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Abstrakt  

Název:   Trendy marketingu na sociálních sítích a jejich využití ve sportu 

Cíle:  Hlavním cílem této diplomové práce je vypracování studie 

o aktuálních trendech marketingu na sociálních sítích směrem 

k využití ve sportu. 

Metody:  V této diplomové práci byly analyzovány současné trendy 

marketingu na sociálních sítích s aplikací na sport a bylo využito 

k analýze metody monitoringu, pozorování. Dále bylo v oblasti 

sportu využito polostrukturovaného interview s PR manažery 

sportovních organizací a dotazníkového šetření u respondentů 

se vztahem ke sportu. 

Výsledky:  Výsledkem této diplomové práce jsou koncipované předpovědi 

a navržená doporučení marketingových trendů na sociálních sítích 

pro oblast sportu. 

Klíčová slova:  Interview, marketing, marketingové trendy, sociální sítě, 

sportovní marketing. 

  



 

 

Abstract  

Topic:   Trends marketing on social networks and their use in sport 

Objectives: The main objective is Diploma thesis is a study of current trends 

in marketing on social networks toward use in sports. 

Methods: In thesis were analyzed current trends in marketing on social 

networks with application to sport and used to analyze methods 

of monitoring, observation. Further, it was in sports topic also 

used semi structured interview with the PR managers of sports 

organizations and a questionnaire survey among people related to 

sport. 

Results: The result of this Diploma thesis is a conceived predictions 

and recommendations marketing trends on social networks for 

sport. 

Key words: Interview, marketing, marketing trends, social networks, 

sport marketing. 
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1 ÚVOD 

Žijeme v době, kdy sociální sítě neodmyslitelně patří k našim životům. Stejně tak tomu 

je i u marketingu. Pokud tyto dva pojmy spojíme, dostáváme se k marketingu 

na sociálních sítích. Sociálně sítě fungují díky připojení k internetu. Internet je stále 

mladý a vyvíjí se i přesto, že úvodní myšlenky se začaly objevovat už počátkem 

šedesátých let minulého století. Nepochybně změnil naše životy a s nimi změnil 

i marketing. Většina firem, organizací, ale i jednotlivců už dnes působí na internetu, 

spousta z nich toho však o marketingu neví mnoho. Marketing na internetu mění 

zaběhlé tradiční přístupy a nabízí obrovské možnosti. Pochopení právě těchto možností 

je klíčem k úspěchu. Nelze očekávat, že do marketingu investuji spoustu peněz 

a jak se říká „ono to půjde samo“. Je to dlouhodobý proces, který jako každý jiný 

marketing vyžaduje plánování. 

Dokonce i starší generace obyvatelstva se učí jak používat nejen internet, ale i sociální 

sítě. Tím však pokrok nekončí, naopak jde stále kupředu a vznikají nové a nové sociální 

sítě a s nimi i možnosti. Jsou natolik rozšířenou doménou, že se stávají neodmyslitelnou 

součástí marketingu. Stejně jako sociální sítě i marketing se stále posunuje a s ním 

i jeho trendy. Dříve byl počítač a sport byly spíše kontrastem, kdy se rodiče své děti 

snažili dostat od počítačů právě ke sportu. Dnes děti mohou přes internet sledovat nejen 

sporty, své oblíbené sportovce a vzory, ale také různá výukové a motivační videa. 

I internet může přispět ke sportovnímu rozvoji a zlepšování výkonů. 

Součástí marketingu je také prezentace na sociálních sítích, kde dnes i okresní tým 

má svoji „fanpage“. Ta je využívána od základních informací, jako je termín a čas 

tréninků nebo zápasů, přes různé soutěže pro diváky, novinky v klubu, fotky a videa 

z aktuálního dění. Na sociálních sítích se nepropagují pouze sportovní kluby. Najdeme 

zde i profily sportovců, sportovní události, skupiny podporující sport nebo nadšence, 

kteří prostě rádi diskutují na téma se sportovní tématikou. 

Sociální sítě se nepřetržitě mění tím, jak se mění jejich obsah, a to nejen stále novými 

příspěvky, ale především přidáváním mnoha funkcí. Pokud chceme být v marketingu 

na sociálních sítích úspěšní, nikdy ho nesmíme přestat studovat. Nepůjdeme-li s dobou 

a nebudeme se přizpůsobovat moderním trendům marketingu, může to znamenat 

promarněné příležitosti a vznikající konkurenční nevýhodu. Celkově toto lpění 

na tradicích nás může stát spoustu peněz, fanoušků, ale i počet sportovců.  
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2 CÍLE A ÚKOLY 

2.1 Cíle diplomové práce 

Hlavním cílem diplomové práce je vypracování studie o aktuálních trendech marketingu 

na sociálních sítích směrem k využití ve sportu.  

2.2 Úkoly diplomové práce 

Pro dosažení stanovených cílů byl zvolen následující postup: 

 nastudování odborné literatury k tématu, 

 v teoretické části vysvětlení pojmů a problematiky, kterou se diplomová 

práce zabývá, 

 vypracování koncepce marketingového výzkumu ve sportu, 

 provedení analýzy pomocí využití metody monitoringu, pozorování, 

 provedení polostrukturovaného rozhovoru (interview) s PR manažery 

sportovních organizací, 

 vytvoření dotazníku a provedení dotazníkového šetření u sportovců 

a sportovních fanoušků, 

 provedení analýzy sekundárních dat, 

 na základě zpracovaných výsledků budou koncipovány předpovědi 

a navržena doporučení. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části jsou popsány základní pojmy vztahující se k diplomové práci. Popsán 

je marketing, sportovní marketing, marketingová komunikace, internet, sociální sítě, 

marketing na sociálních sítích a sportovní marketingové trendy na sociálních sítích. 

Témata jsou logicky seřazena podle návazností na sebe od nejobsáhlejšího k nejvíce 

konkrétnímu. 

V diplomové práci v kapitolách 3.1 Marketing a 3.2 Sportovní marketing, 

která zahrnuje podkapitoly 3.2.1 Merchandising, 3.2.2 Sportovní značka, 

3.2.3 Sportovní reklama a 3.2.4 Sponzoring ve sportu, je použit text z autorovy 

bakalářské práce s názvem „Marketingový plán volejbalového klubu Volleyball 

Nymburk“. Text je doplněn a upraveno text navazující na diplomovou práci. 

3.1 Marketing 

Marketing je součástí většiny firem a ty na něj vynakládají vysoké náklady. Spousta lidí 

si v dnešní době pod výrazem marketing představuje reklamu. Reklama je součástí 

marketingu, nikoliv jeho definicí. Je to proces, který vede k naplňování cílů organizace. 

Správně fungující marketing je základem pro fungování firem. Má mnoho podob 

a různé formy, které můžou mít různé dílčí cíle, avšak společný hlavní cíl. 

Autoři KOTLER a ARMSTRONG (2004) definují marketing takto: 

„Společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci 

i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot.“ 

[12, s. 30] 

U této definice lze marketing chápat jako proces, při kterém dochází k uspokojování 

potřeb zákazníků. Tyto potřeby jsou uspokojovány díky procesu výroby a následné 

směny výrobků nebo služeb. Nejběžnějším procesem směny je prodej výrobků 

za peníze. Existuje však také barterový obchod. To je výměna zboží nebo služeb za jiné 

zboží nebo služby. Tento způsob obchodu byl běžný zejména v dávné minulosti, když 

ještě nebyly peníze. Směna je vyústění, výsledek marketingového procesu. 

  



 

 14 

Podle PELSMACKERA (2003) je marketing: 

„Proces plánování a realizace koncepce cenové politiky, podpory a distribuce idejí, 

zboží a služeb s cílem tvořit a směňovat hodnoty a uspokojovat cíle jednotlivců 

i organizací.“ [17, s. 23] 

V uvedené definici je poukazováno na marketingové nástroje ceny, podpory prodeje 

a distribuci, které se v marketingových procesech používají. V jakém rozsahu 

se jednotlivé nástroje budou využívat, záleží na konkrétním případu marketingového 

procesu. 

WESTWOOD (1999) popisuje marketing takto: 

„Zajišťování zboží nebo služeb, které uspokojují požadavky spotřebitele. Jinými slovy 

marketing zahrnuje vyhledávání toho, co spotřebitel chce, a porovnávání produktů 

firmy s těmito potřebami v procesu vytváření zisku firmy.“[23, s. 11] 

Nezapomínejme na důležitost zaměření se na zákazníka a jeho potřeby, díky čemuž 

můžeme dosáhnout zisku. Potřeby lidí jsou nevyčerpatelné a lidé je budou mít vždycky. 

Marketing musí být nastaven na správnou cílovou skupinu, která má určité specifické 

potřeby. 

Nelze plánovat marketing bez určení cílové skupiny, ta je v marketingovém procesu 

zcela zásadní. Je jasné, že reklama na pleny bude cílená na rodiče s dětmi nebo na právě 

nastávající rodiče, stejně tak reklama na automobily nebude cílená na děti a tak dále. 

Například v reklamě s produkty, které jsou určeny pro děti, je vhodné použít právě děti 

nebo dětský hlas, který v rodičích vzbuzuje mateřské pudy a spíše je zaujme než 

obyčejné odříkání informací o produktu od dospělého. 

Stejně tak důležité je myslet na hlavní cíl marketingu a to je zisk. Marketingová kampaň 

musí být nastavená tak, aby její náklady nebyly tak vysoké, že její vliv na prodej 

produktů nevygeneruje zisk. 

Dle HORÁKOVÉ (1992): 

„Proces plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace a distribuce 

myšlenek, výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny uspokojující 

potřeby jedinců a organizací.“ [7, s. 25] 
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Díky marketingu by mělo dojít ke vzájemné spokojenosti jak organizace, 

tak i zákazníků. Prostřednictvím marketingových nástrojů by podnik měl dosáhnout 

svých cílů a zároveň uspokojit zákazníka. 

Z výše uvedené definice plyne, že nejde pouze o uspokojování potřeb organizace, která 

marketing uskutečňuje, ale také o uspokojování potřeb jedinců, na které marketing cílí. 

Vzájemná spokojenost je začátkem k udržení dlouhodobých vztahů, tedy k vytvoření 

stálých zákazníků. 

Marketing vznikl v praxi také jako prostředek k eliminování rizik podnikání. 

Je to metoda řízení firmy. Je součástí podniků, které mají na marketing mnohdy 

vyčleněné celé oddělení. V marketingu se řeší v první řadě marketingové plánování, 

ale také propagace, distribuce, oceňování. Je to prostředek jak dostat správný výrobek 

ve správný čas ke správným zákazníkům. 

3.2 Sportovní marketing 

Od marketingu firem nepůsobících ve sportu se bude sportovní marketing lišit svojí 

specifikací. Marketing je ve sportu dnes již zcela běžnou záležitostí a je třeba rozlišovat 

marketing ve sportu a mimo něj. Od běžného marketingu se liší nejen svojí specifikací, 

ale také zejména cílovými skupinami. Autor rozdělil sportovní marketing do čtyř 

základních a nejběžnějších sekcí a to do kapitol 3.2.1 Merchandising, 3.2.2 Sportovní 

značka, 3.2.3 Sportovní reklama a 3.2.4 Sponzoring. 

Autoři MULLIN, HARDY a SUTTON (2000) ve své publikaci uvádějí: 

„Sportovní marketing se skládá ze všech aktivit navržených tak, aby byly uspokojeny 

všechny potřeby a požadavky sportovních zákazníků v rámci směny. Sportovní 

marketing se rozvinul do dvou hlavních podob: marketing sportovních výrobků a služeb 

určených přímo sportovním spotřebitelům a marketing ostatních spotřebitelů 

a průmyslových výrobků nebo služeb využívajících sportovní propagace. “[15, s. 9] 

Autoři rozdělují sportovní marketing do dvou podob - marketing sportovních výrobků 

a služeb pro sportovní spotřebitele a marketing ostatních spotřebitelů. Prostřednictvím 

sportovní propagace se může propagovat i produkt, který není určen přímo sportovcům. 

Například známý partner v oblasti fotbalu Coca-cola určitě není produktem určeným 

přímo sportovcům. Dále pak se pomocí sportu propagují také hygienické potřeby, 

sázkové kanceláře, módní oblečení nebo třeba doplňky, jako jsou hodinky. 
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Nesmíme zapomenout ani na větší společnosti, které se pouští do marketingu 

prostřednictvím sponzoringu. Sponzoringu se podrobněji věnuje kapitola 

3.2.4 Sponzoring ve sportu.  

Naopak zcela běžnými produkty určenými právě sportovcům bude sportovní vybavení 

(jednoduché rozdělení podle autora diplomové práce): 

 oblečení, 

 náčiní (hokejka, balón), 

 výstroj (chrániče), 

 sportovní výživa. 

Tyto produkty se nejlépe propagují přímo při sportovních utkáních a závodech. 

V historii lze vzpomenout na mnoho příkladů vystihující tuto formu marketingu. 

Například když sprinter po doběhu své trati běžel přímo k lednici plné lahví 

energického nápoje „powerade“, z lahve se jednou napil a následně lahev odložil a více 

ho nezajímala. 

Další autoři PITTS a STOTLAR (2002) definují sportovní marketing takto: 

„Proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, propagaci 

a distribuci sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků 

a bylo dosaženo cílů firmy.“ [18 s. 79] 

Autoři popisují sportovní marketing jako proces navrhování a zdokonalování činností. 

Jde tedy o proces, kdy se vylepšují marketingové nástroje tak, aby došlo k uspokojení 

potřeb a přání zákazníků a zároveň se dosáhlo cílů firmy. 

U sportovních utkání je důležitou součástí marketingová komunikace. Zákazníci 

se musí včas dozvědět o čase a místě konání utkání. Je na pořadatelích, aby zajistili 

bezproblémový chod utkání a fanoušci odcházeli spokojení mnohdy i bez ohledu 

na výsledek utkání. 

