být odpovědnou firmou, 2016). 
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ekonomický, sociální a environmentální31. Za důležité se v rámci společenské odpovědnosti 

považuje také odpovědnost vůči místní komunitě, firemní filantropie, harmonizace 

podnikových a komunitních potřeb či rozeznávání a definování stakeholderů (Kunz, 2012: 25). 

 

Ekonomický pilíř definuje vnitřní prostředí organizace, tedy zaměstnance, management 

či akcionáře. Od firmy se zde očekává transparentní podnikání a pozitivní vztahy s investory, 

zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Důležité je také sledovat dopad 

fungování firmy na lokální, národní i nadnárodní ekonomiku. Do ekonomického pilíře spadají 

i běžné činnosti v rámci společnosti, jako například poskytování informací, servis, prodej 

kvalitních a bezpečných produktů. 

 

Sociální pilíř můžeme rozdělit do dvou podoblastí – pracovní prostředí (což zahrnuje 

aktivity ovlivňující vnitřní prostředí organizace) a místní komunita (aktivity do okolí 

organizace). V rámci oblasti pracovního prostředí se soustředí na vytvoření podmínek pro 

sladění pracovního a osobního života, zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, rovné 

příležitosti a zamezení diskriminace všeho druhu či zaměstnávání ohrožených skupin 

obyvatelstva. U místní komunity se soustředí na firemní dárcovství a dobrovolnictví, podporu 

projektů v rámci sociální integrace či rozvoj zaměstnanosti a podporu vzdělávání (Kunz 2012: 

22). V rámci sociálního pilíře tedy dochází ke spolupráci s neziskovými subjekty. 

 

Environmentální (či ekologický) pilíř se soustředí na dopady podnikání firem na okolní 

prostředí, přírodu a ekosystém. Firma zde bere ohled na ochranu přírodních zdrojů a snaží se 

eliminovat dopady své činností na okolní svět, konkrétně např. hospodaření s odpady, omezení 

používání nebezpečných chemikálií, minimalizace dopravní zátěže či ochrana přírodních 

zdrojů (Kunz 2012: 24). 

 

CSR je dalším marketingovým trendem spolupráce neziskového sektoru a obchodních 

společností, který je v současné době na vzestupu, přesto však překážkou k jeho vyšší 

implementaci může být fakt, že výsledky jsou materiálně těžce změřitelné. Nicméně z hlediska 

zvýšení důvěryhodnosti a odlišení od konkurence se firmám vyplatí s tímto konceptem 

                                                           
31 Pilíře vychází z pojetí, že firma není izolovaná jednotka, ale je součástí širších vztahů a vnějšího okolí. Její 

prosperita je závislá na tom, jak jí vnímá společnost a jak na ni nahlíží. Z tohoto pojetí byl vytvořen pojen „triple-

bottom-line business“ (trojí základ podniku) neboli 3P – people, profit, planet, kdy people odkazuje na sociální 

pilíř, planet na environmentální a profit na ekonomický). 
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pracovat, protože se stává atraktivnějším a žádaným zaměstnavatelem, přináší nové trendy a 

inovace a buduje si dobrou pověst.  

 

V literatuře opět nalezneme autory, kteří zpochybňují přínosy CSR pro firmy i pro OOS. 

Kritika se opírá především o následující argumenty: 

 

 CSR omezuje volné fungování trhu, jelikož potlačuje primární účel podnikání32 

 CSR upřednostňuje podnikatelské zájmy před zájmy vyplývajícími ze zákona a 

očekávání společnosti 

 CSR se díky své úzké specializaci nezabývá klíčovými otázkami podnikání dnešní doby 

 

Většina autorů si je ale přínosem CSR pro společnost jista. „Úspěšné firmy ve světě na 

začátku 21. století nepochybují o nutnosti být společensky odpovědné a při každodenní činností 

vyvíjejí celou řadu rozmanitých aktivit, jimiž se podílejí na řešení celé řady společenských 

problémů a zlepšení stavu společnosti“ (Kunz 2012: 12). Zdá se, že firmy s tímto tvrzením 

souhlasí, neboť CSR do svého portfolia zařazuje stále více z nich, neboť chápou, že jednou 

z nejdůležitějších věcí pro úspěch firmy je důvěryhodnost, kterou jim CSR jednoznačně přináší. 

 

3.4 Marketing organizací občanského sektoru 

 

3.4.1 Filantropie či dárcovství 

 

Firemní filantropie (někteří autoři dávají rovnítko mezi filantropii a dárcovství) se dá 

charakterizovat jako jednorázový příspěvek firmy na konkrétní OOS a podle Kotlera patří mezi 

nejčastější formu firemních společenských iniciativ. Částka, která je věnována, je přímým 

darem a pro firmu se jedná o daňově odpočitatelnou položku. Motivem je především posílení 

veřejné image, tento typ marketingu nemá žádnou protihodnotu, kromě „dobrého pocitu“ (na 

rozdíl např. od sponzoringu). Veřejně prospěšné projekty mohou být podporovány nejen 

finančními prostředky, ale také věcnými dary či službami33. 

                                                           
32 I Friedman tvrdí, že podnik má ve svobodné společnosti jediný cíl – zvyšovat zisk (Friedman 2002: 37) 
33 Dárcovství můžeme rozdělit na peněžní a nepeněžní. Peněžní dárcovství se dále dělí na: 

1. Přímá podpora – nejběžnější forma, kdy firma daruje finanční či věcné prostředky OOS. 

2. Sbírka mezi zaměstnanci a matchingový fond – zaměstnanci mezi sebou vytvoří sbírku na podporu OOS, 

částku poté firma může znásobit či navýšit. Výhodou je aktivní zapojení zaměstnanců. 

3. Charitativní aukce a výstavy – výtěžky z aukce jsou věnovány OOS. 
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Tato forma spolupráce je ve vyspělých zemích považována za znak správně fungující 

občanské společnosti, Česká republika patří v tomto ohledu mezi nejaktivnější bývalé 

komunistické státy (Kunc, 2012: 54). 

 

„Hlavním motivem ze strany neziskového organizace jsou další finanční příjmy. 

V některých případech může oznámením, že nezisková organizace je financována významnými 

firmami, působit prestižně, a veřejně demonstrovat kvalitu konkrétní kauzy a zlepšit schopnost 

neziskové organizace získat další finance z jiných zdrojů v budoucnu“ (Wyman, Samu, 2003: 

7). 

 

Často se také stává, že společnost, která aktivně přispívá organizacím občanského 

sektoru, si založí vlastní nadaci či nadační fond, pomocí kterých poté rozděluje finanční 

prostředky, které získá.  

 

3.4.2 Sponzoring 

 

U sponzoringu se také jedná o poskytnutí určitého finančního obnosu neziskovému 

projektu, na rozdíl od filantropie (dárcovství) ale firma získává protihodnotu v podobě 

propagace své značky v průběhu konkrétního projektu neziskového subjektu, na který firma 

přispěla. Cílem firmy je zde dosáhnout vyššího povědomí o značce spojením s neziskovým 

projektem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4. Firemní nadace či fond 

Nepeněžní dárcovství můžeme rozdělit na: 

1. Školení, vzdělávání a odborná pomoc – předání know-how OOS  a navýšení její profesionalizace 

2. Poskytnutí zázemí, produktů, majetku nebo jejich zapůjčení 

3. Firemní dobrovolnictví – zapojení zaměstnanců do činností OOS 

4. Účast ve správních radách a grantových komisích OOS – jiný úhel pohledu 
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4. Spolupráce organizaci občanského sektoru a sportovních klubů 

 

 Jako sportovní kluby jsou v celé práci míněny profesionální sportovní organizace, které 

nabývají formu obchodních společností (akciové společnosti či společnosti s ručením 

omezením).  

 

Fotbalové kluby (a obecně i kluby v rámci jiných sportů) jsou již sami o sobě společnosti 

prospěšné, neboť svou existencí pozitivně ovlivňují přístup veřejnosti ke sportu a zdravému 

životnímu stylu. Nenásilnou formou ve společnosti ukazují, že sportování je zdravé, čímž 

mohou inspirovat mnoho osob k provozování nějaké tělesné aktivity. Díky tomuto se podle 

mého názoru mohou považovat za veřejně prospěšné společnosti.  

 

Sportovní kluby se dají považovat ale také ze vzájemně prospěšné společnosti, pokud 

naváží spolupráci s organizací občanského sektoru, kdy tato spolupráce přinese výhody jim 

oběma. 

 

4.1 Zahraniční praxe 

 

Ve světě nalezneme velké množství příkladů, kdy profesionální sportovní kluby 

nabídnou svoji pomoc v různých formách spolupráce právě neziskovému sektoru. Sportovní 

kluby díky své velké mediální sledovanosti mají jedinečnou možnost upozornit na problémy, 

které se neziskový sektor snaží vyřešit, popřípadě na jaké se snaží navést pozornost. 

 

Ke zvyšující se důležitosti sociálního marketingu ve sportu vede několik důvodů. 

Zaprvé, všudypřítomnost sportu vedla ke zvýšení důležitosti sportovních klubů jako vlivných 

členů světového společenství, především pokud se staly samy o sobě velkými podniky. 

Zadruhé, sportovní kluby jsou v hledáčku veřejnosti, která je si stále více vědoma sociálních 

aspektů ve firemní politice. Sportovní prostředí může být považována za jakýsi objektiv, skrz 

který je nahlíženo na větší sociální perspektivu komunity, částečně v důsledku silného napojení 

sportovních fanoušků (Walker, Kent, 2009: 746).   

 

Motivace sportovních klubů do spolupráce s neziskovými projekty je různá. Velmi často 

se ale klub do charitativního projektu zapojí na popud hráče svého klubu či příběhu fanouška 
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klubu. Často je to také způsob, jak „oplatit“ společnosti to, že klub podporuje a upevnit vztah 

mezi klubem a cílovým trhem (Roy, Graeff 2003: 163).  

 

Walker a Kent mluví o různých aktivitách sociálního marketingu mezi americkými 

kluby z různých sportovních soutěží. Mezi nejčastější aktivity patří dobrovolnictví sportovce, 

vzdělávací aktivity, filantropie a dárcovství, rozvoj okolního společenství, aktivity směrem ke 

komunitě v okolí, aktivity související se zdravím. Prioritu ale hrají čtyři domény: filantropie, 

rozvoj okolního prostředí, programy pro mladé související se zdravím a programy pro mladé 

v oblasti vzdělávání (Walker, Kent 2009: 747). S tím souhlasí i Roy a Graeff, neboť téměř 

všechny americké týmy z různých sportů se ve svých neziskových projektech věnují hlavně 

mládeži v tématech vzdělávání a kvalitního trávení volného času. Několik týmu z NFL 

vytvořilo vlastní školy či se podílí na provozu škol pro problémové mladistvé.  

