
 

PŘÍLOHY 

Příloha 1: Polostrukturovaný rozhovor – Ondřej Kalát 

Otázky (okruh 1 – Základní informace o respondentovi): 

1) Jak se jmenujete a kolik je Vám let? 

2) Jaké je Vaše zaměstnání a pozice? 

3) Jste aktivní sportovec, rekreační sportovec nebo sportovní fanoušek? 

Otázky (okruh 2 – Náplň práce): 

4) S kterými sociálními sítěmi pracujete ve své profesi? 

5) Jakých marketingových trendů využíváte? Např. fotky, videa, sdílení, Stories 

atd. 

doplňující otázka: Jak byste vysvětlil laicky výraz infografika? 

doplňující otázka: Používáte hodně současný nový trend Stories? 

doplňující otázka: Napadá Vás ještě nějaký další marketingový trend, než jsem uvedl 

v příkladu? 

Otázky (okruh 3 – Hodnocení sociálních sítí, profilů a stránek): 

6) Jaká sociální síť je podle Vás v oblasti sportu nejpoužívanější? 

7) Kdo má podle Vašeho názoru z pohledu marketingu nejlepší stránku nebo profil 

na sociálních sítích? Prosím o jednoho sportovce, sportovkyni a jeden klub nebo 

organizaci. 

doplňující otázka: A co říkáte na dopingovou aféru Marie Sharapové? Myslíte, že to 

ovlivnilo její příspěvky na sociálních sítích? 

doplňující otázka: Nezaznamenal jste tedy nějaký velký „hate“ na sociálních sítích? 

8) Vyhovuje Vám momentální struktura profilů? Která je tvořena mixem 

příspěvků, jako jsou fotky, odkazy, videa a další. Jste spokojen u Facebooku, 

Instagramu, Twitteru, Snapchatu a LinkedInu? 

doplňující otázka: Používáte také Snapchat a LinkedIn? 

  



 

Otázky (okruh 4 – Sociální sítě v oblasti marketingu): 

9) Proč jsou podle Vás sociální sítě důležité v oblasti marketingu? 

10) Pociťujete v poslední době některý rozrůstající se trend marketingu na sociálních 

sítích? 

11) Napadá Vás nějaká funkce, která Vám na sociálních sítích chybí? 

12) Který z marketingových trendů je podle Vás momentálně ve sportu 

nejvyužívanější? 

13) Který z marketingových trendů bude podle Vás v budoucnu nejúčinnější? 

  



 

Příloha 2: Polostrukturovaný rozhovor – Tomáš Čekal 

Otázky (okruh 1 – Základní informace o respondentovi): 

1) Jak se jmenujete a kolik je Vám let? 

2) Jaké je Vaše zaměstnání a pozice 

doplňující otázka: Spravujete tedy sociální sítě i pro projekt „hokejka.cz“? 

3) Jste aktivní sportovec, rekreační sportovec nebo sportovní fanoušek? 

Otázky (okruh 2 – Náplň práce): 

4) S kterými sociálními sítěmi pracujete ve své profesi? 

doplňující otázka: Se kterou nejvíce? 

5) Jakých marketingových trendů využíváte? Např. fotky, videa, sdílení, Stories 

atd. 

doplňující otázka: Co se podle Vás fanouškům nejvíce líbí? 

Otázky (okruh 3 – Hodnocení sociálních sítí, profilů a stránek): 

6) Jaká sociální síť je podle Vás v oblasti sportu nejpoužívanější? 

doplňující otázka: Proč právě Facebook? Kvůli počtu aktivních uživatelů? 

7) Kdo má podle Vašeho názoru z pohledu marketingu nejlepší stránku nebo profil 

na sociálních sítích? Prosím o jednoho sportovce, sportovkyni a jeden klub nebo 

organizaci. 

doplňující otázka: A co říkáte na komunikaci Jaromíra Jágra? 

8) Vyhovuje Vám momentální struktura profilů? Která je tvořena mixem 

příspěvků, jako jsou fotky, odkazy, videa a další. Jste spokojen u Facebooku, 

Instagramu, Twitteru, Snapchatu a LinkedInu? 

doplňující otázka: Je něco, co na sociálních sítích postrádáte? 

Otázky (okruh 4 – Sociální sítě v oblasti marketingu): 

9) Proč jsou podle Vás sociální sítě důležité v oblasti marketingu? 

doplňující otázka: Jak těžké je komunikovat s fanoušky prostřednictví sociálních sítí? 

  



 

10) Pociťujete v poslední době některý rozrůstající se trend marketingu na sociálních 

sítích? 

doplňující otázka: Napadá Vás nějaká funkce, která Vám na sociálních sítích chybí? 