Mezi sportovní marketing patří sportovní merchandising, sportovní značka, sportovní 

reklama a sponzoring. Reklama je nejpoužívanějším nástrojem propagace a dnes 

již neodmyslitelnou částí i ve sportu. Pod pojmem merchandising se skrývá mimo jiné 

prodej zboží pro fanoušky. Pojem sponzoring je partnerství mezi sponzorovaným 

a sponzorujícím, kde za pomoci toho druhého oba dosahují svých cílů. 
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3.2.1 Merchandising 

Sportovní marketing pracuje dnes s produkty, jako je sportovní značka, sportovní 

reklama a sponzoring. Používá výrazně některé druhy marketingu, jako je například 

právě merchandising. Merchandising je prodej značky nebo loga klubu formou zboží 

pro fanoušky. Jde o reklamní předměty s vyobrazením loga, značky nebo také nápisu 

charakteristickým pro danou organizaci.  

Může jít také o předměty vyrobené pro určitou akci, událost nebo soutěž, 

jako je například mistrovství světa, superfinále nebo epojisteni.cz liga. Tímto zbožím 

mohou být například: 

 šály, 

 dresy, 

 samolepky, 

 vlajky, 

 přívěsky, 

 trika, 

 čepice, 

 odznáčky, 

 plyšoví maskoti, 

 knížky. 

Vynalézavosti se však meze nekladou a dnes se můžeme setkat i s povlečením 

s barvami a logem našeho oblíbeného klubu, či dokonce s osuškami. I přes rostoucí 

vynalézavost nelze přehlédnout výrazně nižší prodeje merchandisingu u nás oproti 

zahraničí. Například ve Španělsku nebo Německu při přestupu fotbalové superstar 

kluby mnohdy vydělají na přestupovou částku prodejem dresů superstar do dvou let. 

Samozřejmě na tuto skutečnost má vliv i kupní síla a další ekonomické faktory. 

Dle DAŇHELOVÉ (2005): 

„Logo je vizitkou sportovní organizace, ta se jeho prostřednictvím opticky představuje 

a její snahou je, aby logo splynulo s její činností a bylo jejím symbolem.“[4, s. 50] 

Dnes na všech větších sportovních akcích najdeme stánek se zbožím, které nese logo 

nebo symbol akce, ať už jde o mistrovství světa, Evropy nebo třeba světový pohár. 

Nejběžnějšími předměty jsou hrníčky, trička a placky či přívěsky. Prvoligové týmy mají 
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své fanshopy přímo u stadiónu. Pokud však klub stadión nevlastní, musí umístit svůj 

fanshop jinde, jak je tomu například u týmu fotbalové Dukly Praha. Doba jde dopředu 

a s ní i kluby a jejich merchandising, který často můžeme nakupovat i prostřednictvím 

e-shopů neboli internetového obchodu klubu.  

Jak již bylo zmíněno, merchandisingové obchody jsou dnes často k dispozicitaké online. 

Právě na tyto stránky e-shopů často najdeme reklamy a odkazy na sociálních sítích, 

zejména pak na profilech sportovních klubů. Svůj merchandising mají v dnešní době 

dokonce i někteří špičkoví hráči nebo větší sportovní akce. 

3.2.2 Sportovní značka 

Když se řekne značka, spoustu lidí si představí pouze logo. Sportovní značka 

ale znamená více než jen obrázek nebo symbol. Jde o celkový charakter společnosti, 

který má značka představovat. Při setkání se značkou si vybavíme určitá hesla 

a výstižná přídavná jména, jde o takzvané asociace se značkou. 

KELLER (2007) uvádí: 

„Podle názoru mnoha manažerů z praxe obsahuje pojem značka mnohem více – definují 

ji jako něco, co již proniklo lidem do povědomí, má své jméno, své důležité postavení 

v komerční sféře.“ [9, s. 33] 

V předchozí definici je popsána značka jako něco, co proniklo do povědomí veřejnosti. 

Lidé si ji zapamatují v určitých asociacích a to je určitě cílem značky. Když se řekne 

značka Nike, někdo si vybaví běhání a jiní zase kopačky. Právě tento takzvaný kult 

značky se dobře buduje pomocí internetového marketingu, kde uživatel může sledovat 

bezprostředně právě vydané nové produkty značky. 

Mnohdy si kupující vybírají produkty ke koupi právě podle značky a zapomínají myslet 

na kvalitu. Značka v nich budí pozitivní emoce a mají k ní určitý vztah, který zapříčiní 

rozhodující faktor při rozhodování o koupi. Něco podobného je cílem marketingu 

mnoha společností. Jiný případ může nastat, pokud zákazník nakoupí produkt od dané 

značky a je s kvalitou natolik spokojen, že právě daná značka je zárukou kvality i pro 

příští nákup. 
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Podle DAŇHELOVÉ (2005) je sportovní značka: 

„Identifikace zboží určitého výrobce pomocí jména, symbolu, čísla, tvaru nebo jejich 

vzájemnou kombinací. Ochranná známka je registrovaná obchodní značka.“[4, s. 55] 

I symboly jsou charakteristické a zažité mezi veřejností. Když uvidíme boty, mikinu 

nebo čepici s třemi pruhy vedle sebe, spousta lidí už bude vědět, že se jedná o značku 

Adidas. Tradiční sportovní značky mají svou historii, která je veřejnosti známá. Díky 

historickým podkladům se snáze dostávají do povědomí zákazníků. Zájem o sportovní 

značky stále roste a se zájmem roste i náročnost zákazníků na design a kvalitu, 

které značka představuje. Významné sportovní značky využívají k prosazení úspěšné 

sportovce, jako jsou například David Beckham, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. 

Z českých zástupců jsou to například Gabriela Koukalová, Tomáš Berdych a mnozí 

další. 

Obchodní značka znamená určitý patent a tedy zákaz používání dané značky 

bez řádného povolení. Ten je však často porušován, zejména pak přistěhovalci, kteří 

se neoprávněně obohacují jen díky značce, kterou nemají právo na svém zboží použít. 

Nejčastějšími terči padělatelů se pak stávají právě Nike, Adidas nebo Puma. 

I na sociálních sítích v dnešní době dochází k různému napodobování oficiálních profilů 

sportovních společností. Někdo se tedy snaží vypůjčit si cizí značku a díky 

ní vybudovat velmi sledovaný profil. Otázkou zůstává, jestli je to pro původní značku, 

ať už jde o společnost či jednotlivce, pozitivní reklama, nebo zda jde o škodlivou 

reklamu. Na tuto otázku získáme odpověď, pokud budeme sledovat chování daného 

profilu, který se může vydávat za danou značku a šířit nepravdivé informace, 

 nebo naopak bude pouze podporovat značku v kladném slova smyslu. 

3.2.3 Sportovní reklama 

Reklamu dnes potkáváme na každém kroku a není tomu jinak ani u sportovní reklamy. 

Na každé sportovní události se s nějakou reklamou setkáme a nelze je všechny 

přehlédnout. 

Reklama je podle KOBERY (1991): 

„Placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek určitého subjektu 

(firmy, instituce nebo jiné organizace) prostřednictvím komunikačních médií.“[10, s. 6] 
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Sportovní reklamu mnohdy na sportovní události zahlédneme náhodou nebo necíleně. 

Nikdo nám ji přímo osobně nevnucuje, ale je zobrazena dostatečně viditelně na to, 

abychom ji zaznamenali. Stačí, aby sportovní utkání, kde je reklama vyobrazena, bylo 

vysíláno v televizi a máme záruku reklamy mezi širokou veřejností. 

Konkrétně je pojem sportovní reklama vztahován jednak k reklamě se sportovními 

motivy, jako je například reklama na plakátech sportovního utkání, nebo se jedná 

o reklamu, která využívá specifických médií komunikace z oblasti sportu. 

Jak již bylo zmíněno, jde o placenou formu neosobní prezentace, firmy si tedy 

za reklamu platí penězi nebo dochází k určitým protislužbám, například klub pověsí 

reklamu společnosti a společnost klubu dodá sportovní vybavení. 

Specifická média komunikace z oblasti sportu dále popisuje ČÁSLAVOVÁ (2009) 

a podle využití se obvykle uvádějí následující druhy sportovní reklamy: 

 reklama na dresech a sportovních oděvech, 

 reklama na startovních číslech, 

 reklama na mantinelu, 

 reklama na sportovním nářadí a náčiní, 

 reklama na výsledkových tabulích. [2, s. 168] 

V dnešní době už se stává málokdy, abychom se na sportovním utkání nesetkali 

s reklamou. Ať už je to jen značka výrobce dresů umístěná viditelně přímo na dresu 

nebo sponzor (v mnoha případech i město, ve kterém klub působí a dostává od něj 

příspěvky) vyobrazený na ploše či mantinelech sportoviště. Stačí se blíže podívat 

na některé sportovní dresy - například hokejistů, většinou se nejedná pouze o jednu 

reklamu, ale hned několik na různých místech výstroje. Jednotlivá místa mají různé 

ceny pro sponzory, kteří chtějí být na výstroji vyobrazeni. Je už na nich, jak drahou 

cestu propagace zvolí. 

Dle ČÁSLAVOVÉ (2000): 

„Reklama může plnit několik funkcí, kterými jsou funkce informační, důležitá 

v počátcích existence produktu, kdy je nutné stimulovat primární poptávku.“ [3, s. 107] 

Typickými společnostmi, které se chtějí dostat do povědomí zákazníků již v počátcích, 

bývají nové produkty automobilky, letecké nebo telefonní společnosti, ale i společnosti 
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vyrábějící nealkoholické nápoje nebo nápoje lehce alkoholické, jako je například pivo. 

V případě kdy jde o nový produkt je tedy účel reklamy především informační. 

Dnes jsme reklamou zahlcováni ze všech stran. Mnohdy dochází k přílišnému zaplnění 

sportovních dresů nebo například hokejových ploch reklamami. Vyskytují se i případy, 

kdy dojde ke srovnávací nebo klamavé reklamě, které jsou u nás zakázány. V zájmu 

klubu není být sponzorován firmou, která poskytuje klamavou reklamu. Zhoršilo by 

to image klubu. I přesto klamavé reklamy existují, protože i špatná reklama je reklama. 

Firmám jde totiž především o zviditelnění se a prosazení své značky do povědomí 

zákazníků. V některých případech jsou dokonce ochotny platit i pokuty za nepovolené 

reklamy, které stejně musí stáhnout. V těchto reklamách shazují konkurenční značku 

oproti té své. 

3.2.4 Sponzoring ve sportu 

Sponzorstvím se poskytují peněžní, věcné prostředky a služby osobám a organizacím. 

Sponzorství pomáhá dosáhnout marketingových a komunikačních cílů. Je to forma 

partnerství mezi sponzorem a sponzorovaným, kde každý dosáhne cílů s pomocí 

druhého. Základním kamenem fungování sponzorství je vztah mezi sponzorem 

a sponzorovaným: služba x protislužba. Sponzor očekává od sponzorovaného za své 

služby peněžní nebo jiné prostředky. 

Dle ČÁSLAVOVÉ (2009) si firmy prostřednictvím sponzorské činnosti plní své 

komunikační a marketingové cíle. Jde zejména o: 

 zvyšování stupně známosti firmy/značky, 

 zvyšování stupně známosti jako partnera určitého sportu, 

 zvýšení sympatií ke značce, 

 aktualizaci image značky, 

 posílení obchodních kontaktů mezi firmami prostředním nabídek 

„hospitality“, 

 posílení jednotlivých image určitého sportu. [2, s. 192] 

Cíle sponzorské činnosti začínají u zvyšování stupně známosti firmy. Některé 

sponzorské smlouvy jsou přímo cílené na daný sport. Jinému sponzoru může jít zase 

pouze o image svojí firmy. 
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NOVOTNÝ (2000) pohlíží na sponzorství ve sportu jako: 

„Na partnerský vztah mezi hospodářstvím na jedné straně a sportem na straně druhé, 

kdy dochází k vzájemnému respektování zájmů obou stran.“ [16, s. 118] 

V této definici hospodářství představuje sponzora, který přispívá. Na oplátku 

za to dostává od sportu, který představuje sportovní klub, protislužbu. U sponzorství se 

jedná o partnerský vztah dvou stran. Kde na jedné straně je sponzor, který svými 

prostředky přispívá na sportovní aktivitu a naproti tomu žádá protislužbu. Většinou jde 

o nějaký nástroj propagace, pomocí kterého spojí sponzorující své jméno či logo 

se sponzorovaným. Typickým příkladem je rozšíření reklamy, podpora image nebo 

jména sponzora či dokonce název sponzora v názvu týmu. Sponzorovaný očekává 

na svou sportovní aktivitu od sponzora finanční nebo materiálové protislužby, aby mohl 

svou sportovní činnost lépe provádět. 

V případě například fotografií na sociálních sítích může jít o propojení reklamy 

pro sponzorované a pro sponzorujícího zároveň. Vyobrazený slavný fotbalista v dresu, 

který nese název partnera je reklamou nejen pro fotbalistu a klub, ale i pro sponzora, 

kterýsi sponzorství zařídil dlouhodobou propagaci, přestože za konkrétní fotku 

již neplatil. Lidé, kteří fotografií uvidí, si spojí fotbalistu nejen s firmou, ale naopak také 

firmu s fotbalem. 

Někteří sportovci se na základě sponzorských smluv nesmějí vyfotit se značkou 

konkurenta. Pokud tedy sportovec podepíše smlouvu například s firmou Škoda auto, 

je jasné, že by se nikde neměli objevit fotografie, jak se opírá nebo sedí 

ve Wolksvagenu. Sponzoři za tyto prohřešky po té požadují odškodné a sportovci tím 

mohou dokonce porušit smlouvu. Být slavný a sponzorovaný je tedy nejen přísun 

prostředků od sponzora, ale také notná dávka zodpovědnosti. 