 

Mnoho profesionálních sportovních jednotek používá sociální marketing (či CRM) jako 

obchodní filozofii, která jde dále než jen pouhá filantropická podpora svého okolí. Profesionální 

soutěže, kluby i sportovci se ztotožňují se sociálními problémy, které se objevují na jejich 

cílovém trhu. Příkladem z USA může být spojení Women´s National Basketball Association 

s jejich obchodním partnerem, firmou Sears. Společně propagovali povědomí o zdravých prsou. 

Peníze, které se díky tomuto partnerství vydělaly, šly přímo na účet Národní asociace organizací 

na rakovinu prsu. Byly použity různé nástroje sociálního marketingu. Přímo při zápasech došlo 

k dražbě reklamních předmětů vyrobených k této příležitosti, na ulicích a na stadionu se 

objevily reklamní bannery propagující spolupráci ligy a organizace občanského sektoru, a 

v neposlední řadě akci podporovala svou přítomností na různých akcích také basketbalová 

hvězda Lisa Leslie. Díky zapojení slavné osobnosti a pomoci od basketbalové asociace získala 

organizace velkou popularitu a získala nemalý obnos peněž (Roy, Graeff 2003: 164 – 165).  

 

Pokud se podíváme na fotbal, zde je trend použití sociálního marketingu a jeho různých 

proměnných (CRM, CSR) také patrný. FIFA34 učinila v posledních letech velké investice 

v rámci sociální odpovědnosti, jelikož více než 40% jejich příjmů jde přímo na podporu rozvoje 

všech forem fotbalu a na partnerství se zapojenými organizacemi občanského sektoru. NFL35 

dlouhodobě spolupracuje s organizaci United Way, NBA36 zase s neziskovým projektem Reade 

                                                           
34 The Fédération Internationale de Football Association 
35 National Football League 
36 National Basketball Association 
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to Achieve, tedy opět s humanitárními a edukativními programy. Velmi pěkně pojmenoval tuto 

spolupráci vedoucí NBA, podle kterého „máme v NBA jen dva cíle, tím přímým je být úspěšnou 

ligou. Ale tím druhým je použít naši moc k sociální odpovědnosti“ (Walker, Kent 2009: 744). 

 

U fotbalových klubů (a sportovních organizací obecně) se v posledních letech objevuje 

trend, který můžeme sledovat v různých zemích. Pro velké fotbalové kluby je nyní již skoro 

povinností mít vlastní neziskovou organizaci, většinou se jedná o nadaci. Nadace fotbalových 

klubů nalezneme ve všech velkých fotbalových ligách – od Velké Británie, přes Španělsko až 

po Itálii.  

 

Příkladem fotbalové nadace může být Arsenal Foundation37. Nadace londýnského 

fotbalového klubu Arsenal FC byla založena v roce 2012, ale klub se již od svého založení 

v roce 1886 snažil pomáhat v rámci své komunity38. Tento fotbalový klub se snaží do svých 

neziskových aktivit zapojit nejen hráče a zaměstnance, ale také své fanoušky, prostřednictvím 

domácích, ale i mezinárodních projektů.  

 

Ještě dříve založil svoji nadací slavný španělský klub FC Barcelona39 – zde nadace 

pracuje již od roku 1994. Hlavním pilířem tohoto projektu je sport, snaží se klást důraz na 

vzdělání a na pozitivní hodnoty sportu a soustředí se především na práci s dětmi a mladistvými. 

Od roku 2006 klub každoročně převádí 0,7% svých příjmů na konto nadace, rovněž fotbalisté 

od roku 2010 věnují 0,5% svého výdělků na činnost nadace (FC Barcelona Foundation).  

 

FC Barcelona se vůbec může pyšnit velkou propagací neziskového sektoru, kdy do roku 

2011 nosila na dresech logo UNICEF, čímž jim kromě každoročního daru ve výši 2 milionů 

euro přispěla také velkou mediální pozorností. Do nynějšího roku nosili na dresu logo další 

nadace, konkrétně Qatar Foundation.40 (sportbiz, 2016). 

                                                           
37 http://www.arsenal.com/thearsenalfoundation 
38 Samotný klub byl založen v rámci komunity muničních dělníků, kteří se díky fotbalu snažili uniknout 

jednotvárnosti života v továrně. V rámci zápasového programu se prodávaly karty za 1 penci, peníze byly poté 

určeny na bydlení pracujících v londýnské čtvrti. V roce 1912 klub zorganizoval speciální charitativní utkání, 

jehož výdělky (přes 100 liber) šly na Titanic Disaster Fund. V následujících letech se klub věnoval převážně 

vzdělávacím a tréninkovým projektům, později také zdravotním projektům a problematice sociálního začleňování. 

Klub spolupracoval s množstvím různých charit, v tomto pokračuje i po založení vlastní nadace (Arsenal 

Foundation, 2016). 
39 https://foundation.fcbarcelona.com/ 
40 http://www.sportbiz.cz/2011/02/01/kdyz-fotbalove-dresy-vydelavaji/ 



38 
 

Pozadu v charitativní činnosti ale nezůstávají kromě fotbalových klubů také samotní 

fotbalisté, každoročně jsou sestavovány žebříčky nejvíce sociálně založených hráčů. Na prvním 

místě se většinou nachází portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo, který v loňském roce vyhrál 

cenu Athlete Gone Good Award. Fotbalista je velmi aktivní ve svém rodném Portugalsku, kde 

například věnoval vysokou částku pro místní nemocnici, kde se léčí rakovina, či zaplatil 

kompletní operaci za 83 tisíc euro pro desetiletého chlapce. Kromě toho se věnuje tématům 

jako H. I. V., závislost na drogách či dětská chudoba.41 

 

4.2 Praxe v České republice 

 

Také v České republice sportovní subjekty aktivně spolupracují s neziskovým 

sektorem. Ligová fotbalová asociace (LFA), která sdružuje kluby z české nejvyšší soutěže, si 

také uvědomuje důležitou roli, kterou ve veřejném životě hraje fotbal, jelikož díky jeho 

sledovanosti může výrazně pomoci s propagací určitých neziskových projektů. 

 

 LFA spustila před třemi lety CSR program Zelený život42, který se snaží upozorňovat 

na jednotlivé sociálně marketingové projekty fotbalových klubů, ať už se týkají čehokoli. 

Projekt Zelený život byl založen za cílem informovat o charitativních projektech účastníků 

nejvyšší fotbalové soutěže, ale také se snaží generovat finanční prostředky, které poté Nadační 

fond LFA rozděluje. 

 

 Zelený život je poté vždy dvakrát za sezonu součástí fotbalových zápasů, v rámci 

kterého je projekt prosazován, informuje se o charitativních projektech klubů přímo na 

stadionech a probíhá také předání šeků vybraným OOS. Patronem nadačního fondu je bývalý 

fotbalista Zdeněk Grygera a modelka Alena Šeredová. 

 

 Charitativním projektům se věnují také jednotlivé fotbalové kluby v České republice, 

jejich počínání je předmětem výzkumu této diplomové práce, proto se mu zde zatím nebudu 

věnovat. 

 

                                                           
41 http://www.livesportsreviews.com/top-10-most-charitable-players-football/ 
42 http://www.zelenyzivot.net/ 
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 Stejně jako v zahraničí se charitě věnují také jednotlivý sportovci, kteří zakládají vlastní 

OOS, především díky osobním zkušenostem s danou problematikou. V poslední době je 

nejznámějším příkladem hokejista Jakub Voráček, který založil Nadaci Jakuba Voráčka na 

podporu osob s roztroušenou sklerózou, neboť s touto chorobou bojuje jeho sestra. Nadace se 

snaží o tři věci: podporovat výzkum a rozvoj registru pacientů s roztroušenou sklerózou, 

podporovat činnost a rozvoj MS center v České republice a podporovat individuální pacienty 

s roztroušenou sklerózou v tíživé životní situaci43 (Nadace Jakuba Voráčka, 2016). 

 

 Peníze se Nadace snaží získávat především pomocí spolupořádání různých 

charitativních akcí, poté samozřejmě formou individuální i firemního dárcovství, má také 

vlastní reklamní předměty s Klukem Pukem (maskot projektu), v neposlední řadě velmi 

výrazně přispívá sám Jakub Voráček, který za každý získaný bod v NHL44 věnuje tisíc 

amerických dolarů. 

 

 Druhou výraznou osobností mezi sportovci je badmintonista Petr Koukal, kterého 

k založení jeho Nadační fondu inspirovala jeho vlastní nemoc – rakovina varlat. Poté, co tuto 

nemoc překonal, se rozhodl pomoci ostatním mužům s osvětou v rámci projektu STK pro 

chlapy45. STK pro chlapy si klade za cíl začít otevřeně mluvit o mužském zdraví a porušovat 

toto tabu a provádět v České republice osvětu a podporu zdraví mužů46 (NF Petra Koukala, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 http://www.nadacejakubavoracka.cz/ 
44 Bod se získává za vstřelený gól či asistenci na gólu. 
45 Tak jako se muži starají o své auto, tak by se měli starat také o své tělo. 
46 http://www.stkprochlapy.cz/ 
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5. Empirická část 

 

5.1 Použité výzkumné metody 

 

Ve své metodologii jsem mohla užít jeden ze dvou základních přístupů k výzkumu: 

kvantitativní nebo kvalitativní. Jelikož mám k dispozici omezený počet informací o větším 

počtu sportovních klubů, použiji kvantitativní výzkum, jelikož ten „lze realizovat tehdy, jde-li 

o jevy relativně jednoduché a do určité míry poznané.“ (Surynek, Komárková, Kašparová 2001: 

25).  Díky použití tohoto typu výzkumu budu schopna lépe zjistit jednotlivé formy a typy 

spolupráce mezi sportovními kluby a OOS. 

 

 Před samotným započetím výzkumu je potřeba zvolit si způsob uspořádání výzkumu 

(research design). Jeřábek říká, že nejdůležitější je rozhodnout se mezi deskriptivním, 

explanačním a prognostickým cílem výzkumu, toto vše ovlivní následné rozhodnutí ohledně 

výzkumu (Jeřábek 1993: 150). Výzkum v rámci diplomové práce by měl stát na pomezí mezi 

deskriptivním a explanačním cílem. 

 

 Podle Cambella a Stanleyho mohu ve svém výzkumu vycházet z výběrového šetření, 

kdy budu sbírat informace od skupiny osob ve standardizované podobě (např. pomocí dotazníku 

nebo strukturalizovaného rozhovoru), následně dochází k analýze dat (Hendl 2005: 74). Podle 

Dismana mohu použít také účelový výběr, který se k mému výzkumu hodí nejlépe, protože 

přesně vím, na jaké organizace se chci zaměřit a budu je volit na základě potřeby odpovědí na 

zvolené výzkumné otázky. Účelový výběr je totiž „založen pouze na úsudku výzkumníka o tom, 

co by mělo být pozorováno a co je možné pozorovat“ (Disman 2002: 112), Výzkum se také 

týká pouze jedné oblasti (fotbalových klubů), proto se jedná o homogenní vzorek. 