11) Který z marketingových trendů je podle Vás momentálně ve sportu 

nejvyužívanější? 

doplňující otázka: Využíváte i infografik? 

12) Který z marketingových trendů bude podle Vás v budoucnu nejúčinnější? 

doplňující otázka: Co si myslíte o 360° videích a virtuální realitě na sociálních sítích a 

jejich využitelnosti ve sportu? 

  



 

Příloha 3: Dotazník – Trendy marketingu na sociálních sítích a jejich 

využití ve sportu 

Otázky (okruh 1 – Preference sociální sítě) 

1) Jaké sociální sítě využíváte? Správnou možnost označte. 

Facebook Ano Ne 

Twitter   

Instagram   

Snapchat   

LinkedIn   

2) Jaká sociální síť Vám nejvíce vyhovuje? Posunováním prosím určete pořadí 1-5, 

kde 1 je první nejoblíbenější. 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Instagram 

d) Snapchat 

e) LinkedIn 

3) Jakou funkci na sociálních sítích využíváte? Označte prosím u každé funkce 

jednu sociální síť podle toho, na které sociální síti Vám daná funkce vyhovuje 

nejvíce. Pokud danou funkci nevyužíváte, přejděte prosím k další. 

Funkce Facebook Twitter Instagram Snapchat LinkedIn 

Chat 
     

Zveřejňování 

fotek 

     

Hashtagy (#) 
     

Můj 

den/příběh 

     

Video 
     

  



 

Otázky (okruh 2 – Specifikace marketingových trendů) 

4) Jakou stránku ze sportovního prostředí na sociálních sítích sledujete? Stačí 

jedna, ta nejoblíbenější. 

5) Kdo má podle Vás nejoriginálnější obsah na sociálních sítích a z jakých důvodů? 

6) Jaký druh příspěvku na sociálních sítích máte nejradši? Posunováním prosím 

určete pořadí 1-5, kde 1 je první nejoblíbenější. 

a) Článek 

b) Status 

c) Video 

d) Fotka 

e) Odkaz 

7) Je nějaký sportovec, sportovní klub nebo sportovní organizace, který/á Vám 

případně na sociálních sítích chybí? 

8) Na jaké sociální síti nejvíce sledujete sport? 

a) Facebook 

b) Twitter 

c) Instagram 

d) LinkedIn 

e) Snapchat 

9) Vyhovuje Vám momentální struktura profilů? Která je tvořena mixem 

příspěvků, jako jsou fotky, odkazy, videa a další? Pokud sociální síť 

nepoužíváte, prosím přejděte k další. 

Facebook Ano Ne 

Twitter   

Instagram   

Snapchat   

LinkedIn   

Otázky (okruh 3 - Marketingové trendy na sociálních sítích) 

10) Považujete sociální sítě jako důležité v oblasti sportovního marketingu? Pokud 

ano, prosím vypište důvody. 



 

11) Pociťujete v poslední době některý rozrůstající se trend marketingu na sociálních 

sítích? Možnost označit více odpovědí. 

a) Promovidea 

b) Branmarketing – sportovec propagující konkrétní značku 

c) 360° fotografie 

d) Živé vysílání 

e) Jiný – prosím vypište 

12) Jakou novou funkci byste si na sociálních sítích přáli? Možnost označit více 

odpovědí. 

a) Dislike 

b) Funkci blokování reklam 

c) Nové aplikace 

d) Skupinový videohovor 

e) Jinou – prosím vypiště 

Otázky (okruh 4 – Základní informace o respondentovi) 

13) Jste muž, nebo žena? 

a) Muž 

b) Žena 

14) Jaký je Váš věk? 

a) 15-19 let 

b) 20-24 let 

c) 25-29 let 

d) 30-34 let 

e) 34-39 let 

f) Jiný – prosím vypište 

15) Jaké je Vaše maximální dosažené vzdělání? 

a) Základní škola 

b) Střední odborná škola 

c) Střední škola s maturitou 

d) Vyšší odborná škola 

e) Vysoká škola 

  



 

16) Jaký máte vztah ke sportu? Závodní sportovec – sportovec, který se pravidelně 

účastní soutěží nebo závodů. Výkonnostní sportovec – sportovec, který 

pravidelně sportuje (min. 2x týdně) a jeho cílem je zlepšovat svůj výkon, 

Rekreační sportovec – člověk, který sportuje spíše pro zábavu nebo relaxaci a ne 

kvůli výkonům, Pasivní sportovec – sportovní fanoušek nebo někdo, kdo 

sportuje velmi zřídka kdy. 

a) Závodní sportovec 

b) Výkonnostní sportovec 

c) Rekreační sportovec 

d) Pasivní sportovec 