MULIIN, HARDY a SUTTON, in ČÁSLAVOVÁ (2009) uvádějí, že: 

„Termín sponzorování se využívá k získání práv přičleněných nebo přímo spojovaných 

s produktem nebo akcí s cílem získat užitek z tohoto spojení. Sponzor pak používá tento 

vztah k dosažení svých propagačních cílů nebo k podpoře širších marketingových cílů. 

Práva získaná z tohoto vztahu mohou zahrnovat maloobchodní příležitosti, koupi práva 

na užití jména ve vysílacích časech nebo program hospitality.“[2, s. 190] 

Sponzor si smluvně stanoví práva, která mu po vytvoření spolupráce připadnou. Jako 

příklad mohou být uvedeni sponzoři velkých sportovních akcí, jako je například 
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mistrovství světa. Hlavní sponzor si může dohodnout, aby při komerční pauze vždy 

naběhla jako první právě jeho televizní reklama, tím spojí svoji firmu s danou akcí. 

Přednostní práva na televizní reklamu na těchto velkých akcí bývají velmi drahá. 

Sponzoring podle FORETA (2003) je: 

„Cílené financování „ostatních“ subjektů, které jsou „nevýdělečné“, za účelem 

vytvoření dobré pověsti naší firmy.“ [5, s. 220] 

Autor v uvedené definici zmiňuje sponzoring v oblasti nevýdělečných organizací, 

které příspěvek od sponzora potřebují na fungování klubu. Tyto kluby z oblasti 

výkonnostního sportu nejsou tak zajímavým produktem pro sponzora. Často je součástí 

sponzorství osobní vztah ke klubu nebo snaha vytvořit dobré jméno firmy právě díky 

sponzorství daného klubu. V tomto případě sponzor neočekává velkou protislužbu, ale 

spíše symbolickou. A pozor, v žádném případě nejde o „sponzorský dar“ tento výraz 

neexistuje a někteří lidé ho přesto využívají a to je špatně. 

Sponzorování má zpravidla dlouhodobější charakter než televizní reklama. 

Ta se k zákazníkovi dostane pouze prostřednictvím televize. U sponzorství je reklama 

na sponzorující firmu umístěna ve více médiích. Nejen na dresech hráčů, 

ale i výsledkových tabulích nebo hracích plochách. Dále ji klub na základě smlouvy 

umístí na webové stránky nebo na účet na sociální síti. 

3.3 Marketingová komunikace 

Marketingovou komunikace lze označit jako cílený marketing. Jde vlastně o působení 

firmy na trhu, kde cílí na své zákazníky. Jde o způsob spojení mezi firmou a cílovou 

skupinou, které je pro firmu stěžejní. Proto existují i celé strategie marketingové 

komunikace. 

Podle publikace pánů KARLÍČKA a KRÁLE (2011): „Marketingovou komunikací 

se rozumí řízené informování a přesvědčování cílových skupin, pomocí kterého naplňují 

firmy a další instituce své marketingové cíle“. [8, s. 9] 

Autoři v uvedené definici popisují marketingovou komunikace jako řízené informování 

a přesvědčování, kde přímo cílíme na cílové skupiny. Díky marketingové komunikaci 

by mělo docházet k naplnění marketingových cílů. K tomu v dnešní době pomáhají 

sociální sítě, přes které je možno komunikovat s velkým množstvím lidí. 
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Aby docházelo k naplnění marketingových cílů, musí být marketingová komunikace 

součástí celého marketingového plánu. Komunikační plán je tedy tomu 

marketingovému podřízen. Z toho lze vydedukovat, že marketingová komunikace 

nefunguje nikdy sama, například sportovní obuv neprodáme pouze díky skvělé 

komunikační kampani, pokud bude nastavena špatně cena. Dokonce může dojít, 

že v případě nastavení špatné ceny, komunikační kampaň prodej ještě zhorší, 

proto je nezbytné propojení mezi marketingovým plánem a marketingovou komunikací. 

KARLÍČEK a KRÁL (2011) uvádí fáze komunikačního plánování: 

 situační analýza, 

 komunikační cíle, 

 komunikační strategie, 

 časový plán a rozpočet. [8, s. 11] 

Uvedené fáze jsou v logické posloupnosti, kde samozřejmě musíme začít situační 

analýzou, potom stanovení komunikačních cílů, tedy toho čeho chceme komunikační 

kampaní dosáhnout, komunikační strategií, to znamená, jak toho chceme dosáhnout a na 

konec časový rozvrh naší kampaně a její rozpočet. Tyto části musí obsahovat každá 

komunikační kampaň, chce-li být úspěšná. 

Marketingovou komunikaci netřeba více rozebírat, jelikož se jí podrobněji věnují 

i následující kapitoly diplomové práce 3.4 Internet, 3.5 Sociální sítě, 3.6 Marketing 

na sociálních sítích a 3.7 Sportovní marketingové trendy na sociálních sítích. 

3.4 Internet 

Dnes již skoro není možné se zcela vyhnout internetu. Proniká mezi všechny generace 

a některé komunikace už se bez něj neobejdou. Většina firem, podniků nebo organizací 

v podstatě ve všech odvětvích využívá například emailové komunikace. Dochází 

i k digitalizaci různých státních systémů, i když mnohem pomaleji než je tomu v jiných 

zemích. 
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Jak KAČEROVÁ (2015) uvádí ve svém článku: 

„Na konci roku 2014 zveřejnil Český statistický úřad výsledky Výběrového šetření 

o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci. Z něj vyplynulo, že téměř tři čtvrtiny 

obyvatel ČR používají počítač a internet. Přesto se téměř 1,9 mil. obyvatel k internetu 

nikdy nepřipojilo. Jednalo se především o osoby starší 65 let“[33] 

Z definice tedy vyplývá, že 75 % obyvatel ČR je připojeno k internetu. 

Pozor na to jakým způsobem jsou statistiky dělány, protože v některých zemích 

je dokonce více smluv na internet než obyvatel a to i například v USA. Je to způsobeno 

tím, že někteří využívají více zařízení pro připojení na internet. Typickým příkladem 

je připojení na pevný internet sloužící k počítači a potom připojení pomocí mobilního 

zařízení. Kontrastem na který nelze však zapomenout je Afrika, kde má připojení 

k internetu pouze 20 % lidí. Existují tedy rozvojové oblasti, ke kterým se internet stále 

nedostal.  

SKLENÁK (2001) o internetu napsal: 

„Nabízí veřejně nebo privátně přístupné služby vyšší úrovně, které jsou založeny 

na sdělovací, dorozumívací a další stavbě.“[21, s. 181] 

Služby internetu lze rozlišit na veřejné a privátní. Například se díky němu můžeme 

dorozumívat s přítelem tak, aby to nikdo jiný neviděl, nebo naopak můžeme 

komunikovat zcela veřejně. Může sloužit také k interní komunikace ve firmě nebo 

hromadnému brainstormingu a k dalším úrovním komunikace. Jeho možnosti jsou 

takřka neomezené. Z těchto faktů a statistik si lze jednoduše odvodit, že internet bude 

i velmi dobrý nástroj marketingu. 

3.4.1 Internetový marketing 

Internetový marketing je relativně nový pojem, který se zrodil někdy ke konci 

devadesátých let 20. století. Výrazným milníkem je však rok 1994, kdy začala existovat 

reklama na internetu. Výrazný je proto, jaký potenciál v sobě internet má. Přístup 

k internetu je stále snazší a snazší, není tedy divu, že internetový marketing začíná 

nahrazovat bannery, katalogy, programy a další tištěné formy propagace, jejichž výroba 

je relativně nákladná. Internetový marketing lze také nazvat jako „online marketing“. 
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Online marketing lze podle WARDA (2016) lze definovat jako: 

„Věda a umění o prodeji výrobku a služeb přes digitální sítě, jako je internet a mobilní 

sítě“. [49] 

Definice popisuje online marketing jako vědu a umění prodávat výrobky skrze digitální 

sítě. To online marketing bezesporu je, už jen díky faktu, že se neustále vyvíjí 

a je potřeba ho studovat vymýšlet nové způsoby, jak co nejlépe výrobky komunikovat 

a tedy dospět k prodeji. 

Klasická Reklama už nevyvolává v zákaznících takovou důvěru, jako tomu bylo dříve, 

a proto je třeba hledat stále další způsoby marketingu. Další výhodou internetového 

marketingu oproti ostatním formám je možnost přesnějšího zacílení na cílové skupiny 

a také pozorování jejich zpětné vazby. Lze ho tedy zařadit mezi přímý marketing. 

Internet se stal nedílnou součástí marketingových strategií a trendů většiny podniků. 

Výhody plynou nejen pro podniky, ale i pro zákazníky. 

Dle MACHKOVÉ (2015) internetový marketing umožňuje: 

„Snižovat náklady, zefektivnit distribuční cesty, kdekoliv oslovovat zákazníky, 

personifikovat nabídku, jednat přímo s cílovými skupinami zákazníků, pružně měnit 

dodavatele atd. Pro spotřebitele představuje internet lepší přístup k informacím, 

možnost většího výběru z řady nabídek, nenáročný nákup, úsporu času, pohodlí, 

individualizovaný přístup a komunikaci s nabízejícími, cenové úspory a řadu jiných 

výhod.“ [14, s. 164] 

U internetového marketingu jde zprvu spíše o podvědomí zákazníka než o samotný 

přímý prodej. Z výše uvedené definice lze pochopit, jak moc internet usnadňuje i další 

cesty zboží přímo k zákazníkům. Hezkým příkladem jsou e-shopy, kde zákazník může 

nakoupit přímo z pohodlí domova a zboží mu přijde až ke dveřím. Jde o úsporu času, 

větší pohodlí a často i větší možnost výběru. Nesmíme však zapomínat i na rizika a to 

zejména na to, že internetový obrázek může vypadat lépe než skutečnost a předepsané 

velikosti nemusí vždy být takové, jak bychom potřebovali. 
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Typické výhody pro internetový marketing ve své knize vymezil JANOUCH (2013): 

 monitorování a měření: možnost získání mnohem více a lepších dat, 

 dostupnost 24 hodin denně 7 dní v týdnu: marketing je prováděn 

nepřetržitě, 

 komplexnost: zákazníky lze oslovit několika způsoby najednou, 

 možnost individuálního přístupu: „správní“ zákazníci přes klíčová slova 

a obsah, 

 dynamický obsah: nabídku je možné neustále měnit. [13, s. 17] 

Tento výčet vystihuje nejpodstatnější výhody internetového marketingu  

a jsou základním důvodem proč ho využívat. Na webových stránkách se dá lehce 

sledovat návštěvnost a dokonce i kdy zákazník z webových stránek odchází,  

zda je to hned po úvodní stránce nebo se podívá i dál. Dostupnost lze označit frází 

„jsme stále online“. V době chytrých telefonů je každý uživatel připojen v podstatě 

pořád (pokud zařízení či připojení přímo nevypne), ale i v případě nepřipojení stránky 

prostě fungují stále a tedy i marketing funguje nepřetržitě. U bannerů, letáků nebo 

katalogů vybíráme způsob, jakým zákazníka oslovíme, u internetu si způsobů můžeme 

zvolit dokonce více najednou. A další velkou výhodou je možnost měnit obsah sdělení, 

výhoda, která ušetří čas a peníze a dělá z marketingu flexibilnější nástroj. 

Podle webu STATISTIKY.WZ.CZ je více než 3,15 ml. uživatelů dnes připojeno 

k internetu. Jeho pokrytí je obrovské a i nadále poroste. Nesmíme však opomíjet 

skutečnost, že internetový marketing je účinnější než běžný marketing, ale pouze tam 

kde lidé používají vyspělé technologie. Dalším důvodem k přechodu na internetový 

marketing je masové neboli přehnané využívání marketingu, kdy například 

v TV dochází k přehlcení reklamou. 
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JANOCH (2013) ve své knize uvádí: 

„Dnes už se nedá na některé TV stanice téměř dívat. Situace by se dala popsat známým 

bonmotem: Brzy nastane doba, kdy reklama bude přerušována filmem.“[13, s. 16] 

Reklama by měla být taková, aby se nevnucovala a neotravovala nebo dochází 

ke znechucení potencionálního zákazníka a ten pak reklamy jednoduše přepíná, 

zeslabuje nebo úplně vypíná. Lidé potřebují možnost volby a ne být nuceni ke koupi. 

Co nejlepší sběr dat o zákaznících nám pomáhat vyčlenit jejich potřeby, na které 

se můžeme v reklamě zaměřit a reklamou zaujmout a zároveň nechat možnost volby. 

3.5 Sociální sítě 

V sociologickém oboru je výraz sociální síť používán pro skupinu lidí udržujících spolu 

navzájem kontakt pomocí různých prostředků. Lidé se setkávali a socializovali 

vždycky, dá se tedy říct, že sociální sítě existují už tisíce let. Nová možnost socializovat 

se online, ale posouvá význam těchto sítí úplně jinam. Noví přátelé, partneři nebo 

zákazníci se poznávají profesně, ale i na osobní bázi. V diplomové práci bude výraz 

užíván pro službu internetu, která vytváří virtuální místo, kde se setkávají lidé s cílem 

vytvořit okruh svých přátel nebo se připojili k nějaké komunitě se společnými zájmy. 

Sociální síť je BOYDEM a ELLISONEM (2007) definována jako: 

„Webová služba umožňující jednotlivcům vytvořit veřejný nebo alespoň částečně veřejný 

profil v rámci definovaného a ohraničeného vyššího systému. Sociální síť je formována 

souborem dílčích uživatelů, kteří spolu sdílí společný zájem.“ [25, s. 211] 

Lidé se na sociální sítě registrují a vytváří tak profily, ať už jde o soukromé, veřejné 

nebo částečně veřejné. Vytváření profilu umožňuje lidem mezi sebou komunikovat 

(soukromě nebo hromadně ve skupinách), ale také sdílet fotografie, videa, události 

a spoustu dalších funkcí. 