 

5.2 Popis výzkumného vzorku 

 

 V rámci svého výzkumu jsem se rozhodla zkoumat sociální marketing fotbalových 

klubů, konkrétně profesionální kluby 1. ligy (Synot liga) a 2. ligy (Fotbalová národní liga). Pro 

tento vzorek jsem se rozhodla z toho důvodu, že jsem si vědoma, že všechny kluby obou 

nejvyšších českých fotbalových soutěží se sociálním marketingem v různé míře zabývají, a to 

ve větší míře, než ostatní české sportovní kluby. 
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 V 1. fotbalové lize působilo v sezoně 2015/2016 (od 1. července 2015 do 30. června 

2016) 16 následujících týmů: SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, Bohemians Praha 1905, FK 

Dukla Praha, FC Viktoria Plzeň, FK Teplice, FK Jablonec, FC Slovan Liberec, FK Mladá 

Boleslav, 1. FK Příbram, FC Vysočina Jihlava, FC Baník Ostrava, SK Sigma Olomouc, FK 

Fastav Zlín, 1. FC Slovácko a FC Zbrojovka Brno. 

 Ve 2. fotbalové lize v sezoně 2015/2016 hrálo celkem 15 týmů: FK Slavoj Vyšehrad, 

FK Baník Sokolov, FK Ústí nad Labem, FK Varnsdorf, FC Sellier & Bellot Vlašim, FC MAS 

Táborsko, SK Dynamo České Budějovice, FK Pardubice, FC Hradec Králové. 1. SC Znojmo 

FK, SK Sigma Olomouc B, FK Fotbal Třinec, MFK OKD Karviná, MFK Frýdek-Místek, 

Slezský FC Opava. 

 

 Celkem se tedy jedná o 31 výzkumných vzorků, resp. 30, jelikož v rámci první ligy 

působící mužstvo SK Sigma Olomouc je totožnou akciovou společností jako ve druhé lize 

hrající SK Sigma Olomouc B.  

 

  Jednotlivé respondenty jsem neoslovovala přímo já, ale k tomuto účelu jsem využila 

marketingovou agenturu STES47, která ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky 

drží marketingová práva všech klubů. Věřila jsem, že pokud dotazník rozešle agentura, pod 

kterou kluby v podstatě spadají, bude responze daleko vyšší, než kdybych dotazník poslala 

osobně, a to i přesto, že v jednom fotbalovém klubu pracuji a zodpovědné osoby v jednotlivých 

klubech znám osobně. Responze sice nebyla 100%, ale neozvaly se pouze tří kluby, takže 

konečný počet účastníků výzkumu je 27, tedy 90%. 

 

5.3 Vybrané metody sběru dat 

 

Pro kvantitativní výzkum je typickou metodou sběru dat dotazník  Pro výzkum v rámci 

své diplomové práci bych ráda využila kombinace dotazníku s obsahovou analýzou. Jako první 

by přišla na řadu obsahová analýza, která se „může zabývat právě tak obsahem sdělení, jako 

jeho formou, autorem i adresátem takového sdělení“ (Disman 1993: 168). Vhodná je i podle 

Jeřábka, protože „výzkumník si nejprve vytváří soubor vzájemně se vylučujících a 

vyčerpávajících kategorií“, jejichž četnost výskytu poté zaznamenává (Jeřábek 1992: 85).  

 

                                                           
47 www.stes.cz 
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Analyzovat budu především webové stránky a výroční zprávy jednotlivých sportovních 

klubů a poté také dokumenty OOS, kterým byla poskytnuta od sportovních klubů pomoc (v 

jakékoli formě). Druhotně budu vyhledávat doplňující informace také ve veřejnoprávních 

médiích, jelikož spolupráce tohoto typu bývá velmi často medializována. 

 

Tato prvotní obsahová analýza by mi měla rámcově zodpovědět na základní otázky o 

formách spolupráce mezi fotbalovými kluby a neziskovým sektorem. Právě na těchto zjištěních 

bude poté vytvořen dotazník, který mi upřesní odpovědi na moje výzkumné otázky. 

 

 Dotazníky budou polostrukturované, s otázkami uzavřenými i otevřenými. Uzavřené 

otázky budou jak alternativního (ANO/NE), tak i selektivního charakteru (více možnost). 

Jednotlivé otázky jsou dále popsány a rozebrány v následující části věnované dotazníku. 

 

5.4 Vybrané metody analýzy dat 

 

 Jak již bylo zmíněno, nejprve proběhne obsahová analýza dostupných dokumentů a 

webových stránek jednotlivých fotbalových klubů, pokud bude potřeba něco doplnit, podívala 

bych se také na dokumenty spolupracujících NNO. Tyto dokumenty by mi měly ukázat, jaké 

formy spolupráce se mezi fotbalovými kluby a NNO v České republice nejčastěji objeví, což 

bude promítnuto také do přípravy dotazníku.  

 

 Dalším krokem bude příprava samotného dotazníku s otevřenými i uzavřenými typy 

otázek. Zatímco uzavřené typy otázek by mi měly dát jasnou odpověď na výzkumné otázky, 

otevření otázky jsem volila spíše s ohledem na doplnění výzkumných otázek, abych lépe 

pochopila motivaci fotbalových klubů při výběru jednotlivých organizací a výběru forem 

spolupráce. Dotazník bude vypracován pomocí online formuláře a rozeslán emailem. 

 

 Dotazník by mi měl zodpovědět na následující otázky: 

 

 Jaké formy a typy spolupráce existují mezi organizacemi občanského sektoru a 

sportovními kluby? 

 Za jakým cílem spolupracují a na jaké cílové skupiny se zaměřuji? 

 Hraje zde nějakou roli regionální hledisko? 
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 Jak firmy hodnotí svoji spolupráci s neziskovým sektorem a co by vylepšili? 

 

Získaná data budou poté porovnána s typologií, která se částečně objevila 

v zahraničních výzkumech a také s typologií od Bačuvčíka. Zahraniční literatura však přesnou 

typologie nezmiňuje, proto budou pro konečné vyhodnocení využity kombinace různých zdrojů 

a také data z obsahové analýzy, kde budou zjištěny hlavní formy spolupráce. 

 

5.5 Výzkumné otázky 

 

 Výzkumné otázky a jejich definování je důležitou částí výzkumného projektu. Bez 

stanovení výzkumných otázek nemůžeme pokračovat ve výzkumu, popřípadě zjistit díky němu 

relevantní odpovědi na otázky, které nás zajímají. Výzkumné otázky plní dvě základní funkce, 

protože za prvé pomáhají zaostřit výzkum tak, aby poskytl výsledky v souladu se stanovenými 

cíli, a za druhé nám ukazují, jakou cestou výzkum vést (Švaříček, Šeďová, 2007). 

 

Hlavní výzkumná otázka se odvíjí od cíle diplomové práce a byla již zde několikrát 

naznačena 

 

 Jaké formy spolupráce mezi sebou navazují organizace občanského sektoru a fotbalové 

kluby v České republice? (popř. Jaké formy pomoci nabízí sportovní kluby OOS?) 

 

 Dílčí výzkumné otázky byly také naznačeny výše:  

 

 Na jaké cílové skupiny se primárně spolupráce sportovních klubů a organizací 

občanského sektoru zaměřuje? 

 

 Jak se liší spolupráce organizací občanského sektoru a různých sportovních klubů 

v jednotlivých regionech?  

 

5.6 Výsledky výzkumu 

 

5.6.1 Analýza dokumentů 
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 Před samotným vytvořením dotazníku jsem se rozhodla pro obsahovou analýzu 

webových stránek a výročních zpráv jednotlivých fotbalových klubů, abych získala lepší 

představu o jejich spolupráci s neziskovým sektorem. Analyzovala jsem 30 webových stránek 

jednotlivých fotbalových klubů, tuto analýzu jsem doplňovala z druhotných zdrojů, jakými pro 

mě v tomto případě byly webové stránky spolupracujících organizací a články v médiích.  

 

 Pro analýzu jsem se rozhodla z toho důvodů, protože v žádném ze zahraničních článků 

jsem nenašla ucelenou typologii spolupráce fotbalových klubů (popř. sportovních klubů) 

s neziskovým sektorem. Fotbalové kluby jsou poměrně specifickou tržní firmou, jelikož neláká 

zákazníky na produkt, ale v podstatě na emoce. Proto si myslím, že nebylo vhodné v tomto 

případě vybrat jednu typologii sociálního marketingu (či CRM nebo CSR), která se v literatuře 

objevuje, neboť by to mohlo opomenout některé důležité aspekty sociálního marketingu, které 

tak specifické prostředí, jako to fotbalové, umí vytvářet. 

 

 Formy spolupráce, které jsem získala z obsahové analýzy, jsem poté zkombinovala 

s formami spolupráce, které se objevily v zahraniční literatuře, a podle toho vytvořila dotazník, 

na základě kterého měly fotbalové kluby určit, které formy ve spolupráci s neziskovým 

sektorem preferují. 

 

 Pokud se podíváme zpět k obsahové analýze dokumentů, zde mi vyplynulo, že české 

fotbalové kluby používají v rámci spolupráce s neziskovým sektorem celou škálu forem. 

Objevují se zde formy peněžní (přímé dárcovství, peníze formou sbírky) i nepeněžní 

(poskytování materiální podpory, pomoc s medializací problematiky formou využití hráče, a 

jiné). Ze zahraničních výzkumů jsem doplnila jako formu také možnost odvodu části tržeb 

z prodeje určitého produktu či využití zaměstnanců jako dobrovolníků, na které jsem u 

obsahové analýzy v českém prostředí nenarazila). 

 

 V rámci obsahové analýzy jsem se také zaměřila na zjištění cílových skupin osob, na 

které se podpora zaměřuje. Ze zahraničních výzkumů vyplývá, že pomoc se zaměřuje 

především na děti (především znevýhodněné a nemocné) a seniory. Do dotazníku jsem kromě 

těchto kategorií zařadila také ženy, které jsou v neziskovém sektoru také velmi zmiňovanou 

kategorií (ať už se jedná např. o prevenci domácího násilí či kampaně ohledně rakoviny prsou 

– jako v ženské basketbalové lize – viz Kapitola 4.1). Z obsahové analýzy mi vyvstala další 

kategorie, kterou byli bývalí sportovci, kteří se ocitli v hmotné nouzi.  
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5.6.2 Dotazníkové šetření 

 

 Na základě informací z obsahové analýzy a ze zahraničních článků jsem poté vytvořila 

otázky do dotazníku, který byl zaslán na 30 vybraných fotbalových klubů. Dotazník se měl 

soustředit především na odpovědi na výzkumné otázky, kvůli získání uceleného pohledu na 

fungování spolupráce fotbalových klubů a organizací občanského sektoru do něj byly zařazeny 

i další otázky. 