Dle VESELÉHO (2016): 

„Sociální sítě se stále víc prosazují nejen jako marketingové nástroje, ale začínají 

fungovat i jako e-shopy a vyhledávače. A tento trend bude sílit.“ [48, s. 57] 

Tato definice pojednává o sílících trendech. Je důležité i v teoretické části uvést, že již 

existují e-shopy fungující přes sociální sítě a že sociální sítě fungují v podstatě také jako 

vyhledávače. Těmto stávajícíma novým trendům marketingu se bude, ale více věnovat 
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kapitola 5 Výsledky dotazování a jejich interpretace a dále kapitola 6 Celkové výsledky 

a jejich interpretace. 

Absence profilu na sociální síti může znamenat až sociální vyloučení jednotlivce 

a to z důvodu nedostatku informací a nezapojení se do ostatních momentálních sociálních 

skupin. Dnes už má profil alespoň na jedné sociální síti ať už z osobních či pracovních 

důvodů téměř každý. Sociální sítě mění zažitá pravidla v komunikaci a také v propagaci, 

protože nastavují zcela nová pravidla a možnosti, díky nimž může člověk nebo 

i společnost být vnímána a zároveň kontaktována okolím. 

Rozmach sociálních sítí pociťujeme z osobního hlediska, ale i profesního. Firmy 

se z obchodních důvodů zajímají o ně čím dál tím více. Sociální sítě jim totiž nabízí být 

v kontaktu se zákazníky takřka nepřežitě. Další neméně velkou výhodou je výborná 

možnost zaměření se na konkrétní zákazníky. Lépe se s nimi cílí na naše cílové skupiny. 

K tomu je ale nezbytná prezentace a aktivita na nich. Díky tomu si získáváme image 

a loajality zákazníka. Zákazníci jsou lidé z masa a kostí stejně jako my. Sociální sítě 

proto fungují nejlépe, pokud rozumíme svým fanouškům na té nejzákladnější úrovni. 

STERNE (2011) zpracoval svou knihu do 9 částí, které lze považovat za stěžejní, pokud 

chceme na sociálních sítích nejen prorazit, ale i být úspěšní a generovat zisky: 

1. získat jasný směr – identifikovat cíle, 

2. získat pozornost – dostat se ke svým zákazníkům, 

3. získat respekt – mít vliv, 

4. získat cit – rozeznat náladu veřejnosti, 

5. získat odezvu – vyvolat akci, 

6. získat zprávu – naslouchat konverzaci, 

7. získat výsledky – zvýšit ziskovost byznysu, 

8. získat prostředky – přesvědčit kolegy. [22, s. 6] 

Během několika minulých let se ze sociálních sítí stal prostředek, ke tvoření zisku. 

K tomu je ale třeba dodržovat určité pravidla, bez kterých nemůže být úspěšní. Sociální 

sítě protínají minimálně tři oddělení firmy a to sice PR, marketing, obchod a k němu 

patřící zákaznický servis. 
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3.5.1 Facebook 

Facebook je nejznámější sociální sítí a to nejen u nás. V listopadu v roce 2009 měl v ČR 

už 1,7 mil. uživatelů. Funguje od 4. února roku 2004 a původně jí Mark Zuckerberg 

založil jako síť pro harvardské studenty. Na Harvardu sám jako student studoval. 

Původně se uživatel mohl připojit pouze na základě pozvání od již existujícího 

uživatele, což dělalo ze sítě síť exkluzivní. To se však časem změnilo a nejspíš ani Mark 

Zuckerberg tenkrát ještě netušil, co přijde. Raketový vzestup až na nejužívanější 

sociální síť na světě. 

Pan BLAŽEK (2015) uvádí na svých webových stránkách: 

„Samotný název Facebook vznikl podle letáčků, zvaných „Facebooks“, které dostávají 

studenti prvních ročníků na univerzitách ve Spojených státech. Tyto letáčky plní 

především seznamovací funkci, kde usnadňují novým studentům seznámení mezi 

sebou.“[24] 

Na konci roku 2004 už měl Facebook přes 1 mil. uživatelů a přišla investice společnosti 

Accel Partners ve výši 12,7 mil. $ a to vše pořád v době, kdy byl Facebook přístupný 

pouze studentům. V prosinci roku 2005 byl Facebook již přístupný pro ostatní 

univerzity, střední a mezinárodní školy a čítal tak 5,5 mil. aktivních uživatelů. 

V roce 2006 se otevřel také veřejnosti a od 11. srpna se mohl připojit kdokoliv starší 

18 let. Raketový vzestup sítě Facebook je z části připisován i novinářům, kteří o něm 

začali psát, jako o něčem bez čeho se nedá žít. Samozřejmě toto tvrzení ovlivnilo spíš 

teenagery. Více než polovina uživatelů Facebook u nás je v kategorii 15 – 24 let. 

Nyní je dostupný i v českém jazyce a celkově v 70 jazykových mutacích. 

Na Facebooku lze zakládat osobní profil nebo takzvanou Facebook stránku (dále jen 

FB stránku), kterou využívají zejména právě firmy. Můžete být součástí skupiny nebo 

je i vytvářet. Následně můžete získávat přátele a sdílet s nimi nejrůznější informace. 

Jednou ze základních funkcí je sdílení takzvaných „statusů“, které přidáváme na „zeď“. 

Dalšími nejběžnějšími funkcemi Facebooku je posílání soukromých zpráv skrze chat. 

Pomocí „statusů“ již lze přidávat nejen myšlenky, ale také fotografií, videa a různé 

odkazy. Ostatní uživatelé po té můžou příspěvky komentovat, dávat „To se mi líbí“ 

(dále jen like) vyjádření sympatií s příspěvkem, sdílet a dnes již také vyjádřit soucit, 

zlost a zalíbení. 
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BLAŽEK (2015) označuje Facebook jako: 

„Největší sociální síť světa a jednou z nejznámějších, nejdůležitějších a nejvíce 

využívaných na celé planetě. Je nezbytný pro dobrou komunikační strategii, dokáže 

vhodným způsobem budovat povědomí o značce.“[24] 

Firemní FB stránka slouží pro prezentaci společnosti a ke komunikaci se zákazníky. 

Kdo v dnešní době nemá Facebook, už není takzvaně „in“. Pro kvalitní komunikační 

a marketingovou strategii je tato sociální síť již nezbytná a dokonce velmi vhodná. 

Velmi důležité z hlediska marketingu je vytvoření co nejširší komunity přátel 

(fanoušků). 

JANOUCH (2013): 

„Příkladem marketingově úspěšných stránek na Facebooku jsou ve světě Coca-Cola 

nebo Starbucks. v České republice pak Kofola nebo PilsnerUrquell. Naopak jako 

negativní příklady jsou většinou uváděny profily společností Burger King 

a Walmart.[13] 

Coca-Cola i Starbucks jsou světové špičky v marketingu a to nejen na sociálních sítích. 

Především u Coca-Coly si každý na nějakou tu kampaň vzpomene. Starbucks je zase 

proslulý svojí atmosférou a lidé tam chodí spíše za značkou a prostředím, nežli pro 

skutečně nejlepší kafe. Kofola je v česku velmi oblíbená. Jakožto původně 

československý výrobek si na českém trhu stojí poměrně obstojně, jelikož je vytvořena 

jako alternativa ke Coca-Cole či Pepsi. Za nejúspěšnější čin kofoly posledních let, 

lze označit reklamy s dítětem, otcem a divokým prasetem, kterou široké veřejnost dobře 

zná. Reklama běžela jak v TV tak i po sociálních sítích. Ani u Pilsneru Urquell netřeba 

dlouho diskutovat. Jeho promovidea a upoutávky jsou více než profesionálně zvládnuté 

a českého pivovarskému trhu kraluje už několik let. 

Je dobré si uvést i příklady mimo sport, protože právě u nich se můžou sportovní 

stránky velmi dobře inspirovat. Z oblasti sportu lze uvést například Criatiana Ronalda. 

Ten umí velmi dobře komunikovat nejen s fanoušky, ale také výborně prezentovat 

své sponzory a partnery. Například v porovnání s Lionelem Messim, se kterým několik 

posledních let soupeří o nejlepšího fotbalistu světa. Stejně tak soupeří o své fanoušky, 

názory se liší, avšak Ronaldovi nelze upřít větší snahu o komunikaci s fanoušky 

a zlepšování PR. I proto má Ronaldo okolo 120 mil. fanoušků na Facebooku, kdežto 

Messi o 32 mil. méně.  
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CARTER (2014) radí: 

„Vytvořte na Facebooku svou vlastní virtuální party, na které se komunita – spojená 

stejnými zájmy – může podporovat ve svých touhách.“[1] 

V definici autor hovoří o vytvoření vlastní „party“ (v překladu myšleno jako večírek).  

Jde o vytvoření si vztahu se zákazníkem, kdy ho poznám natolik, že budu znát jeho 

touhy. Budu schopen ho podněcovat k otázkám nebo komentářům, protože znám jeho 

chování. I proto je velmi důležité těmto stránkám věnovat pozornost a být na nich 

aktivní, nemůžeme čekat, že si založíme účet s názvem naší firmy a fanoušci přijdou 

sami. Stejně tak musí být kvalitní komunikace přímo se zákazníkem, odpovídat 

na dotazy a prezentovat firmu aktivně je základ strategie firem na Facebooku. 

Nejrychlejší cesta k získání fanoušků je přes placenou formu reklamy, která bude více 

řešena v kapitole 5 Výsledky dotazování a jejich interpretace a v kapitole 6 Celkové 

výsledky a jejich interpretace. Pro šikovné a aktivní firmy však ani tato forma není 

nutná. 

JANOUCH (2013) ve své publikaci píše: 

„Společnost Facebook Inc. vydělává především na reklamách na stránkách, které jsou 

přesně cíleny podle zájmů uživatele.“ [13] 

Zda se pustit do komunikace přes Facebook formou placené propagace nebo pouze 

stránky udržovat a být tak přítomný zůstává pro některé nízkorozpočtové firmy otázkou. 

Samozřejmě lze evidovat mnoho úspěšných, ale také neúspěšných případů. Je proto na 

každé firmě jakou marketingovou strategii zvolí a je potřeba si také uvědomit jak 

k tomu přistupuje konkurence. 

Podle pana PODZIMENKA (2014): 

„Největší zastoupení mají na Facebooku firmy z oblasti maloobchodu, vzdělání, 

techniky a softwarů, zdravotní péče a výroby“[19] 

A právě firmy z oblasti maloobchodu volí spíše strategii nízkonákladovou. Dnes však 

lze říci, že na Facebooku mají zastoupení téměř všechny obory. Počet FB stránek 

každým rokem roste. Nejčastější důvody pro tvoření FB stránek je vylepšení image 

firmy (značky), uvedení nového produktu, cílení na specifické skupiny, vylepšení SEO 

(optimalizace vyhledávání) a zlepšování vztahu se zákazníkem. Hranice mezi osobním 

profilem a FB stránkou může být taky dána počtem přátel, protože maximální možný 
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počet přátel na Facebooku je 5 000, pak už si musíte založit stránku a nelze přijmout 

dalšího přítele, ten si vás může pouze přidat do sledování. 

3.5.2 Twitter 

Twitter byl založen 21. 3. v roce 2006 a prvním „tweetem“ (příspěvkem na Twitteru) 

se stal „tweet“ jednohoze zakladatelů:„just setting up my twttr“. Tweet lze laicky 

vysvětlit jako jednu zprávu veřejně uvedenou na sociální síti Twitter, omezenou 

140 znaky. Uvedený tweet je jednoho z majitelů nejstarších účtů Jacka Dorseyho 

(@Jack), který Twitter společně s Biz Stonem (@biz)a Noahem Glassem (@glass) 

založil.Twitter tedy existuje více než 10 let a jeho původní název byl TWTTR. 

Na stránce LUPA.CZ (2015) uvedli: 

„Společnost, která Twitter spustila, se jmenovala Odeo. A na samém počátku 

byl Twitter postaven na posílání a přijímání SMS, což také vysvětluje limit 140 znaků 

na tweet.“[35, s. 1] 

Nejvíce charakteristickým znakem Twitteru je právě omezení na 140 znaků na jeden 

tweet. Jedná se o takzvané mikroblogování. Dalším charakteristickým znakem Twitteru 

je „Hashtag“ neboli znaménko „#“. Tento znak se používá pro spojení skupin 

se stejným slovem uvedeným za znaménkem. Mohu si tedy snadno vyhledat všechny 

příspěvky například s „#trump“. U vzniku Hashtagu na Twittru byl Chris Mesina, který 

se ve svém tweetu zeptal, zdali znaménko může používat. Nejen že mu to bylo 

umožněno, nápad se chytil a Twitter ho proměnil v jeden ze svých charakteristických 

znaků. 

V roce 2010 Twitter spouští také obrázky a v roce 2013 šesti sekundová videa. 

Tato sociální síť za dobu své existence ukázala jak je velmi silná v šíření informací. 

Je velmi populární i u známých osobností a politiků. Uživatelé zde můžou najít 

informaci právě od nich ještě dřív, než jsou oznámena klasickým způsobem v televize 

a u ostatních medií. V České republice není tolik populární jako jinde ve světě, 

například v USA, ale i tak patří mezi nejznámější sociální sítě. 

Twitter zvažuje rozšíření možnosti příspěvků na 10 000 znaků, což by výrazně pomohlo 

marketingu na této sociální síti, zatím však zůstává u zaběhlých 140 znaků. V současné 

chvíli jeho největší silou v oblasti marketingu je rychlá informace nebo flexibilita 

v zodpovídání dotazů.  
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3.5.3 YouTube 

Někteří odborníci a statistici YouTube neřadí mezi sociální sítě. Pro potřeby diplomové 

práce je vhodné YouTube zařadit, protože je důležitý nejen pro marketing, 

ale i pro sportovní prostředí. YouTube byl založen 15. února roku 2005 a založili 

ho zaměstnanci společnosti PayPal: 

 Chad Hurles, 

 Steve Chen, 

 Jawed Karim. 

Posledně jmenovaný byl prvním, kdo přidal na server video. Bylo to 23. 4. 2005 a video 

se jmenoval: „Me at zoo“. Video mělo pouhých 20 vteřin a šlo o komentář expozice 

slonů. V současnosti má video cca 35 mil. zhlédnutí. Nápad na vytvoření platformy 

YouTube,vznikl po jedné domácí party, kdy tito tři přátelé chtěli poslat video svým 

dalším přátelům, ale kvůli příliš velké velikosti videa se jim to nepovedlo. 

To je nakoplo k vytvoření projektu YouTube.Server byl původně založen pro přidávání 

domácích videí. Postupně přibyly hudební videoklipy, videohry a filmy. YouTube 

se tak stal největším internetovým serverem pro sdílení videosouborů. V roce 2006 

YouTube koupil Google za 1,65 miliardy dollarů. 

YouTube umožňuje svým uživatelům nejen nahrát videa a zhlédnout je, 

ale také hodnotit, sdílet i komentovat. Od roku 2008 má YouTube i české rozhraní. 

V říjnu 2015 byla spuštěna placená verze YouTube nesoucí název YouTubeRed, která 

umožňuje vypnutí reklam a videí a také zhlédnutí obsahu navíc. Nutno podotknout, 

že YouTube je nejenom největší světová síť pro sdílení videí, ale také 2. největší 

světový vyhledávač (po Googlu), protože videa ke zhlédnutí musíme také nějak najít. 

Právě již zmíněný počet zhlédnutí dělá z YouTube skvělý marketingový nástroj. 

YouTube dokonce platí některým uživatelům, pokud jejich video překročí určitý počet 

zhlednutí. Zvyšuje se tak atraktivnost a cena reklamy na YouTube. Na YouTube začali 

přidávat své videa nejen amatéři, ale i profesionálové a rychle se stal celosvětově 

používaným kanálem. 

Článek webu FORTULION.CZ (2013) hlásá: 

„Na YouTube se mi líbí ještě jedna věc. Díky němu se proslavilo a objevilo i mnoho 

talentů, které se skrývaly za stěnami svého pokoje a nikdy bychom o nich nemuseli slyšet 



 

 35 

či vidět. Přes YouTube dnes už můžete dělat kreativní kampaně klidně i na úklid 

domácností. Věděli jste o tom, že dnes mega úspěšný zpěvák jménem Justin Bieber byl 

objeven díky jejich webové stránce? My osobně sledujeme na tomto kanálu i autory 

série „Debilních keců“ jménem ViralBrothers, kteří natáčí komické scény 

a ty je proslavily a přinášejí jim i krásné finanční zisky. A to jen díky tomu, že přes 

videa baví celý svět. Dnes je živí práce, která je baví a jediné co k ní potřebují, jsou tři 

věci: kamera, notebook a internet. A jejich sláva se spustila jen díky tomu, že svá videa 

nahráli a sdíleli do celého světa.“[27] 

Na YouTube se může registrovat každý ať už profesionál nebo amatér. A tím vzniká 

prostor pro nalezení nových talentů. Ať už může jít jako v případě superstar Justin 

Biebra o nový pěvecký talent, nebo pouze o baviče, jejichž videa baví sledovat širokou 

veřejnost. Ve sportu se YouTube využívá skrze videa, která jsou lákadlem na sportovní 

utkání, reklamou určité značky (například nových kopaček), sestřihy zápasů nebo 

záznam rozhovorů. Zajímavým využitím jsou různé záběry z prostředí klubu, které by 

fanoušek jinak neviděl a to třeba z kabiny, z tréninků nebo ze soustředění. 

Kromě zhlédnutí je na YouTube důležitý také počet odběratelů kanálů. Jde o stálé 

příznivce, kteří chtějí vědět o tom, pokud kanál přidá něco nového. Počet přehrání videí 

je klíčový pro úspěch firemního kanálu, je proto nutné věnovat pozornost titulkům 

a popiskům. Opět kvůli SEO vyhledávání (optimalizace vyhledávání), abychom 

se dostali na první místa při zadání klíčových slov. Třetím faktorem je návštěvnost 

webu, který se odvíjí právě od počtu přehrání videí a je u videa přímo uveden. 

Dle JANOUCHA (2013) je: 

„Výhodou video kanálu také to, že videa může kdokoliv kamkoliv vkládat, a to velmi 

snadno. Stačí zkopírovat odkaz a video se tak může objevit na nějakém blogu, zájmovém 

serveru nebo cizích WWW stránkách.“[13] 

Pouze dvě kliknutí potřebujete k okopírování odkazu a další dvě ke vložení. Celý proces 

zabere méně 5 vteřin a odkaz s videem z YouTube už leží na profilu některé sociální 

sítě. Měření účinnosti videa je složitá, většinou se tedy používá údaj o počtu přehrání.  
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3.5.4 Instagram 

Jako většina úspěšných aplikací i Instagram vznikal postupně a za vývoj změnil svojí 

podobu. Původní představa zakladatele se dost lišila od dnešní skutečné podoby.  

PTÁČEK (2015) ve svém článku píše o jednom ze zakladatelů Kevinu Systomovi: 

„Potkává spoluzakladatele Mika Kriegera, se kterým vytvoří první reálnou verzi 

aplikace, která nabízí hned několik funkcí najednou, od check-inů a plánování, přes 

nahrávání fotek, až po získávání bodů za trávení času s kamarády. Velmi rychle 

se však ukáže, že appka nemá šanci na úspěch, protože je až příliš komplikovaná“[40] 

Nakonec zakladatelé aplikace zjednodušili, jak jen to šlo a zaměřili se pouze 

na fotografie. A jak se ukázalo, rozhodnutí to bylo velmi správné. Instagram je dnes 

dokonce nejznámější a nejpopulárnější foto aplikací na světě. Funguje především jako 

aplikace pro mobilní telefony. Vznikl 6. října roku 2010 a to objevením se v App Store 

(obchod s aplikacemi pro zařízení od společnosti Apple). Jeho zakladateli byliMike 

Krieger a Kevin Systrom. Již v lednu 2011 zavádí Instagram Hashtag, již zmíněný 

v kapitoly 3.3.2. Twitter. 

Ve svém článku GREBEŇ (2016) píše: 

„9. dubna 2012 oznámil CEO společnosti Facebook Mark Zuckerberg plán na akvizici 

Instagramu za odhadovanou částku 1 miliardy dolarů.“ [29] 

Tím se z Instagramu postupně stává kolos, který dnes čítá hodnotu 35 miliard dollarů. 

Instagram lze tedy považovat za aplikaci Facebooku, která je sním přímo propojená. 

Při vkládání fotky či videa na Instagram je vám nabídnuta také možnost sdílení 

s Facebookem. 

3.5.5 Snapchat 

Princip Snapchatu je v posílání fotek, které se nám zobrazí jen po určitou chvíli, kterou 

vymezí odesílatel. Jde o rozhraní 1-10 sekund, po té se fotka či video ztratí a není 

uložena. Aplikaci vyvinuli američané Evan Spiege, Bobby Murphy a Reggie Brown 

v červenci roku 2011. Nejpopulárnější je nejspíše v USA, ale i u nás je velmi rozšířená. 

Webový článek TAUCHENOVÉ (2016) hlásá: 

„Snapchat byl dlouhou dobu považován za okrajovou zábavu pro teenagery 

a krátkodobý trend, který rychle pomine. Všechny nevěřící Tomáše ale překvapil. 
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Nejen, že zájem o něj neopadl. Naopak jeho obliba a počet uživatelů stále roste. A to i v 

České republice, kde už jej aktivně používá více než 300 tisíc lidí. To je mimochodem 

zhruba stejně jako v případě Twitteru nebo LinkedIn.“[44] 

Snapchat je více než kterákoliv jiná moderní sociální síť, sítí pro teenagery. Posílání 

úryvků ze svého každodenního života přijde zábavné hlavně teenagerům. Zobrazení 

fotek pouze na krátkou chvíli bez uložení, ale vyvolává falešný pocit anonymity 

a bezpečí. Samozřejmě existují způsoby jak si fotografii uložit nebo zkopírovat. 

Například pomocí „screenshotu“ – neboli sejmutím momentálního obrazu na obrazovce. 

Tímto způsobem už přišlo spoustu známých osobností k úniku dosti lechtivých 

fotografií. Dále existují i doprovodné aplikace, které shlédnuté fotky automaticky 

ukládají. 

3.5.6 LinkedIn 

LinkedIn byl spuštěn v květnu 2003 Reidem Hoffmanem s myšlenkou založení profesní 

sítě, která by napomohla ke zvýšení kontaktů mezi pracovníky a pomohla je sblížit. 

Je to forma profesní sítě, kde zakládáme buď osobní, nebo firemní profil. 

Pokud jde o osobní profil, uvádíme zde v podstatě svůj životopis. Včetně předchozích 

pracovních zkušeností, momentálních a posledních pracovišť, zájmů, toho co hledáme, 

oblíbeného citátu a také profilové fotografie. Můžeme zde sledovat profily různých 

společností, známých osobností nebo jen kamarádů. Navzájem si uživatelé mohou také 

potvrzovat dovednosti. Uživatelé mezi sebou komunikují, přispívají 

do specializovaných skupin nebo je tvoří. Na firemním profilu jsou uvedeny všechny 

podstatné informace o firmě a i firma může vkládat různé příspěvky. 

Původní myšlenka se povedla realizovat a dnes je největší profesní síť na světě, čítá 

přes 300 mil. uživatelů. V roce 2016 koupila síť společnost Microsoft. Zaplatila za ni 

26,2 miliard dolarů (631 miliard korun). Dnes je dostupná také v češtině. 

Tato platforma by měla poskytovat také pracovní příležitosti. Pracovní příležitosti lze 

rovnou selektovat podle profilu, který se k nám hodí. Umožňuje kontakt s ostatními 

pracovníky v obchodní sféře a usnadní navazování kontaktů. Kromě pracovních 

příležitostí, tato síť i práci přímo dává, protože někteří personalisté pracují přímo na ní. 

Navázání kontaktu tedy vzájemné spojení profilů musí být odsouhlaseno oběma uživateli. 

Diskutují a setkávají se zde profesionálové a diskutují o svých pracovních zájmech. 
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 Síť také výborně slouží personalistům a headhunterům (přetahovači vyšších 

pracovníků) kteří díky této síti mohou snadno hledat vhodné kandidáty. A to je další 

přednost této sítě, snadné vyhledávání. Mezi obrovským množstvím uchazečů lze 

snadno selektovat pracovníky, které hledají právě pro své firmy. Základní profil, který 

je pro běžného uživatele dostačující, je zcela zdarma. Existují také doplňkové funkce, 

které jsou placené, tzv. „Premium účty“. Navíc od roku 2012 funguje také v češtině, 

takže jí můžeme používat i v česku bez znalosti cizího jazyka. V ČR tato síť navíc 

v podstatě nemá konkurenci. 

VEJVODOVÁ (2015) ve svém článku píše: 

„Vyhledávání na LinkedInu i jiných sociálních sítích je založeno na klíčových slovech 

a přesnosti zadaných informací. Proto obohaťte svůj profil o klíčová slova, která 

charakterizují vaše dovednosti, znalosti a zkušenosti. Pokud váš LinkedIn profil bude 

autentický, vliv na personalisty to mít určitě bude. Vyhněte se klišé jako týmový hráč, 

skvělé komunikační dovednosti, orientovaný na výsledek. Jestliže vám zajímavá nabídka 

nepřichází, nebojte se být proaktivní. Využijte hledání LinkedInu a najděte 

si personalisty 

ve vysněných společnostech a spojte se s nimi.“[47] 

Ze strany uchazeče o práci je důležité vytvoření profilu nepodcenit. Dát si záležet 

na klíčových slovech, podle kterých nás personalisté můžou najít a přitom být 

i originální. Aktivitě se meze nekladou a síť nám dává možnost dokonce oslovit přímo 

personalisty firem, o které máme zájem.  

Na druhé straně neméně důležité umět ze sítí pracovat je právě pro personalisty 

a headhuntery. Umět správně vyhledávat a selektovat nesběrné množství uchazečů 

je klíčem nalezení toho správného kandidáta. LinkedIn stejně jako jiné sociální sítě 

posouvá dobu dopředu a personalisty mění z administrativních pracovníků v odborné 

pracovníky. Dříve se museli prohrabovat stovkami životopisů a procházet dlouhými 

pohovory, dnes musí nejen dobře komunikovat s lidmi, ale zároveň být technicky zdatní 

a v hledání aktivní. 

Většina lidí si nejspíš řekne, že pro oblast sportu je tato sociální síť nepodstatná. 

Talentované sportovce tu určitě hledat nebudete, ale co se týče například lidí 

do managementu klubu, schopných manažerů a marketingových specialistů tak právě 

na LinkedInu může začít naše hledání. Kluby často delegují na pozici sportovních 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Headhunting
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manažerů bývalé sportovce. Ty mají sice zkušenosti ze sportu, ale často bývají 

nevzdělaní a o řízení toho ví pramálo. Samozřejmě tomu tak není u všech, 

ale každopádně nelze označit LinkedIn jako nepoužitelnou síť v oblasti sportu. 