 

5.6.2.1 Popis dotazníku 

 

 Při výzkumu budu za pomocí techniky kvantitativního výzkumu dotazníkového šetření 

zkoumat odpovědi, které mi zodpoví výzkumné otázky ohledně spolupráce fotbalových klubů 

(1. a 2. ligy) a neziskového sektoru v rámci sociálního marketingu. 

 

 Každý distribuovaný dotazník (viz Příloha č. 1) bude mít 20 otázek, které sledují řadu 

zkoumaných variabilních znaků. Dotazník obsahuje jak uzavřené, tak i otevřené otázky. Otázky 

jsou rozděleny do různých podskupin. Nejprve se zde budu snažit zjistit informace o 

jednotlivých klubech, které mi pomohou zorientovat se, jak vypadá v daném klubu situace se 

zaměstnanci a počtem osob, které se věnují sociálnímu marketingu. Poté se zaměřím na 

spolupráci s neziskovým sektorem a budu se snažit zjistit, s jakými typy organizací fotbalové 

kluby spolupracují, jaké formy spolupráce využívají a na jaké cílové skupiny se zaměřují. Závěr 

dotazníku bude obsahovat otevřené otázky, které budou mít za úkol zjistit sebereflexi klubů 

v rámci jejich spolupráce s neziskovým sektorem – jaké projekty považují za nejúspěšnější a 

jak by spolupráci do budoucna rádi vylepšili. 

 

Otázka č. 1 

Otázka číslo jedna uvádí celý dotazník, je otevřená a má prostý úkol: zjistit název 

daného klubu. Podle názvu bude poté fotbalový klub zařazen do regionu a umožní mi odpovědět 

na výzkumnou otázku ohledně spolupráce neziskového sektoru a sportovního klubu 

v jednotlivých regionech České republiky. 

 

Otázka č. 2 

Druhá otázka je zaměřena na velikost klubu a zjišťuje, kolik zaměstnanců celkem má 

daný klub. Tuto otázku jsem zařadila z toho důvodu, abych zjistila, jestli má počet zaměstnanců 
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klubu nějaký vliv na počet realizovaných sociálně-marketingových projektů. Respondent má 

na výběr 5 nominálně proměnných odpovědí, od 1-5 zaměstnanců v organizaci, až po více než 

20. 

 

Otázka č. 3 

Následující otázka je již zaměřena na sociální marketing a snaží se zjistit, kolik osob 

z organizace se problematice sociálního marketingu a spolupráci s neziskovým sektorem 

věnuje, ať už jakýmkoli způsobem. Zástupce klubu zde má na výběr ze tří proměnných. 

 

Otázka č. 4 – 6 

Tyto otázky mají za cíl upřesnit odpověď na předchozí otázku ohledně počtu osob, které 

se v klubu sociálnímu marketingu věnují. Zajímalo mě, kolik % svého úvazku spolupráci 

s neziskovým sektorem osoby věnují, protože podle své vlastí zkušenosti vím, že i když se 

problematice věnuje v klubu více osob, tvoří to jen marginální část pracovního úvazku. Pro 

respondenta byla povinná odpověď pouze na otázku č. 4, která se ptala na procenta pracovního 

úvazku u 1. osoby, která se v klubu sociálnímu marketingu, jelikož jsem předpokládala, že ve 

většině klubů to bude právě jedna osoba. Pokud osob bylo více, respondent odpověděl také na 

následující otázky. 

 

Otázka č. 7 

Otázka číslo sedm se již zaměřila přímo na spolupráci fotbalového klubu a OOS a 

snažila se zjistit, s jakými typy OOS fotbalový klub spolupracuje. Respondent zde měl možnost 

6 proměnných a mohl si zvolit více odpovědí. Poprvé zde byla zahrnuta kategorie Jiné (kterou 

mohl klub doplnit), protože opět z vlastní zkušenosti a také z obsahové analýzy vím, že 

fotbalové kluby spolupracují i s jiným typem organizací, který se dle zákona nepovažuje na 

OOS, např. nemocnice (spolupráce s dětským oddělením, s transplantační jednotkou,…). 

 

Otázka č. 8 

Osmá otázka se zaměřila opět na regionální složku a má za úkol zodpovědět, jestli se 

fotbalové kluby soustředí na pomoc spíše ve svém vlastním regionu nebo se zaměřují na 

organizace z celé republiky, popřípadě na obě možnosti. Tato otázka bude poté v odpovědi na 

výzkumnou otázku doplňovat dotazníkovou otázku č. 1, která určuje, v jakém regionu klub 

sídlí, a otázku č. 11. 
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Otázky č. 9 - 10 

Další uzavřená otázka reaguje na trend ze zahraničí, kde se již poslední roky stává 

standardem, že klub má vlastní neziskovou organizaci, především nadaci nebo nadační fond. 

Desátá otázka není poté povinná a je určena pro ty, kteří na předchozí otázku ohledně existence 

vlastní neziskové organizace odpověděli kladně. Otevřená otázka se snaží zjistit informace 

ohledně klubové neziskové organizace (o jaký se jedná typ, kolik je zde zapojeno osob, jaké 

jsou její cíle, na jakou cílovou skupinu se zaměřuje, jak získává prostředky, atp.). 

 

Otázka č. 11 

Jedenáctá otázka slouží především k odpovědi na otázku ohledně podpory neziskových 

projektů v jednotlivých regionech. Má za cíl zjistit, s kolika organizacemi občanského sektoru 

klub dlouhodobě spolupracuje, nezohledňuje tedy každou sociální aktivitu, kterou klub vyvine, 

ale zaměřuje se pouze na dlouhodobě projekty, kterých je dle předchozí obsahové analýzy 

v klubech naprostá většina.  

 

Otázka č. 12 

Následující uzavřená otázka je součástí další výzkumné otázky a týká se cílových 

skupin, na které se podpora fotbalových klubů zaměřuje. Cílové skupiny byly vytvořeny na 

základě teorie za zahraničí a také z předchozí obsahové analýzy mezi zkoumanými fotbalovými 

kluby. Opět zde byla zahrnuta také proměnná jiné, pokud by se klub nevešel mezi předepsané 

cílové skupiny. Klub zde mohl vybírat z více možností. 

 

Otázka č. 13 

Nejdůležitější otázka z celého výzkumu je otázka č. 13, která se zabývá formami 

podpory neziskového sektoru. Byly zde vypsány všechny formy podpory, na které jsem 

z literatury a z obsahové analýzy přišla, pro jistotu jsem opět dala klubům možnost napsat jinou 

formu podpory. Kluby opět zaškrtávaly více variant. 

 

Otázky č. 14 – 17 

Další uzavřené otázky se snažily zjistit cíle a oblasti, na které se fotbalové kluby 

zaměřují, oblasti byly vybrány přímo podle definicí oblastí dle Bačuvčíka (viz Kapitola 1).  

 

Otázka č. 18 
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Osmnáctá otázka byla otevřená a jejím úkolem bylo zjistit, jakou spolupráci 

s neziskovým sektorem považuje klub za nejúspěšnější. Částečně mi pomůže zodpovědět 

hlavní výzkumnou otázku na formy podpory, ale také další výzkumnou otázku cílící na cílové 

skupiny a cíle. V této otázce měl respondent popsat, čemu se úspěšná spolupráce věnovala, jaké 

byly její cíle, na jakou skupinu se zaměřovala, jaké na ní byly ohlasy atp. 

 

Otázka č. 19 

Předposlední otevřená otázka si kladla za cíl popsat konkrétní dlouhodobé spolupráce 

s neziskovými organizacemi, takže mi opět pomůže zodpovědět hlavní i další výzkumné 

otázky, tentokrát otázku regionální, neboť respondent by zde měl neziskovou organizaci také 

charakterizovat. 

 

Otázka č. 20 

Poslední otázka z dotazníku nemá přímou souvislost s výzkumnými otázkami, přesto 

jsem ji sem zařadila, a to z důvodu, abych zjistila, jak samotné fotbalové kluby hodnotí svoji 

spolupráci s neziskovým sektorem, na základě čeho by mělo vzniknout obecné doporučení, 

v čem by se fotbalové kluby měli s ohledem na spolupráci s neziskovými organizacemi zlepšit. 

 

5.6.2.2 Výsledky dotazníkového šetření 

 

 Jak již bylo zmíněno, dotazník byl s využitím marketingové agentury STES zaslán na 

30 pracovníků z jednotlivých klubů, kteří se ve firmě problematikou sociálního marketingu 

zabývají. Po několika urgencích vyplnilo dotazník 27 fotbalových klubů, návratnost byla tedy 

90%. 

 

 Nejprve jsem se rozhodla analyzovat právě odpovědi na otázky v dotaznících, na 

základě toho se poté pokusím odpovědět na výzkumné otázky, shrnout fungování českých 

profesionálních fotbalových klubů s OOS a napsat své doporučení ohledně vylepšení této 

spolupráce. 

 

Otázka č. 1 – Doplňte název klubu 

 

 Tato otázka mi umožnila přiřadit si jednotlivé kluby k odpovědím na otázky, dotazník 

tedy nebyl anonymní, každý klub zde vyplňoval název klubu. Informaci o názvu klubu jsem 
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chtěla především z důvodu odpovědi na výzkumnou otázku ohledně spolupráce klubů a OOS 

v různých regionech České republiky. 

 

Otázka č. 2 – Počet zaměstnanců Vašeho klubu (bez hráčů a realizačního týmu) 

 

 Tato otázka byla spíše doplňková, pro samotný výzkum nebyla relevantní, zařadila jsem 

ji sem ale pro získání obecných informací o klubu. Záměrně jsem z odpovědí vynechala hráče 

a realizační tým48, jelikož těchto osob je mnohdy mnohem více, než samotných zaměstnanců. 

 

Graf č. 1: Počet zaměstnanců jednotlivých fotbalových klubů. Zdroj: autorka 

 

 Z odpovědí je zde vidět, že přes polovinu fotbalových klubů pracuje maximálně s deseti 

zaměstnanci, jen pro dva kluby pracuje více než dvacet osob (pro AC Sparta Praha a SK Slavia 

Praha). 

 

Otázka č 3 – Počet zaměstnanců, kteří se jakýmkoli způsobem věnují sociálnímu 

marketingu? 

 

 Tato otázka měla opět sloužit o náhledu na obecnou stránku fotbalových klubů, z otázky 

jsem mohla zjistit, jak důležitý je pro kluby sociální marketing (přestože se toto těžko 

zobecňuje, záleží také na celkovém počtu zaměstnanců klubu – klub s malým počtem 

zaměstnanců bude mít logicky i menší počet osob, kteří se sociálnímu marketingu věnují). 

 

                                                           
48 Realizační tým obsahuje trenéra, asistenta trenéra, trenéra brankářů, kondičního trenéra, fyzioterapeuta, maséra, 

doktora, vedoucího mužstva (osoba, která se stará o běh týmu), v mnohých klubech další osoby – video analytik, 

psycholog, atp. 
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Graf č. 2: Počet zaměstnanců jednotlivých fotbalových klubů, kteří se věnují sociálnímu marketingu. Zdroj: 

autorka 

 

 Z odpovědí vyplývá, že neziskovým projektům se v klubech věnuje převážně jedna 

osoba. U této odpovědi, mě překvapilo, že jsou zde i kluby, kde se sociálnímu marketingu 

věnují 3 osoby a více, ale bylo to hned u třech klubů. Tato statistika ale může být zavádějící, 

což bychom si měli potvrdit hned u následujících otázek, které mají určit, kolik procent úvazku 

věnují tito zaměstnanci sociálnímu marketingu. 

 

Otázky č. 4 – 6 – Kolik % pracovního úvazku věnuje 1. (2. a 3. osoba) problematice 

sociálního marketingu? 

 

 Z odpovědí jednoznačně vyplývalo, že zaměstnanci se tomuto tématu věnují jen 

okrajově, pouze u dvou klubů se zaměstnanec neziskovým projektům věnuje na více než 50% 

svého úvazku, jinak je to téměř vždy pod 25%. U dalších osob zaměstnaných touto 

problematikou byla odpověď podobná.  

 

 

Graf č. 3: Procentuální úvazky u 1. osoby věnující se v klubu OOS. Zdroj: autorka. 
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 Prvních šest dotazníkových otázek nám ukázalo, jak vypadá zaměření na sociální 

marketing z hlediska osob pracujících v jednotlivých klubech. Zjistili jsme zde, že počty 

zaměstnanců v jednotlivých klubech jsou relativně nízké, čemuž odpovídá také malé procento 

osob, které se následně sociálnímu marketingu věnují. Tyto osoby poté ještě mají na starosti 

jinou agendu, OOS věnují jen minimum svého času. 

 

 Následující otázky se více věnovaly přímo tématům související s výzkumnými 

otázkami. 

 

Otázka č. 7 – S jakými typy neziskovým organizací spolupracujete? 

 

 Tato otázka měla osvětlit, s jakými typy organizací občanského sektoru klub 

spolupracuje. Překvapivě nejvíce odpovědí se týkalo spolku (20 klubů), až poté následovala 

nadace a nadační fond, které mi z obsahové analýzy vyšly jako nejčastější forma spolupráce. 

Odpovědi na tuto otázku mi poté vyřešil až fakt, kdy jsem si uvědomila, že spousta fotbalových 

klubů nevede své mládežnické týmy49 pod akciovou společností, ale vytváří pro ně samostatnou 

organizaci, která má nejčastěji právě formu spolku. Tento fakt jsem zapomněla v dotazníku 

zohlednit, proto jsou odpovědi na tuto otázku zkresleny, jelikož fotbalové kluby sice 

spolupracují se spolky, které jsou ale v podstatě jejich, takže stojí mimo zájem sociálního 

marketingu. Nejčastěji podporovanými formami OOS jsou tedy nadace a nadační fondy. 

 

 

Graf č. 4: Spolupráci s různými typy OOS. Zdroj: autorka. 

 

Otázka č. 8 – Podporujete regionální či celorepublikové organizace? 

 

                                                           
49 Hráči dorosteneckého věku (16-19), žákovského (6-15) a přípravky (3-6 let). 
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 Tato otázka má přímou souvislost s výzkumnou otázkou snažící se zjistit spolupráci 

obou subjektů v různých regionech. Otázka se kromě aktivity jednotlivých klubů v jednotlivých 

regionech zaměřuje také na otázku, jestli zůstává pomoc v jednotlivých regionech, či na pomoc 

nemá regionální příslušnost žádný vliv. 

 

 

Graf č. 5: Podpora aktivit na regionální či celorepublikové úrovni. 

 

 Z výsledků vyplývá, že žádný klub se nesoustředí pouze na celorepublikové aktivity, 

zhruba polovina klubů spolupracuje s organizacemi ve vlastním regionu, druhá polovina obě 

možnosti kombinuje.  

 

Otázky č. 9 - 10 – Máte vlastní neziskovou organizaci? Pokud ano, popište, jak organizace 

funguje 

 

 Tato otázka měla zodpovědět na nastolený trend za zahraničí, kde si vlastní neziskové 

organizace fotbalové kluby zakládají. V České republice má z 27 klubů vlastní neziskovou 

organizaci 6 klubů, opět se sem ale řadí spolky mládeže, které klub spoluvlastní. Z následující 

podotázky na fungování klubu vyplývá, že čtyři kluby sem zahrnuly také vlastní spolek, a u 

dvou klubů se jedná o nadační fond – Nadační fond Zbrojovák50 (fotbalového klubu FC 

Zbrojovka Brno) a Nadační fond AC Sparta Praha51. Zajímavostí je, že primárním cílem obou 

nadačních fondů je podporovat bývalé hráče klubu, kteří se ocitli v životní nouzi. 

 

                                                           
50 http://www.fczbrno.cz/zobraz.asp?t=nadace-o-nadaci 
51 http://www.sparta.cz/cs/fanousci/spolecenska-odpovednost/nadacni-fond-acs.shtml 
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Graf č. 6: Vlastní neziskové organizace jednotlivých fotbalových klubů. Zdroj: autorka. 

 

Otázka č. 11 – S kolika organizacemi dlouhodobě spolupracujete? 

 

 Tato otázka je primárně určena k výzkumné otázce ohledně aktivity v různých 

regionech, kde bude hlavním kritériem počet organizací, se kterými klub dlouhodobě 

spolupracuje. Počítají se sem tedy dlouhodobí partneři klubu, nikoli jednorázové akce (kterých 

je na základě obsahově analýzy minimum, kluby preferují dlouhodobější spolupráci). 

 

 

Graf č. 7: Počet dlouhodobých partnerů fotbalových klubů. Zdroj: autorka. 

 

 Z grafu je zřejmé, že téměř 50% organizací se dlouhodobě soustředí na spolupráci 

s maximálně dvěma organizacemi, naopak přes pětinu respondentů, tedy 6 klubů, podporuje 

minimálně pět různých organizací. 

 

Otázka č. 12 – Na jaké cílové skupiny se primárně zaměřujete pří výběru neziskové 

organizace, se kterou budete spolupracovat? 
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 Dvanáctá otázka nám má přinést odpověď na otázku ohledně cílových skupin 

spolupráce. Jak jsme zjistili za zahraničních výzkumů a z obsahové analýzy, sportovní 

organizace se primárně soustředí na pomoc dětem (znevýhodněným či nemocným) a seniorům, 

v zahraničí také na ženy. 

 

 

Graf č. 8: Podporované cílové skupiny. Zdroj: autorka 

 

 I z dotazníkového šetření se nám tento trend potvrzuje. Téměř všechny organizace 

nějakým způsobem cílí na děti a mládež, ať již na kategorii dětí nemocných či 

handicapovaných, na kategorii děti z dětských domovů či jinak sociálně znevýhodněných či na 

děti a snahu je přivést ke sportu. Zhruba třetina klubů se věnuje také seniorům a bývalým 

sportovcům, dva kluby rovněž také ženám 

 

Otázka č. 13 – Jaké formy podpory preferujete? 

 

 Tato otázka je pro můj výzkum nejdůležitější, neboť přináší odpověď na hlavní 

výzkumnou otázku ohledně forem podpory organizací občanského sektoru od sportovních 

klubů.  

 

 Všechny nabízené formy podpory se dočkaly souhlasu od minimálně jednoho 

fotbalového klubu, tudíž můžeme říct, že všechny formy podpory, které vyplývající ze 

zahraničních výzkumů a z obsahové analýzy se realizují také v České republice. 
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Graf č. 9: Formy podpory OOS. Zdroj: autorka. 

 

 Všechny kluby nějakým způsobem podporují OOS penězi – 18 z nich formou přímého 

dárcovství, 16 z nich pomocí uspořádání speciální sbírky, 6 z nich poté odvodem procent 

z tržby prodeje produktu.  

 

 Nejvíce populární v českých fotbalových klubech je forma medializace OOS v rámci 

své akce (nejčastěji fotbalového utkání). Toto dává smysl, jelikož i samotný fotbalový klub se 

díky tomuto více zviditelní, protože fotbalový zápas je velmi sledovaný sám o sobě, a tak 

nemusí pro medializaci sebe a tudíž i prezentovaného neziskového subjektu připravovat žádnou 

speciální kampaň. Fanoušci, novináři a televizní štáby přijdou na utkání tak jako tak, takže OOS 

i fotbalový klub má postaráno o další medializaci – média a televize v dnešní době sociální 

marketing klubů velmi sledují a medializují. 

 

 Častou formou je také poskytnutí fotbalisty na podporu daného neziskového projektu, 

což má souvislost s předchozí formou podpory – tato věc se velice dobře medializuje, pokud 

do ní zapojíte známého fotbalistu. 

 

 Své místo má mezi typy spolupráce také bezplatný pronájem sportovišť či jiných 

objektů (u 11 klubů), poskytnutí hmotných produktů (např. sportovního vybavení, u 15 klubů) 

a zapojení zaměstnanců klubu do akcí OOS (u 10 klubů). Zahraniční praxe přitom hovoří o 

dobrovolnících jako o nejčastější formě podpory, Česká republika je tedy v tomto tématu 

odlišná. 

 

Otázky č. 14 – 17 – Spolupracujete s organizací zabývající se ochranou zdraví, bezpečností 

a prevencí zranění, ochranou životního prostředí či společenskou angažovaností? 
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 Tyto otázky mají přímou souvislost s Bačuvníkovým vymezením oblastí sociálně 

marketingovým kampaní (viz Kapitola 1) a mají za cíl zjistit, jestli nalezneme tyto oblasti také 

ve fotbalovém prostředí.  

 

 Co se týče ochrany zdraví, zde s organizacemi propagující např. prospěšnost sportu či 

škodlivost kouření spolupracuje jen čtvrtina respondentů. 

 

 

Graf č. 10: Kluby spolupracující s organizacemi na ochranu zdraví. Zdroj: autorka. 

 

 Ještě nižší je počet klubů u ochrany životního prostředí, kde se tímto tématem zabývá 

jen 11,1% procent klubů (tedy 3). 