Tato profesní síť není vyhraněna podle určitého pracovního oboru. Za takto vyhraněné 

sítě lze označit specializované sítě Sermo.com – pro lékaře a Inmobile.org – pro 

vrcholové manažery z oblasti mobilní komunikace. 

3.5.7 Google+ 

Google+ se vznikem 28. června v roce 2011 patří mezi nejmladší sociální sítě, aspoň 

mezi těmi s větším počtem uživatelů. Každý kdo má účet na Google má možnost 

aktivovat si účet na Google+ a stát se tak uživatelem této sítě. Spojuje tedy služby 

Googlu. Princip je v propojení uživatelů se stejnými zájmy a utváření kruhů, které jsou 

označovány jako „komunity“. Tato funkce je nejpopulárnější, a proto Google 

u ní vylepšil design a usnadnil psaní a také rozšířil možnosti vyhledávání. Dále 

na Google+ funguje funkce +1, kdy můžeme ocenit příspěvek, a majiteli příspěvku 

se ocenění zobrazí. Pro firmy je tu možnost vytvoření si firemní stránky. 

ČIČÁK (2014) ve svém článku uvádí: 

„Má nezanedbatelnou základnu pravidelných uživatelů, která se postupně rozrůstá, byť 

už ne tak dramaticky jako v počátku. Jako sociální síť se vyprofilovala na místo, kde 

převládají fandové počítačů, internetu a techniky, programátoři, vývojáři, kreativci, 

novináři a fotografové. Je informační sítí, podobně jako Twitter, ale zároveň umožňuje 

snadné diskuze a komunikaci jako Facebook.“[26] 

Tato síť je často považována jako snaha Google konkurovat Twittru a Facebooku. 

Co do počtu registrovaných uživatelů je na tom slušně, horší už je to s čísly aktivních 

uživatelů. Při srovnání s Facebookem zatím dost zaostává. Nenabízí nic nového nebo 

jedinečného a spíše se zdá, že se Google+ se pouze snažil podobat Facebooku. 

3.5.8 MySpace 

MySpace byl založen již v roce 2003 a patří tedy k nejstarším sociálním sítím mezi 

velikány. Jeho slogan nese v překladu „místo pro přátele“. K MySpace se původně 

připojovali studenti za účelem sblížení se, komunikování, výměnu fotek nebo videí. 

Zejména v hudebním průmyslu se tato síť rozšířila a dnes mají zde skoro všechny 
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slavné hudební skupiny profil. V dobách své největší popularity sloužil MySpace 

výborně také k propagaci online obchodům. MySpace slouží pro obyčejné, ale i slavné 

lidi a umožňuje obyčejným lidem se těm známým přiblížit. 

Myspace byl koupen v roce 2005 za 580 milionů dolarů společností News Corporation. 

Do roku 2008 lze monitorovat vzestup popularity. To byl ale kvůli Facebooku konec 

jeho vzestupu. Během několika příštích let došlo k poklesu zájmu o server, zatímco 

zájem o Facebook rostl. Vyvrcholení úpadku nastává v červnu roku 2011, kdy News 

Corporation prodala 95 % akcií společnosti Specific Media za 35 milionů dolarů. 

Jak uvádí JAVŮREK (2015): 

„MySpace coby jednu z prvních úspěšných sociálních sítí, která neodolala Facebooku 

a dalším, v roce 2011 ji koupil za zlomek ceny Justin Timberlake. Začátkem roku 2013 

pak představil kompletní redesign, který má nevšední ovládání a zaměřuje se na 

hudebníky a spojení s uživateli.“[30] 

Pokus zpěváka a herce Justina Timberlaka o reinkarnaci MySpace nedopadl úplně 

špatně. Zaměřil se pouze na hudební průmysl a cílová skupina 17–25 let ukazuje slušná 

čísla co do počtu přehrání nabízených videoklipů na sítí. MySpace těží i ze své historie, 

má miliardu založených účtů. Někteří bývalí aktivní uživatelé sítě ukazují své staré 

fotky ze sítě na jiných sociálních sítích. Budoucnost MySpace spočívá v reklamě, bude 

však muset uspět v úzce zaměřené hudební oblasti. 

3.5.9 České sociální sítě 

Jak již bylo zmíněno prvotní ideou Facebooku byla snadná komunikace mezi studenty 

Harvardské univerzity. Podobně funguje česká síť „Spolužáci.cz“, která umožňuje sdílet 

vzkazy, fotky, kontakty mezi studenty nebo i bývalými spolužáky. 

Mezi další české sítě patří „Lidé.cz“, která se již neomezuje pouze na spolužáky. Tyto 

dvě sítě jsou relativně známé a čeští uživatelé o ně mají zájem. Patří tedy mezi českou 

špičku. 

Potom na českém trhu najdeme řadu seznamovacích sítí jako „Ukažse.cz“ nebo 

„Líbím se ti.cz“ či „Štěstí.cz“. 
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V Česku existuje i obdoba Twitteru jménem „Teidu Mikroblog“ nebo „Net City“. Jsou 

to podobně jako Twitter mikroblogy, nenabízejí však nic zvláštního, nejsou tedy příliš 

populární. 

KUBEŠ (2009) ve svém článku píše o jedné ze skupin sociálních sítí: 

„Celá skupina sociálních sítí se věnuje sdílení odkazů na zajímavé články a další obsah 

internetu. Uživatelé těchto sítí se navzájem upozorňují na zajímavé odkazy a na 

stránkách sítí najdete i zajímavé žebříčky a statistiky. Na českém internetu fungují 

například sítě Jagg.cz nebo Linkuj.cz“.[34] 

Nesmíme zapomínat ani další funkci sociálních sítí a to sice čistě informační. Tyto sítě 

fungují i u nás a můžeme díky nic naleznout velmi zajímavé a užitečné odkazy. Ano 

odkazy fungují také u běžnějších sítí, ale ne v takové míře. Hledáme-li tedy nějaký 

konkrétní žebříček, statistiku nebo článek jsou proto tyto účely sítě informační 

účinnější. 

Ne zcela běžnou funkcí se zabývá další skupina českých sítí. Tato skupina vám pomůže 

vytvořit rodokmen a vy pak snáze můžete komunikovat mezi členky rodiny. Pomocí sítí 

jako „Geni.com“nebo „MyHeritage“ tak vytvoříte jakousi síť mezi rodinou. Tyto 

aplikace jsou spíš pro rozvětvenější rodiny, ale může je používat každá. Síť MyHeritage 

je navíc vybavena softwarem na rozpoznávání tváří, díky kterému můžete zjistit, komu 

z rodiny se nejvíce podobáte. Stejně pokud chcete vědět, jestli se váš obličej nepodobá 

některé ze světových celebrit.  

České sociální sítě jsou pouze zlomkem oproti sítím celosvětovým, ale i tak určitě stojí 

za zmínku a je sympatické, že i tak malá země jako Česká republika má své originální 

sociální sítě a snaží se konkurovat těm celosvětovým. 

3.6 Marketing na sociálních sítích 

Prakticky denně se dozvídáme o nových možnostech, službách a nápadech na sociálních 

sítích. Primárním účelem marketingu na sociálních sítích není prodej produktů, 

ale vytvoření povědomí o produktu, určité image a samozřejmě vytvoření sítě kontaktů. 

Prvním bodem plánování marketingu na sociálních sítích bude to, co by nám marketing 

měl přinést, po té určení cílové skupiny a uvědomění si kolik do něj chci investovat. 

Pomocí sociálních sítí si lze vytvořit určitý vztah se zákazníky. Zákazníky zajímá, 

co si myslí ostatní a rádi uslyší, že produkt který si vybrali, se líbí i dalším a mají s ním 
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pozitivní zkušenost. Někteří i rádi podiskutují, co se jim líbilo a co ne. Navíc profily 

na sociálních sítích dávají snadný prostor pro dotazy ze strany zákazníky, ale i prodejce. 

Co byste chtěli změnit, co se vám líbilo, co nelíbilo a co by mělo přijít nového? 

To všechno jsou dotazy, které prodejce prostřednictvím sociálních sítí může 

se zákazníky komunikovat. 

Důležitou součástí marketingu na sociálních sítích je péče o účty, starat se o ně, 

aktualizovat je a být aktivní. Jde o osobnější formu marketingu než je reklama, musíme 

tedy být i opatrní a vždy si uvědomit, že jednáme se zákazníkem nebo potenciálním 

zákazníkem a měli bychom i na hloupé dotazy nalézt přívětivou odpověď. Musíme tedy 

k sítím přistupovat s lidskou tváří a ne strojově jako je tomu u klasických reklam. 

Sociální sítě mají své základní funkce, přes které je možné dělat marketing. Oblíbenost 

určité funkce, která je pravidelně využívána v marketingu z ní tvoří základ 

marketingového trendu. Pro marketingové trendy je tedy velmi důležité znát jednotlivé 

funkce, které později pak lze považovat i za nástroje marketingových trendů. 

3.6.1 Fotky 

Stále více platí, o to více na sociálních sítích, že obrázek je více než text. Text může být 

samozřejmě součástí. Stejně jako u jiných marketingových nástrojů i u fotografií 

je třeba si určit cílovou skupiny, neboli koho tím chceme zaujmout. Po té je důležité 

udržovat fotky stále aktuální a psát k nim i správném komentáře, aby nezůstaly 

nepochopeny. Fotky na sociálních sítích jsou velmi populární a lze již dnes mluvit 

i o jisté prestiži, kdy se každý snaží mít co nejlepší fotku z dovolené, jídla, party či 

s nějakou slavnou osobností. Snaha vypadat před ostatními dobře a budit dojem velmi 

kvalitně tráveného času se někdy stává téměř posedlostí a jde na úkor užití si okamžiku. 

Článek na TECHNET.IDNES.CZ (2016) píše: 

„Focení může být na překážku prožitku“[45] 

Ano to je pravda, ale v tu chvíli se do hry dostává také marketing. Například u firem, 

které prezentují své výrobky je celkem jasné, že se budou snažit co nejlépe vyfotit 

produkt a ten pak ukázat světu. Pro sociální sítě, ale je daleko zajímavější fotografie 

například z postupu výroby, to co by za normálních okolností jejich oko nespatřilo. 

Znázornit zákazníkovi ten prožitek, nadšení nebo úžas, který nemohl sám prožít. 
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Opět je dobré si uvést příklad z nesportovního, ale také sportovního prostředí. 

Marketing jednotlivých odvětví by se měl vzájemně inspirovat a zdokonalovat. 

Ve sportovním odvětví fanoušci velmi oceňují fotografie známých sportovců 

ze soukromí, dovolených a zákulisí. Tyto fotky jsou velmi sledovány médii a jsou různé 

promílány a diskutovány v novinách a internetových článcích. Sportovci si tedy musí 

dávat velký pozor jakou a také s kým fotku na sociální síť přidají. 

Velkým trendem poslední doby je takzvané „selfie“. Jde o autoportrét obvykle pořízený 

z ruky nebo takzvané „selfie tyče“ z fotoaparátu či mobilního telefonu. Je to obrovský 

fenomén, kteří je využíván takřka všemi lidmi (od sportovců přes herce 

ke kosmonautům). Zejména různé selfie známých osobností jsou velmi populární. Jak 

lze tento fenomén využít v marketing krásně vystihl článek GARSTA (2016) 6 body: 

 soutěž:získejte fanoušky a sledující, aby dělali selfiečka s vašimi produkty, 

 soutěž:získejte fanoušky a sledující, aby dělali selfiečka v místě vašeho 

obchodu, 

 vytvoření selfie aplikace relevantní vašemu povolání, 

 nabídněte slevu výměnou za selfie 

 držte příčiny selfie kampaně v souvislostech 

 vlastnost selfie fandy.[28] 

První bod hovoří o získání fanoušků a sledujících tím, že se vyfotí s vašimi produkty. 

V dnešní praxi již zcela běžně funguje, že velké firmy platí slavným osobnostem, které 

mají hodně sledujících za fotky z jejich produkty. Dobrým příklad pro ČR je Leoš 

Mareš, který takto propaguje některé produkty na svém Instagramu. To podněcuje 

i obyčejné lidi se s vašimi produkty fotit a spustíte tak vlnu již neplaceného marketingu. 

To je u sportovců zcela běžná záležitost. Nosí oblečení značky svého sponzora, nebo 

sponzora klubu a při jakékoliv fotce vzniká marketing. Například Tomáš Berdych má 

dokonce doživotní smlouvu s firmou H&M. Na kurtu ho při oficiálním utkání uvidíte 

pouze v oblečení této značky. 

Druhý bod je podobný jak první, ale místo produktu hovoří o selfie v místě vašeho 

obchodu. Velmi zajímavý marketing zejména pro lokální společnosti. Skvělý nápad 

je například vyhlásit soutěž o hodnotné ceny, která spočívá v nejlepším selfie na vaší 

prodejně. Převedeno do sportovního prostředí to samé akorát na sportovišti, stadiónu 

nebo závodním okruhu. 
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Třetí bod není již tak běžnou praxí, ale v poslední době se rozmohl trend s aplikacemi, 

které vám vytvoří selfie rámeček s určitým motivem. Takže fanoušci či potenciální 

zákazníci dělají selfie do rámečku například s logem vaší firmy nebo vašeho oblíbeného 

týmu. 

Čtvrtý bod je velmi jednoduchý, sleva výměnou za selfie s produktem, logem nebo 

Hashtage z vaší firmy nebo klubu vloženou na zeď. I sleva 5–10 % se může v tomto 

případě vyplatit. 

V pátém bodu jde o udržení trendu zvyšování povědomí o firmě. Nebylo by správné 

vyhlásit pouze jednu soutěž a dále už nijak nemotivovat k další propagaci. Vhodné 

je soutěže a kampaně propojovat. Například pokud je soutěž o lístky na určitý zápas 

a s tím lístkem se po skončení zápasu lze zapojit do další soutěže. 