 

 

Graf č. 11: Kluby spolupracující s organizacemi na ochranu životního prostředí. Zdroj: autorka. 

 

 Vůbec nejhůře dopadla oblast bezpečnosti a prevence zranění, kdy se kampaním např. 

proti požívání alkoholu před jízdou věnuje pouze jeden klub, a to FC Zbrojovka Brno. 
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Graf č. 12: Kluby spolupracující s organizacemi na bezpečnost a prevenci zranění. Zdroj: autorka. 

 

 Naopak nejlépe si ve srovnání vedla oblast sociální angažovanosti, kampaním typu 

dárcovství krve se věnuje přes 50% klubů. 

 

 

 

 Co nám z těchto údajů vyplývá? Fotbalové kluby v České republice se tématy, kterými 

se zabývají (děti, senioři) spíše přibližují zahraničním sportovním klubů, než tématům, kterými 

se obecně zabývá sociální marketing v České republice. Opět bych si zde dovolila udělat závěr, 

že fotbalové prostředí je velmi specifické a nedá se zařadit do aktivit, které jsou preferované 

v České republice, spíše se svými aktivitami přibližuje k zahraničním sportovním klubům. 

Ukazuje se zde, že sport, ať již se hraje kdekoli, se zaměřuje na podobná sociální témata. 

 

 Následující otázky byly již spíše informativního charakteru a měli sloužit jako jakási 

sebereflexe fotbalových klubů v jejich vztahu k OOS. Tyto odpovědi poslouží také k určení 

slabých stránek této spolupráce a k doporučením na zlepšení spolupráce do budoucna. 

 

Otázka č. 18 – Popište dle Vašeho názoru nejúspěšnější spolupráci vašeho klubu 

s neziskovou organizací. 

 

 V této otevřené otázce kluby měly možnost rozhovořit se o nejúspěšnějším projektu za 

poslední roky – čemu se projekt věnoval, jaké byly jeho cíle a cílové skupiny. V odpovědích se 
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objevují různé ohlasy, povětšinou však kluby hovoří o svých projektech pro děti (především 

nemocné). 

 

 „Diagnostický ústav - podpora dětí z problémových rodin, FNHK - dárcovství krve, 

dětská onkologie. Dlouhodobá spolupráce s oběma ústavy jak na poli finančním tak také na 

úzké vazbě hráčů a členů klubu při podpoře a začleňování chovanců a nemocných zpět do 

společnosti.“ (FC Hradec Králové) 

 

 „Již 15 let realizujeme sportovní den pro děti Základní školy speciální a Praktické školy 

Jihlava, která vzdělává a rozvíjí žáky se středním a těžkým mentálním postižením, souběžným 

postižením více vadami a žáky s poruchou autistického spektra.“ (FC Vysočina Jihlava) 

 

 „Dlouhodobě spolupracujeme s Nemocnicí Sokolov - dětské oddělení a jejich nadačním 

fondem - snažíme se zapojit A tým do těchto aktivit. V minulosti proběhla aukce dresů a míčů 

hráčů - jednorázový výtěžek 15 000 Kč.“ (FK Baník Sokolov) 

 

 „Nadace Korunka - společné akce pro hendikepované děti či podpora dárcovství kostní 

dřeně. Či spolupráce s diakonií Cesta Uherské Hradiště, kdy jsou klienti diakonie zváni na 

utkání či navštěvování hráčů přímo v centru. V minulém roce se podařilo společně přispět na 

nový speciální pohybový aparát.“ (1. FC Slovácko) 

 

Otázka č. 19 – Popište stručně organizace, se kterými spolupracuje. 

 

 Tato otázka nabídla klubům možnost rozepsat se o všech svých spolupracujících OOS. 

Pro účely výzkumy je však tato otázka těžce použitelná, neboť neobsahuje žádná nová data, 

data se navíc jen těžko analyzují. Okrajově ji využiji v rámci doporučení. 

 

Otázka č. 20 – Jak byste zlepšili spolupráci mezi vaším klubem a neziskovými 

organizacemi? 

 

 Poslední otázka dotazníku byla míněna pro účely návrhu na vylepšení spolupráce mezi 

fotbalovými kluby a OOS v České republice. Návrh bude vycházet z analyzování odpovědí 

v dotazníku, ale také z vlastních nápadů jednotlivých respondentů. 
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 Kluby se zde opět shodli, že největším problémem podle většiny z nich je nedostatek 

času na věnování se této problematice. Podle mého názoru je toto velmi důležité, protože když 

si samy kluby uvědomují, že této tématice věnují málo prostoru, je zde snaha jich samotných 

toto zlepšit. Častou připomínkou klubu byl nedostatek financí, což je podle mého názoru trochu 

zcestné, jelikož existují i nefinanční formy spolupráce, které klub nic nestojí (kromě času). 

 

 Zároveň se objevují také návrhy na zvýšení či naopak snížení počtu podporovaných 

organizací či snaha o větší propagací těchto subjektů. 

  

 Důležité také je, že kluby si uvědomují, kde mají své rezervy v této oblasti a jsou 

ochotny s tím do budoucna něco udělat. 

 

5.6.3. Zodpovězení výzkumných otázek 

 

 Díky dotazníkového šetření jsme dostali odpověď na důležité otázky (viz Kapitola 5.5), 

pomocí kterých můžeme nyní odpovědět na výzkumné otázky. 

 

Výzkumná otázka č. 1: Jaké formy spolupráce mezi sebou navazují organizace občanského 

sektoru a profesionální fotbalový kluby v České republice? 

 

 Na tuto otázku byla v dotazníku zaměřena otázka č. 13, která se snažila vyjmenovat 

všechny dostupné formy spolupráce mezi neziskovým sektorem (OOS) a ziskovým sektorem, 

konkrétně sportovními, respektive fotbalovými kluby. 

 

 Z odpovědí všech respondentů je patrné, že tyto formy spolupráce jim nejsou cizí a 

všechny z nich jsou nějakým způsobem využívány. Velmi oblíbenou je u českých fotbalových 

klubů forma peněžní pomoci, která je podle mého názoru tou nejjednodušší. Pokud si klub 

zvolí, že OOS přispěje přímo penězi, jediné, co vlastně musí udělat, je převést peníze (plus 

sepsání darovací smlouvy, evidenci v účetnictví). Také forma speciální sbírky je poměrně 

jednoduchá, i když již vyžaduje medializaci, aby se o akci dozvěděli například i fanoušci či 

sponzoři klubu, a do sbírky také přispěli. A v neposlední řadě odvod peněžních prostředků 

z prodeje určitého projektu také nevyžaduje žádnou zvláštní invenci (opět kromě medializace 

mezi fanoušky a sponzory, aby koupí produktu přispěli na konto OOS). 
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 Dárcovství v této formě je tradiční záležitostí, které se doposud věnuje velké množství 

komerčních firem. V posledních letech se však objevují nové formy podpory a spolupráce, které 

vyžadují více sofistikovaný přístup, nežli pouhé předání peněž. Tento přístup je fotbalovými 

kluby v České republice také velmi hojně využíván. 

 

 Jedna forma tohoto proaktivního přístupu – medializaci OOS v rámci akce klubu, je 

dokonce tou nejvíce využívanou mezi zkoumaným vzorkem. Fotbalové kluby musí s 

organizací, kterou chtějí propagovat, spolupracovat trochu blíže. Je potřeba se s nimi domluvit 

na postupu, jak budou v rámci akci prezentováni, co bude součástí akce, jak se bude prezentace 

vyvíjet v budoucnosti, atp. 

 

 Pro OOS je tedy tento typ spolupráce velmi výhodný. Často získá peníze (součástí těchto 

akcí bývají často benefiční sbírky), ale získá také velkou publicitu, kterou by za normálních 

okolností neměla šanci získat. Najde také nové potenciální dárce, jelikož fanoušci a obchodní 

sponzoři jsou s klubem ztotožněni po všech stránkách, je tedy možné, že právě tyto subjekty 

začnou organizaci na základě spolupráce s klubem podporovat. V neposlední řadě získá 

organizace velkou medializaci, neboť fotbal je v České republice nejsledovanějším sportem, a 

novináři stále hledají nová témata, která mohou v souvislosti s fotbalem ve svých článcích a 

reportážích nabídnout. 

 

 Z hlediska medializace je pro neziskový sektor velmi výhodné využití fotbalového hráče 

pro podporu svého projektu. Známý fotbalista (a nejen fotbalista, zapojení jakékoli celebrity 

zvyšuje zájem o danou problematiku) upoutá opět zájem médií. Zde je ovšem volit tvář svého 

projektu velmi opatrně, pokud by se fotbalista stal součástí nějakého skandálu, negativně se 

bude nahlížet také na organizaci občanského sektoru. 

 

 České fotbalové kluby však už v menší míře souhlasí s poskytováním svých 

zaměstnanců jako dobrovolníků do OOS. Právě v tomto bodě je rozpor se zahraniční praxí 

nejvyšší, neboť v USA se právě na dobrovolníky klade největší důraz jako na nejčastější formu 

podpory OOS. Avšak pokud do této kategorie zařadíme také využití fotbalisty jako 

dobrovolníka (s čímž já nesouhlasím, neboť mi přijde jako velký rozdíl využít obyčejného 

zaměstnance k práci v organizaci a použití známého fotbalisty jako nástroj na medializaci), což 

v některých výzkumech v USA bývá, tak se od zahraničí tolik nelišíme, neboť u nás je využití 

hráče také jednou z nejčastěji používaných forem spolupráce. 
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 Pokud se podíváme na peněžní formy podpory, tak v České republice je tato forma stále 

velmi používaná, kdežto v zahraničí se na ni již pohlíží jako na ustupující trend a používají se 

zde více nepeněžní formy pomoci. Ale i v České republice dochází k pozvolnému přesunu 

z tradičního dárcovství na jiné formy sociálního marketingu. 

 

 Závěrem k této výzkumné otázce můžeme říci, že formy spolupráce mezi fotbalovými 

kluby a organizacemi občanského sektoru v České republice jsou velmi různorodé, převládá 

zde tradiční peněžní dárcovství, ale do popředí se již dostávají více sofistikované formy 

podpory, především důraz na medializaci problematiky, se kterou může fotbalové prostředí 

díky své sledovanosti velmi pomoci.  

  

 Praxe v České republice se mírně liší od té zahraniční, kde se klade důraz především na 

poskytování dobrovolnické práce pro OOS. Pokud však do této formy zahrneme také využití 

hráče, můžeme říci, že formy spolupráce v České republice a v zahraničí jsou si velmi podobné. 

 

Výzkumná otázka č. 2: Na jaké cílové skupiny se primárně zaměřuje spolupráce mezi 

sportovními kluby a organizacemi občanského sektoru? 