A v posledním bodě jde o jakési uznání fanouška, například pokud každý týden vyberu 

jedno nejlepší selfie a zveřejním o něm, že bylo vyhlášeno nejlepším. Fanoušek 

nedostane hodnotné ceny, ale každý sledující uvidí, že právě on získal ohodnocení 

nejlepší selfie týdne. Opět ideálně s využitím Hashtagu dané akce. 

3.6.2 Video 

Reklamní bannery na internetových stránkách najdeme většinou různě po stranách, 

reklamy jsou však vloženy přímo před jednotlivá videa. A tak někteří uživatelé již dnes 

používají takzvaný „ad-block“jde o systém, který blokuje reklamu na internetu. 

Reklamou jsme obklopeni nejen na internetu jako takovém, ale často jí musíme 

shlédnout i před videem a je to dosti otravné. Je to logický krok uživatelů a o to větší 

prostor by v budoucnu mohla dostat marketing skrze video a ne vložená a nechtěná 

reklama před videem. 

Podle webové stránky NEXTVISION.CZ (2016): 

„YouTube je druhý největší vyhledávač na světě. Před ním je jen Google, který 

ho vlastní. Facebook zase pokořil 1 miliardu uživatelů za jediný den. Na obou těchto 

sítích si uživatelé pouští videa, aby se zabavili i poučili. Vy jim přitom můžete něco 

prodat.“[39] 

Přesně jak vystihuje předchozí text, uživatelé sociálních sítí koukají na videa, 

aby se poučili nebo zabavili, ideální příležitost jim přitom i něco prodat. Na 
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Facebooku funguje autoplay, takže každému uživateli se při procházení zdi 

spustí zobrazené video. 

V současnosti existuje na kanálu YouTube spoustu takzvaných „youtuberů“. Jsou 

to lidé, kteří mají svůj vlastní na kanál na síti a jeho prostřednictvím se svým vlastním 

originální způsobem prezentují. Většinou se jedná o určitou spojitost se zájmy nebo 

životními příběhy. Pokud je youtuber úspěšný a sledovaný, začnou ho následně 

oslovovat firmy, aby podpořil jejich produkty ve svých videích. Za to může inkasovat 

slušné částky nebo svolí k tomu, že to udělá zadarmo, protože produkt má rád a bude 

s ním viděn rád.  

Mnozí mluví o videu jako o marketingu budoucnosti a označují rok 2016 nebo 2017 

jako rok video-marketingu. Jestli tyto prognózy jsou pravdivé, ukáže až čas. 

Každopádně už nyní lze říci, že video je neodmyslitelným nástrojem marketingu. 

3.6.3 Lokalizace 

Na spoustě sociálních sítí můžete ostatním uživatelům sdělit, kde právě jste díky 

lokalizačním službám. Dokonce tak můžete učinit zároveň s fotografií, videem, 

odkazem či napsanou myšlenkou. Pokud se tedy chcete pochlubit, kde právě jste, je tato 

služba právě pro vás. Existují i aplikace, která vám takzvaný „check-in“ volně 

přeloženo jako „jsem tady“ sčítá a ukazuje, kolikrát jste se již „čekli“. K jednotlivým 

check-inům můžete přidávat i komentáře a hodnocení a ostatní uživatelé to může 

ovlivnit ve výběru místa, kam příště půjdou. 

V článku na M-JOURNAL.CZ (2012) jsme si mohli přečíst, že: 

„Pro marketéry může být ještě podstatnější zjištění, že Američané obecně, především 

pak ti s chytrými telefony, používají své mobily čím dál více k zjištění geolokačních 

informací, jako jsou doporučení na restaurace v okolí a navigační údaje.“ [38] 

Zejména tedy restauračním zařízení se vyplatí být lehce lokalizováni pomocí mobilních 

zařízení a je v jejich zájmu být kvalitně hodnocen. 

3.6.4 Komentování 

Komentování patří k jedné ze základních funkcí na sociálních sítích. V případě 

firemních účtů a profilů se setkáváme s komentáři od zákazníků nebo běžných 
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uživatelů, kteří mají spoustu dotazů. Komentář jsou mnohdy i pozitivní, 

ale také negativní a i na to musíme být připraveni. 
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Jak uvádí MALÁ (2015) ve svém článku: 

„Máte svou firemní nebo zájmovou stránku na Facebooku či na jiné sociální síti? 

Potom určitě víte, že lidé se sem chodí informovat, ale především se chtějí bavit. Někdy 

to ale na Facebooku, Twitteru nebo jiných sítích není jenom o legraci a jako správce 

stránky pověřený veškerou komunikací s fanoušky musíte mít nervy z ocele. Správně. 

Nervy z ocele a chladná hlava jsou základem úspěšné krizové komunikace.“ [36] 

Z předešlého úryvku článku lze pochopit, že o účty na sítích se jenom přece nemůže 

starat úplně každý. Musí to být člověk, co umí komunikovat s lidmi a kdo umí 

odpovídat i na nepříjemné dotazy. Firma si nemůže dovolit, i kdyby byl dotaz 

sebehloupější a nepravdivý, vulgárních nebo podobně negativních výrazy. Výborným 

příkladem jsou pak špatné období klubů nebo sportovců, když se nedaří a prohrává se. 

V případě hráčů je snad nejlepší obrana příspěvky nečíst nebo se jen vyjádřit k úpadku 

formy a sdělit snahu o nápravu. Zachovat se tak, abychom přišli o co nejméně fanoušků 

a zároveň nás to nerozhodilo v dalších výkonech. V případě sportovních klubů 

a organizací je také třeba určité reakce, samozřejmě však nejde stíhat reagovat 

na všechny, proto je vhodné určitě veřejné prohlášení nebo podání vysvětlení. 

3.6.5 Sdílení 

Sdílení můžeme brát dvojího charakteru. Buďto někdo sdílí příspěvek, co uživatel přidal 

na sociální síť a tím ho takzvaně „repostuje“ nebo jde o sdílení určitého odkazu, webové 

stránky nebo hudebního klipu.  

I u této funkce je třeba se zamyslet, jak ji lze využít v marketingu. Firmy jsou rády, 

pokud jejich příspěvky jsou sdílené mezi fanoušky. Je to pro ně reklama a lze pomocí 

sdílení vyhlásit i různé soutěže, například sté sdílení vyhrává, nebo sdílej a my jednoho 

z vás vylosujeme. 

Druhá varianta je na příklad, pokud na sítí sdílím svou webovou stránku. Síť nám 

nabídne určitý náhled sdílení, ale ten se nám nemusí vždy líbit. Existují editory, pomocí 

kterých lze upravit náhled sdílení tak, jak bychom si představovali. 

3.6.6 To se mi líbí 

„To se mi líbí“ v překladu like je vyjádření sympatií s příspěvkem či komentářem. 

Můžeme jej využít podobně jako sdílení nebo fotografie. Například soutěž o devítitisící 
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like na naší fanpage. Tuto soutěž využil například fotbalový tým FK Dukla Praha. 

Samozřejmě příspěvky s více likes zaujmou více než ty bez, proto je třeba, aby si našich 

příspěvků všimlo co nejvíce uživatelů a líbili se jim. 

CARTER, B. (2014) říká: 

„“Lajk“ snižuje náklady na marketing, zvyšuje prodej a dává vám kontrolu nad 

zákazníky (nebo alespoň možnost je ovlivňovat), prostor dokázat, že dávají pozor, 

možnost upevnit jejich loajalitu a vytvořit z nich své ambasadory, kteří vám dělají tržby 

a obhajují vás před kritiky“[1] 

Like tedy může mít pro nás trojí význam: snižuje náklady, zvyšuje prodej a dává 

nám kontrolu nad zákazníkem. Samozřejmě v realitě to není tak jednoduché, 

ale z dlouhodobého hlediska je tomu tak. Nelze tedy like přesně peněžně ocenit, ale 

jeho počty na našich stránkách jsou vypovídající o jisté sledovanosti a hlavně 

popularitě. 

JOSEPHY (2012) o likes napsal: 

„Mezi těmito provázanými uzly zpravidla probíhá tzv. vyvážená reciprocita – lajky se 

dávají na oplátku, průběžně a navzájem, a to často i bez ohledu na obsah. Kromě 

posilování žádoucích společenských vazeb však lajkování může sloužit i k budování 

vlastní reputace a pozice v rámci hierarchie dominance“.[31] 

Zejména mezi teenagery je běžné takzvaný „like for like“ tedy like k cizímu příspěvku, 

kdy očekávám od majitele příspěvky like na oplátku k některému mému příspěvku. Jak 

nás mohli některé internetové zpravodaje informovat, dokonce lze zaznamenat 

i případy, kdy si některé politické strany, či jejich představitelé like koupili. 

Jako pěkný příklad uvádí JOSEPHY (2012): 

„Případ hamptonského šerifa B. J. Robertse, který sotvaže zvítězil ve volbách, vyhodil 

své spolupracovníky, kteří předtím na Facebooku palcovali volební stránku jeho 

protikandidáta.“[31] 

Výrazem z předchozí definice „palcováním“ se myslí udělování likes, protože 

na Facebook má like podoby ruky s vztyčeným palce. Dá se tedy říci, že i likes nás 

jistým způsobem charakterizuje a zařazuje do určitých skupin. Jsme za něj odpovědní 

a ostatní vidí, co se nám líbí a co ne. Zejména pak zadaní pánové by si měli dát pozor, 

abych jejich přítelkyně nezpozorovala, jaké další slečně dává like k fotce v plavkách. 
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Ve sportu lze zaznamenat případ, kdy dcera tehdejšího trenéra FK Viktoria Plzeň Karla 

Krejčího, Dominika, na svůj účet na sociální sítě umisťovala polonahé vyzývavé fotky. 

Ty se těšili velkému zájmu a počtu likes. Trenér po té své dceři podobné fotky zakázal, 

jelikož jemu ani kluby nepřidávali na pověsti. 

3.7 Sportovní marketingové trendy na sociálních sítích 

Mezi moderní marketingové procesy ve sportu zcela jistě patří podpora prodeje pomocí 

sociálních sítí. Ať už jde o sportovní akce, sportovní kluby, jednotlivé sportovce nebo 

sportovní značky bez sociálních sítí v dnešní době nelze prorazit mezi všechny cílové 

skupiny. 

3.7.1 Fanpage 

Fanpage má na sociálních sítích dnes ve sportu skoro každý slavný sportovec nebo 

sportovní klub. Nejsou však sami, na sociálních sítích se také propagují přímo sportovní 

značky. Nejčastěji zde prezentují nové produkty, aktuální novinky a chystané akce. 

Fanpage musí být nejen aktuální, ale také aktivní. Velkou výhodou sociálních sítí 

je zpětná vazba a dynamický obsah. Velmi snadno zde získávám právě zpětnou vazbu 

od fanoušků, ale i kritiků. Na to můžu opět reagovat a vzniká tu prostor pro diskuzi 

a další propagaci produktů. Dynamika je zde obrovská, své příspěvky můžeme rychle 

měnit, aktualizovat nebo prostě přidávat nové. 

Pan RŮŽIČKA (2011) ve svém článku radí: 

„Nejsnadnější interakcí, kterou fanoušek může provést, je prostý like. Jeden klik, nic 

víc. Chcete jej? Tak proč si o něj neříct? Stačí, aby byl příspěvek vtipný nebo se s ním 

většina fanoušků dokázala ztotožnit. Je až s podivem, jak málo stránek této možnosti 

využívá. 

1. Léto začíná za 24 dní. Lajkujte tento status, pokud jej chcete hned! (cestovní 

kancelář)“ 

2. Klikněte na "To se mi líbí", pokud už se nemůžete dočkat, až za vámi 

zaklapnou dveře z práce. (pracovní agentura) 

3. Lajkujte tenhle status, pokud chcete, aby místo vloček padaly LCD televize 

(výrobce elektroniky)[42] 
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I ve sportu lze využívat tohoto nástroje. Například u Fanpage známého sportovce 

vložíme po vydařeném zápase jeho fotku v dresu a do komentáře přidáme: „Dejte lajk 

pokud se ti líbil dnešní výkon …“. Dobrým příkladem pro sportovce je Jaromír Jágr, 

který je velmi aktivní a často vkládá nové a vtipné příspěvky. Dokonce své fanoušky 

na Facebooku nazývá „facebookovou rodinou“. Na stránce se objevují také jeho videa 

z tréninku s radami přímo od něj, ale i věci z osobního života. 

Existují i další způsoby jak si říci o likes, ale právě ty nejjednodušší byly v předchozím 

článku vystiženy. Jde o jednoduché obraty, kterými si můžete udržet zákazníkovu 

pozornost a neubíjít ho pouze klasickými slevovými akcemi pořád dokola, ale spíše 

s ním komunikovat jako se sobě rovným nebo přímo jako s kamarádem. 

Důležité je především stránku pravidelně udržovat a doplňovat o tyto marketingové 

prvky, založením Fanpage nekončí naše propagace na sítí, ale naopak teprve začíná. 

3.7.2 Promo videa 

Promo video se stává lepším a lepším marketingovým nástrojem i díky rozšiřujícím 

se možnostem přehrávání. Například na Facebook se video spustí samo, pokud na něj 

při prohlídce své zdi narazíme. Navíc je to velmi kvalitní a pro diváka pohodlná forma 

sdělení, skoro každý se spíše podívá na video, než bude číst sáhodlouhý článek 

a i emoční zaujmutí je pomocí videa snazší. Můžeme přidat hudbu a krásnou krajinu, 

která v uživatelích vyvolá spoustu emocí. 