 

 Odpověď na tuto otázku nám přinesla dvanáctá otázka v dotazníku, která má za cíl 

zjistit, na jaké cílové skupiny se fotbalové kluby v rámci své podpory neziskového sektoru 

zaměřují. Předpokladem bylo, že fotbalové kluby cílí svými podporovanými projekty 

především na děti a mladistvé, což nám tvrdí zahraniční výzkumy a rovněž také zaměření 

zahraničních nadací při fotbalových klubech. Díky obsahové analýze provedené na webových 

stránkách a v dokumentech fotbalových klubů se mezi preferované cílové skupiny zařadili také 

bývalí fotbalisté (v současné době v nouzi). 

 

 Odpovědi v dotazníku nám umožnily zjistit, že v České republice je stejný trend jako 

v zahraničí – pomoc se soustředí na dětské projekty, kterým se věnují v podstatě všechny 

fotbalové kluby. Některé preferují pomoc nemocným či handicapovaným dětem, jiné kluby se 

spíše soustředí na pomoc dětem z dětských domovů či jinak sociálně znevýhodněných, další na 

podporu projektů, které vedou děti ke sportu. Ať tak či tak, děti jsou v tomto univerzu 

propagovanou cílovou skupinou. 
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 V zahraničí se projekty věnují také seniorům, ani tato cílová skupina není v České 

republice zapomenuta, i když v menším měřítku, než děti. 

 

 Zvláštní kategorií, na kterou jsem v zahraničních výzkumech nenarazila, je orientace 

fotbalových klubů na své bývalé hráče či zaměstnance. Na tuto cílovou skupinu se zatím 

zaměřuje jen minimum klubů, podle mého názoru však tento počet bude rychle stoupat, neboť 

klub by se měl postarat o své bývalé hráče, kteří mu v minulosti přinesli slávu i peníze. 

 

Výzkumná otázka č. 3: Jak se liší spolupráce organizací občanského sektoru a různých 

sportovních klubů v jednotlivých regionech?  

 

 Abychom mohli zodpovědět tuto výzkumnou otázku, je nejprve potřeba rozdělit 

všechny zkoumané fotbalové kluby ke krajským příslušnostem (viz Tabulka č. 2). 

 

Kraje 
Počet 

týmů 
Týmy 

Praha 5 

SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, Bohemians Praha 

1905, FK Dukla Praha, FK Slavoj Vyšehrad 

Středočeský kraj 3 

FK Mladá Boleslav, 1. FK Příbram, FC Sellier & Bellot 

Vlašim 

Jihočeský kraj 1 SK Dynamo České Budějovice, FC MAS Táborsko 

Plzeňský kraj 1 FC Viktoria Plzeň 

Karlovarský kraj 1 FK Baník Sokolov 

Ústecký kraj 3 FK Teplice, FK Ústí nad Labem, FK Varnsdorf 

Liberecký kraj 2 FC Slovan Liberec, FK Jablonec 

Královéhradecký 

kraj 1 FC Hradec Králové 

Pardubický kraj 1 FK Pardubice 

Kraj Vysočina 1 FC Vysočina Jihlava 

Jihomoravský kraj 3 FC Zbrojovka Brno, 1. SC Znojmo FK 

Olomoucký kraj 1 SK Sigma Olomouc 

Zlínský kraj 2 FK Fastav Zlín, 1. FC Slovácko 
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Moravskoslezský 

kraj 5 

FC Baník Ostrava, Slezský FC Opava, MFK Frýdek-

Místek, FK Fotbal Třinec, MFK OKD Karviná 

Tabulka č. 2: Týmy dle krajů. Zdroj: autorka. 

 

 Jelikož v mnoha krajích je pouze po jednom týmu, což mi přijde pro regionální 

porovnání nedostatečné, rozhodla jsem se fotbalové kluby rozdělit do regionů52, v každém 

regionu budou tak mít zastoupení minimálně 3 fotbalové kluby. Situaci trochu komplikuje fakt, 

že tři kluby dotazník nevyplnily, některé regiony tak o účastníky přijdou, konkrétně v Středních 

Čechách zbyde pouze jeden klub, v Moravskoslezském čtyři. 

 

Regiony 
Počet 

týmů 
Týmy 

Praha 5 

SK Slavia Praha, AC Sparta Praha, Bohemians Praha 1905, FK 

Dukla Praha, FK Slavoj Vyšehrad 

Střední Čechy 1 (3) FK Mladá Boleslav 

Jihozápad 3 

SK Dynamo České Budějovice, FC MAS Táborsko, FC Viktoria 

Plzeň 

Severozápad 4 

FK Teplice, FK Ústí nad Labem, FK Varnsdorf, FK Baník 

Sokolov 

Severovýchod 4 

FC Slovan Liberec, FK Jablonec, FC Hradec Králové, FK 

Pardubice 

Jihovýchod 3 FC Zbrojovka Brno, 1. SC Znojmo FK, FC Vysočina Jihlava 

Střední Morava 3 FK Fastav Zlín, 1. FC Slovácko, SK Sigma Olomouc 

Moravskoslezsko 4 (5) 

FC Baník Ostrava, Slezský FC Opava, FK Fotbal Třinec, MFK 

OKD Karviná 

Tabulka č. 3: týmy dle regionů. Zdroj: autorka. 

 

 Na základě informací od jednotlivých týmů jsem sestavila tabulku, kde nalezneme počty 

podporovaných organizací v jednotlivých regionech, a také kolik klubů zde podporuje pouze 

regionální neziskové projekty a kolik naopak celorepublikové i regionální (pouze 

celorepublikové nepodporuje nikdo). 

 

                                                           
52 Tzv. Region soudržnosti pro potřeby EU. 
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Regiony 
Počet 

týmů 

Počet 

podporovaných 

organizací 

Průměrný počet 

podp. 

organizací 

Počet regionálních 

i 

celorepublikových 

podporovatelů 

Počet 

regionálních 

podporovatelů 

Praha 5 14 2,8 4 1 

Střední Čechy 1 4 4,0 1 0 

Jihozápad 3 8 2,7 2 1 

Severozápad 4 10 2,5 1 3 

Severovýchod 4 14 3,5 3 1 

Jihovýchod 3 13 4,3 1 2 

Střední Morava 3 9 3,0 1 2 

Moravskoslezsko 4 8 2,0 2 2 

Tabulka č. 4: Počty podporovaných organizací v jednotlivých regionech. Zdroj: autorka. 

 

 Z tabulky nám vyplývá, že nejvíce aktivním regionem v počtu podporovaných 

organizací je Jihovýchod, tedy kluby FC Viktoria Plzeň, FC MAS Táborsko a FK Dynamo 

České Budějovice. Naopak nejméně neziskových projektů dlouhodobě podporuje 

Moravskoslezsko – každý klub průměrně dvě organizace. Nelze přitom odhadnout, jestli má 

množství podporovaných OOS vliv na kvalitu poskytované podpory – více organizací tedy 

automaticky neznamená i lepší sociální marketing. 

 

 Další věcí, kterou z tabulky č. 4 můžeme určit, je příslušnost fotbalových klubů k jejich 

regionu. V žádném regionu nenalezneme podporu jen regionálních nebo regionálních i 

celorepublikových organizací, mění se ale poměry této podpory. Nejvíce regionálně založený 

je v tomto ohledu Severozápad České republiky, kde se pouze jeden klub věnuje i podpoře 

celorepublikových neziskových projektů, tři kluby cílí naopak jen na organizace ve svém 

regionu. 

 

 Na druhé straně stojí region Praha, kde pouze jeden klub pomáhá organizacím jen 

z Prahy, zbylé čtyři kluby podporují neziskového projekty po celé republice. 
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6. Doporučení 

 

 Dotazníkové šetření nám ukázalo, že spolupráce mezi českými organizacemi 

občanského sektoru a fotbalovými kluby v oblasti sociálního marketingu je na poměrně vysoké 

úrovní. Kluby se snaží všemi možnými formami podporovat neziskový sektor a samy přicházet 

s novými nápady, jak OOS pomoci. 

 

 Myslím, že je dobře, že fotbalové kluby v tomto ohledu využívají svůj vysoký potenciál 

a snaží se na společenské problémy ve spolupráci s OOS upozorňovat. Přesto zde však vidím 

rezervy, po jejichž odstranění by moha spolupráce fungovat ještě daleko lépe. 

 

 Největším problémem podle mého názoru je nahodilý výběr organizací, se kterými 

fotbalové kluby spolupracují. Pokud se podíváme na jejich odpovědi v dotazníku ohledně 

popisu spolupráce s jednotlivým organizace (viz Otázka 19), málokterý klub má ucelenou 

strategii, v rámci které se na sociální marketing soustředí. Z odpovědí spíše vyplývá, že se snaží 

spolupracovat na všech projektech, které jim jsou nabídnuty, místo aby si více vybírali méně 

organizací a věnovali se jim podrobněji. Je sice pravda, že spolupráce je zde převážně na 

dlouhodobější bázi, přesto se mi však zdá často povrchní. Pokud si klub vybere organizaci, měl 

by se jí věnovat nejen dlouhodobě, ale také podrobněji, vymýšlet ve spolupráci s organizací 

různé akce, sbírky, promovat spolupráci v rámci svých zápasů, využívat hráče na podporu 

projektu, sdílet informace na svých webových stránkách, snažit se do spolupráce zapojit 

obchodní partnery a fanoušky, atp., místo aby jen např. jednou za rok poslal hráče do 

spolupracující nemocnice či uspořádal jednou za rok sbírku a dále ve své aktivitě nepokračoval.  

 

 Pokud již si klub vybere organizaci, měl by se jí dostatečně věnovat, ne ji pouze 

„ošidit“ občasnou pomocí. Vybrané organizace by podle mého názoru také měly nějakým 

způsobem souviset. Klub by neměl zbytečně rozmělňovat svou pomoc mezi organizace 

zabývající se různými tématy a různými cílovými skupinami, ale měl by si pečlivě určit svou 

strategii pomoci a té se poté držet. Popřípadě by měl volit organizace, které může díky své 

podpoře vzájemně propojit a tím jim pomoct navázat nové kontakty. 

 

 Také si myslím, že klub by se díky své vazbě na region (či kraj) měl více věnovat 

regionálním projektům, např. fotbalové kluby z regionu Moravskoslezska by se mohly 
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soustředit na pomoc organizacím působícím v tomto kraji a cílícím na komunitní problémy zde, 

ať se již jedná o vysokou nezaměstnanost či ochranu životního prostředí. Ve fotbale totiž často 

platí, že klub své fanoušky (a i sponzory) získává především v regionu, ve kterém působí, proto 

se mi zde vazba na region zdá klíčová. Klub tímto krokem ukáže, že mu záleží na regionu, ve 

kterém působí, že mu nejsou lhostejné problémy, které tento region tíží, že si váží osob ve svém 

regionu, ze kterého se můžou velmi rychle stát další fanoušci klubu. Nebála bych se říci, že pro 

tyto kluby je možná až zbytečné věnovat se neziskovým projektům na druhé straně republiky, 

když má ve svém vlastním regionu organizace, kterým by mohl být daleko více prospěšný. 

 

 Další doporučení, které bych na základě dotazníku fotbalovým klubům dala, je 

efektivněji využívat čas, který kluby mají na práci s neziskovým sektorem vyčleněn. Všechny 

sledované kluby mají poměrně málo zaměstnanců, málo osob věnující se sociálnímu 

marketingu a to ještě jen velmi okrajově, proto je velmi důležité umět tento čas využít opravdu 

efektivně a využít svého sociálně marketingového potenciálu k co největší podpoře 

neziskového sektoru. Některé aktivity, které kluby jmenovaly, se mi zdály až zbytečné, pokud 

si srovnám poměr času, který nad plánováním a realizací museli strávit, a výsledným efektem. 

 

 Nakonec bych se ještě zastavila u problematiky financí, která se často u klubů 

objevovala jako omluva pro jejich nedostatečně sociálně marketingové aktivity. Rozumím 

tomu, že u některých fotbalových klubů napjaté rozpočty nedovolují formu přímého finančního 

dárcovství, to podle mého názoru ale není důvod se sociálnímu marketingu více nevěnovat. 

V dnešní době existuje již velké množství jiných možností, jak organizace podporovat, a právě 

na ty by se měly fotbalové kluby soustředit, neboť kromě toho, že nestojí téměř žádné peníze, 

jsou také nejefektivnější. Medializace problematiky je často daleko účinnější než jednorázové 

poslání finančního daru, neboť se organizace dostane do zájmu fanoušků klubu, sponzorů a 

médií, kteří dohromady tvoří velmi silnou kombinaci získání nových možností podpory. Kluby 

se jen nesmí bát vyzkoušet něco nového.  
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7. Závěr 

 

 Cílem diplomové práce bylo prozkoumat formy spolupráce organizací občanského 

sektoru a sportovních klubů v českém prostředí pomocí fenoménu sociálního marketingu. 

Sociální marketing se začal ve filozofii firem objevovat po druhé světové válce a měl 

demonstrovat jejich společenskou odpovědnost vůči okolnímu světu. Fotbalové kluby, jakožto 

součást tržního prostředí, tuto aktivitu postupně přijaly také, a dnes se již stala nedílnou součástí 

života každého sportovního klubu. 

 

 Formy spolupráce jsem se rozhodla zkoumat na příkladu profesionálních fotbalových 

klubů v rámci České republiky. V žádném jiném sportu v České republice bych nenalezla tolik 

profesionálních klubů, aby mi dali dohromady reprezentativní vzorek, fotbal je navíc jedním ze 

dvou (kromě hokeje) nejvíce sledovaných sportů, proto má všechny předpoklady pro to, aby 

jeho spolupráce s organizacemi občanské společnosti byla efektivní. 

 

 Základem pro zjištění forem spolupráce OOS a fotbalových klubů pro mě bylo 

vytvoření typologie těchto forem, které vzešlo částečně ze zahraničních studií a částečně 

z obsahové analýzy dostupných materiálů o fotbalových klubech. Záměrně jsem se rozhodla 

neporovnávat formy sociálního marketingu zkoumané v této práci s nějakou již 

standardizovanou typologií z odborné literatury (např. Adkins, 1999 a její rozdělení CRM na 

tři typy, Wyman a Samu, 2003, a jejich rozdělení forem spolupráce či Bačuvčík, 2006, a jeho 

formy spolupráce sociální angažovanosti) ani s popsanými formami spolupráce ze zahraničních 

výzkumů, kterým chybí jednoznačné vytvoření typologie. K porovnání se zahraničními 

výzkumy došlo i tak, srovnání forem sociálního marketingu v zahraničí a v naší republice je 

samozřejmě zajímavé, nebylo to ale hlavním předmětem výzkumu.  

 

 Fotbalové kluby se dají kvůli jejich spolupráci s neziskovým sektorem považovat za 

vzájemné prospěšné organizace, neboť společnými aktivitami řeší (nebo se snaží vyřešit) 

sociální problémy ve společnosti. Formy této spolupráce jsou různé, některé jsou v rámci 

možností spolupráce ziskového a neziskového sektoru jedinečně, což jen potvrzuje speciální 

roli, kterou fotbal ve společnosti má. Už jen samotnou existencí poskytuje klub i veřejně 

prospěšnou činnosti, neboť zdůrazňuje důležitost sportu (a pohybu) pro společnost. Toto je 

důležité zvláště v dnešní době, kdy velká část populace trpí různými civilizačními chorobami.  
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 V rámci svého výzkumu mezi kluby I. a II. české fotbalové ligy jsem, zjistila, že v České 

republice převažují peněžní formy spolupráce s neziskovým sektorem, ale velmi se začínají 

prosazovat také propracovanější formy sociálního marketingu – především medializace dané 

problematiky v rámci sportovních události a využití mediálně známého hráče jako tváře 

kampaně či projektu organizace občanského sektoru. Tyto výsledky nejsou úplně totožné se 

zahraniční praxí, ale zároveň nejsou ani diametrálně odlišné. V zahraničí se více využívá 

pomoci formou dobrovolné práce od zaměstnanců sportovního klubu, v České republice ale na 

tuto formu pomoci zřejmě ještě nenastal ten správný čas.  

 

 Fotbal je fenoménem dnešní doby a prolíná se skrze všechna odvětví lidské činnosti. 

Celosvětově neexistuje sledovanější sport, proto dává smysl stále se stupňující spolupráce 

s neziskovým sektorem, která OOS přináší nebývalou publicitu, a tím pádem také vysoký nárůst 

dárců.  

 

 Pokud se bude spolupráce fotbalových klubů a organizací občanského sektoru vyvíjet 

jako doposud, myslím si, že v budoucnu by fotbalové kluby mohly být jedním z klíčových 

subjektů, které si organizace občanského sektoru budou volit ke své spolupráci, a mohou 

zastínit i tradiční komerční partnery těchto organizací. 
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8. Seznam použitích zkratek 

 

NNO - nestátní neziskové organizace 

OOS – organizace občanského sektoru 

CRM – Cause-related marketing 

CSR – Corporate social responsibility 

 

FIFA - The Fédération Internationale de Football Association 

NBA - National Basketball Association 

NFL - National Football League 

FAČR – Fotbalová asociace České republiky 

LFA – Ligová fotbalová asociace 
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10.  Přílohy 

 

Příloha č. 1 – Dotazník 

 

Sociální marketing ve fotbalových klubech I. a II. Ligy 

1) Doplňte název klubu 

2) Počet zaměstnanců vašeho klubu (bez hráčů a realizační týmu) 

a. 1-5 

b. 6-10 

c. 11-15 

d. 16-20 

e. Více než 20 

3) Počet zaměstnanců, kteří se jakýmkoli způsobem věnují soc. marketingu (CRM)? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 a více 

4) Kolik % pracovního úvazku věnuje 1. osoba problematice soc. marketingu? 

a. Méně než 25% 

b. 25% - 50% 

c. 50% – 75% 

d. Více než 75% 

e. 100% úvazek 

5) Kolik % pracovního úvazku věnuje 2. osoba problematice soc. marketingu? 

a. Méně než 25% 

b. 25% - 50% 

c. 50% – 75% 

d. Více než 75% 

e. 100% úvazek 

6) Kolik % pracovního úvazku věnuje 3. osoba problematice soc. marketingu? 

a. Méně než 25% 

b. 25% - 50% 

c. 50% – 75% 

d. Více než 75% 



75 
 

e. 100% úvazek 

7) S jakými typy neziskových organizací spolupracujete? 

a. Nadace 

b. Nadační fond 

c. Spolek (dříve občanská sdružení) 

d. Ústav (dříve obecně prospěšná společnost) 

e. Příspěvková organizace 

f. Jiné: 

8) Podporujete regionální či celorepubliková organizace? 

a. Jen regionální 

b. Jen celorepublikové 

c. Celorepublikové i regionální 

9) Máte vlastní neziskovou organizaci? 

a. Ano 

b. Ne 

10) Pokud ano, prosím popište, jak organizace funguje (kolik je zde zapojeno osob, na co 

se soustředí, jaké jsou její cíle, na jaké cílové skupiny se zaměřuje, jak získává 

prostředky,...). 

11) S kolika organizacemi dlouhodobě spolupracujete? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 a více 

12) Na jaké cílové skupiny se primárně zaměřujete při výběru neziskové organizace, se 

kterou budete spolupracovat? 

a. Děti – nemocné či handicapované 

b. Děti – z dětských domovů či jinak sociálně znevýhodněné 

c. Děti – podpora a propagace sportu 

d. Senioři 

e. Sportovci – nemocní, handicapovaní, v hmotné nouzi 

f. Ženy 

g. Jiné: 

13) Jaké formy podpory preferujete? 
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a. Peníze – přímé dárcovství 

b. Peníze – podpora pomocí sbírky 

c. Peníze – odvod procent z prodeje produktu 

d. Peníze – jiná forma 

e. Zdarma pronájem sportovišť klubu 

f. Poskytnutí hmotných produktů (např. sportovní vybavení) 

g. Zapojení zaměstnanců klubu jako dobrovolníků v organizaci 

h. Medializace neziskové kampaně (akce při utkání klubu,…) 

i. Poskytnutí fotbalisty na kampaň neziskové organizace 

j. Jiné: 

14) Spolupracujete s organizací zabývající se ochranou zdraví (např. proti kouření či 

propagující prospěšnost sportu)? 

a. Ano 

b. Ne 

15) Spolupracujete s organizací zabývající se bezpečností a prevencí zranění (např. proti 

požívání alkoholu před jízdou či prevence domácího násilí)? 

a. Ano 

b. Ne 

16) Spolupracujete s organizací zabývající se ochranou životního prostředí (např. 

prosazující recyklaci odpadu)? 

a. Ano 

b. Ne 

17) Spolupracujete s organizací zabývající se společenskou angažovaností (např. 

dárcovství krve či dobrovolnictví)? 

a. Ano 

b. Ne 

18) Prosím popište dle vašeho názoru nejúspěšnější spolupráci vašeho klubu s neziskovou 

organizací v posledních letech (čemu se věnovala, jaké měla cíle, na koho se 

zaměřovala, jaké na ni byly ohlasy,...). 

19) Prosím stručně popište organizace, se kterými spolupracujete (název, cílová skupina, 

cíle spolupráce, formy podpory,...) 

20) Jak byste zlepšili spolupráci mezi vaším klubem a neziskovými organizacemi? (Např. 

věnování více času, spolupráce s více/méně organizacemi, větší propagace 

organizace,...) 