Pan RUFFEL (2016) ve svém článku radí jak postupovat při přípravě promo videa 

v 5 bodech: 

 strategické plánování – identifikace účelu a strategické cíle k příběhu 

 pre-produkce – plánování technických aspektů vytváření a natáčení videa 

 produkce – pořízení propagačního videa 

 post-produkce – úprava propagačního videa 

 distribuce a marketing – distribuce a sdílení propagačního videa.[41] 

I takové promo video by se předem mělo stanovit scénář, rozpočet, téma a především 

cíle. U druhé bodu jde už o konkrétní přípravy, je třeba naplánovat jak video 

produkovat z technického hlediska. Ve třetím bodě jde o konkrétní akci neboli natočení 

videa. Je čas přemístit se na místo i s celým týmem a dát se do práce. Po hrubém 

natočení videa je tu čas pro grafiky a další odborné pracovníky, kteří musejí video 
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patřičně sestříhat, dodat zvuky, aplikace, vizuální efekty, grafiku a zkompletovat 

všechen materiál. Posledním bodem je pak konkrétní distribuce video a tedy i jeho 

marketing. Jde o profesionální přístup v 5 širokých bodech. Pokud neplánujeme tolik 

propracované video a jde spíš o promo, které jsme si schopni natočit sami, postup 

se dá samozřejmě zjednodušit. 

Mezi další důležité prvky patří samotný obsah, který by měl obsahovat emotivní příběh 

doplněný o kvalitní hudbu. Akce by měla být přirozené a její doplňky originální. 

V některých případech i celé video vhodné doplnit i o komentář, který komentuje dění 

a pomáhá tak divákovi zůstat v obraze a celý příběh pochopit. 

3.7.3 Branding 

„Brand“ neboli značka je budována pro název společnosti, službu nebo produkt. 

Převedeno do sportovní terminologie jde buďto o osobní značku sportovce, sportovní 

klub nebo sportovní produkt. Značka slouží k budování dlouhodobého povědomí 

o značce a jeho cílem je vytváření pozitivních asociací. Tomu se říká „positioning“, 

neboli vytváření obrazu značky. 

KACLOVÁ (2013) ve svém článku publikuje: 

„Nesnažte se vytvářet obraz Vaší společnosti na základě toho, co si myslíte, že Vaši 

zákazníci chtějí a potřebují slyšet, aby koupily Váš produkt nebo využili Vaší služby. 

To přináší pouze krátkodobé zisky. Tím, jak se bude měnit Váš názor na Vaše zákazníky 

a trh, budete přetvářet i obraz společnosti a měnit tím i její příběh.“[32] 

V článku je zdůrazněn dlouhodobý efekt, který by značka měla vytvářet. Každá značka 

by měla mít svůj příběh, který by měl být postupně budován. K tomu je dobré uvědomit 

si, kdo momentálně jsem a jaké je o mě povědomí. Po té si mohu vytvořit příběh 

a snažit se o vzbuzování hmotných i nehmotných asociací. Kreativitě se meze nekladou. 

3.7.4 Události 

Pro potřeby diplomové práce je pojem události řešen jako funkce sociálních sítí 

a fungují především na Facebooku. Nelze je však vynechat, protože události jsou hojně 

využívány sportovními kluby a organizacemi. Ty tvoří na sociálních sítích události 

na jednotlivá utkání, ale i na různé charitativní akce, autogramiády, začátky sezóny, 

ale i různé sportovní akce jako jsou například maratony a další různé běhy. Události 



 

 52 

se také často používají k uvedení nového výrobku na trh, krátkodobých slev nebo 

různých setkání.  

Jde vlastně o to, aby bylo vidět co se děje a lidé byli tímto způsobem informováni, 

kdy a kde akce bude. Lze tak i vidět, kdo má v plánu se zúčastnit. Díky upozorněním 

se v den konání dokonce akce sama připomene uživatelům, kteří mají o akci zájem. 

Dle webové stránky MEDIAGURU.CZ (2015): 

„Na sociálních sítích už nejde jen o to zůstat v kontaktu, ale organizovat volný 

čas a setkání s lidmi. Jde tak nejen o osobní bázi, ale i o celospolečenský dopad.“[37] 

Některé události můžou mít vliv dokonce na celou společnost a nemusí jít pouze 

o pokrytí cílové skupiny. Samozřejmě pokud jde o akci, které se může zúčastnit každý 

a není pouze pro zvané nebo vybranou společnost. 

Pokud není nastavená blokace nebo utajení, tak ostatní uživatelé vidí, pokud 

se do události přidá někdo z jejich přátel. Vlastně události mohou mít větší pokrytí než 

bychom původně mohli očekávat. Jde o výborný nástroj, zejména pokud nám jde 

o to dostat do širokého povědomí existenci akce. Uživatelům, kteří souhlasí s účastí na 

akci nebo se o akci zajímají, se událost připomíná nejen v den konání, ale dokonce i 

hodinu před začátkem akce. Akce musí být časově určená, aspoň její začátek, čas 

nastavujeme při vytváření události. 
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4 METODIKA PRÁCE 

Pro tuto diplomovou práci byly využity metody kvalitativní a kvantitativní. Mezi 

kvalitativní metody patřil monitoring, pozorování a polostrukturované rozhovory. Jako 

kvantitativní metody bylo využito dotazníkového šetření. Pomocí těchto metod byla 

vytvořena analýza současných trendů marketingu na sociálních sítích a jejich využití ve 

sportu. Dále byla vytvořena předpověď a doporučení. Výsledky byly přeneseny 

do kapitoly 5 Výsledky dotazování a jejich interpretace a do kapitoly 6 Celkové 

výsledky a jejich interpretace. 

V kapitole 4.3.3 Interview bylo využito textu z bakalářské práce autora – Marketingový 

plán volejbalového klubu Volleyball Nymburk. Tento text byl upraven a doplněn 

pro potřeby diplomové práce. 

4.1 Metodika marketingového výzkumu 

Autor přistoupil k výzkumnému plánu z kvantitativního a z kvalitativního hlediska. 

Hlavním důvodem byl rozsah řešeného tématu, který je velmi široký. Pro lepší 

objektivnost získaných informací byly zvoleny metody jak kvalitativní, 

tak i kvantitativní.  

4.1.1 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum proběhl formou dvou polostrukturovaných rozhovorů 

a to s Ondřejem Kalátem z Českého hokejového svazu ledního hokeje, který ve svém 

zaměstnání zastává pozici manažer webu, IT a statistik, a také Tomášem Čekalem 

z BPA sport marketing, a.s., který zastává ve svém zaměstnání téměř obdobné pozice 

jako pan Kalát. Patří také do projektu Hokejka.cz společnosti BPA, sport marketing a.s. 

V projektu se stará především o sociální sítě. 

S respondenty byla nejprve domluvena schůzka, na které byli seznámeni s otázkami 

a s průběhem rozhovoru. Po té byli dotazování třinácti připravenými otázkami, 

které dle potřeby doplňovali doplňující otázky. 

Struktura rozhovorů, včetně doplňujících otázek, je k dispozici k nahlédnutí na konci 

diplomové práce, v Příloze 1: polostrukturovaný rozhovor – Ondřej Kalát 

a v Příloze 2: polostrukturovaný rozhovor – Tomáš Čekal. 
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Do kvalitativního výzkumu patřilo také pozorování a monitoring. Monitoring sledoval 

marketingové trendy na sociálních sítích a jejich využití ve sportu. Předmětem bylo 

sledování současných trendů a jejich vývoje do budoucnosti. S tím souvisejí také 

jednotlivé funkce sociálních sítí a jejich inovace. U pozorování byly určeny čtyři 

kritéria ke sledování a to prezentace na sociálních sítích – u sportovců, sportovních 

klubů, sportovních organizací a propagačních kampaní. 

Pozorování i monitoring probíhali po celou dobu tvorby diplomové práce. Výzkum tedy 

začal 1. 10. 2016 a skončil 31. 3. 2017. 

4.1.2 Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum proběhl pomocí dotazníku. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 

318 respondentů. Dotazník byl cílen na uživatele sociální sítě Facebook. Dotazování 

proběhlo pomocí elektronického dotazníku, který byl distribuován právě přes sociální 

sít Facebook, kde byli respondenti podrobeni 16 otázkám. Výzkum probíhal 

3. 8. – 8. 8. 2017. 

4.2 Obecná charakteristika výzkumného plánu 

Marketingový výzkum měl zjistit současné trendy marketingu na sociálních sítích 

v oblasti sportu, vyzdvihnout nejsilnější trendy a předpovědět jejich další vývoj. 

4.2.1 Cíl marketingového výzkumu 

Cílem marketingového výzkumu bylo získat co nejvíce informací. K dispozici jsou 

odpovědi od odborníků, ale i široké veřejnost, jak dnes už lze nazvat uživatele 

Facebooku. Autor tak mohl lépe vyvodit vhodné objektivní názory a předpovědi 

o řešeném tématu. Výsledky lze vzájemně porovnat a najít určité spojitosti nebo naopak 

odlišnosti, které pomohou k určení současných trendů. Hlavním cílem je získat 

co nejširší a nejobjektivnější pohled na řešené téma a na základě toho provést prognózy 

vývoje marketingových trendů. 

4.2.2 Výzkumné otázky 

Otázky do dotazníku byly tvořeny tak, aby byly co nejsrozumitelnější a nedocházelo 

k nevyplnění některých otázek. Zároveň byly po konzultaci s docentkou Čáslavovou, 
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Mgr. Buriánkovou a Mgr. Višněvským upraveny do podoby, z které lze co nejlépe 

vytěžit směrodatné výsledky a závěry. Nakonec byl dotazník sestaven do 16 otázek. 

V polostrukturovaném interview byly otázky více zaměřeny na řešený obor, 

jelikož respondenti byli přímo zaměstnáni v řešeném oboru a otázky šlo tedy více 

cílit na řešené téma. Jednalo se o 13 připravených otázek, které byly dle potřeby 

doplněny o doplňující otázky v průběhu rozhovoru. Otázky připravil autor podle svých 

předchozích zkušeností. 

4.2.3 Identifikace a popis výběrového souboru 

U kvalitativního sběru dat šlo o výběr odborníků, tedy lidí, kteří se v oboru marketingu 

na sociálních sítích vyznají a pohybují se zde. Představili jsme si je již v kapitole 

4.1.1 Kvalitativní výzkum. Konkrétně se zabývají ve své práci webem, IT a statistikami. 

Do jejich kompetence patří i péče o sociální sítě. Zároveň byly zvoleny dva rozhovory 

pro možnost porovnání a nalezení určitých shod a rozdílů, na základě kterých 

lze konstatovat určité závěry a předpovědi pro budoucnost. Výběrový soubor 

pro monitoring monitoroval marketingové trendy na sociálních sítích a jejich využití 

ve sportu. Do výběrového souboru patřily současné trendy a monitorování jejich vývoje 

směrem do budoucnosti. U pozorování byl výběrový soubor určen čtyřmi kritérii. Byla 

to prezentace sportovců na sociálních sítích, prezentace sportovních klubů na sociálních 

sítích, prezentace sportovních organizací na sociálních sítích a prezentace propagačních 

kampaní na sociálních sítích. 

U kvantitativního výzkumu probíhal sběr dat elektronicky pomocí sociální sítě 

Facebook. Šlo tedy o cíleně omezený soubor respondentů. Podrobnosti o dotazníku 

jsme si popsali v kapitole 4.1.2 Kvantitativní výzkum. Cílovou skupinou se stali 

uživatelé Facebooku s aspoň minimálním vztahem ke sportu. Kdo se v oblasti sportu 

vůbec nepohybuje, nemohl dost dobře dotazníku porozumět a výsledky od takového 

respondenta by byly zkreslující. 

4.3 Popis metod a technik sběru dat 

Byly použity 4 techniky sběru dat. Jak výzkum probíhal, si popíšeme v následujících 

kapitolách 4.3.1 Monitoring, 4.3.2 Pozorování, 4.3.3 Interview a 4.3.4 Dotazník. 

V kvalitativním výzkumu se jednalo o monitoring, pozorování a polostrukturované 

interview. U prvních dvou metod autorovi stačilo připojení k internetu a následná 
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realizace jím samotným. U polostrukturovaného rozhovoru se autor zaměřil 

na dva kvalifikované respondenty a smluvil si s nimi schůzku.  

U kvantitativního výzkumu autor využil dotaz dotazníkového šetření. Pro šetření autor 

vybral elektronický dotazník. Ten následně publikoval na sociální sítí Facebook, 

kde také získal všech 318 respondentů. 

4.3.1 Monitoring 

Monitoring probíhal soustavně po celou dobu tvorby diplomové práce, 

tedy od 1. 10. 2016 až do 31. 3. 2017. Hlavním cílem monitoringu bylo sledování 

vývoje marketingových trendů na sociálních sítích a jejich využitelnosti ve sportu. 

Monitorovány byly především nově vznikající trendy a jejich tendence vývoje 

do budoucnosti. 

Šlo tedy i o vyzkoušení si různých marketingově použitelných funkcí na sociálních 

sítích a zjišťování informací, jak s nimi zacházet. Autor monitoroval i vznikající články, 

odkazy a videa na téma diplomové práce „Marketing na sociálních sítích a jejich 

využitelnost ve sportu“, které bylo nutné nastudovat k pochopení problematiky. 

4.3.2 Pozorování 

Pozorování stejně jako monitoring probíhalo po celou dobu tvorby diplomové práce, 

tedy od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017. Na rozdíl od monitoringu pozorování bylo zaměřeno 

na prezentaci na sociálních sítích u – sportovců, sportovních organizací, sportovních 

klubů a propagačních kampaní. Autor pozoroval, jak sportovci, sportovní kluby 

a sportovní organizace na sociálních sítích vystupují a komunikují s fanoušky. 

Předmětem pozorování byly také různé kampaně, zejména pak kampaň, které byl autor 

součástí, a to kampaň na sociálních sítích od 3. 1. – 28. 1. 2017 k projektu „Pojď hrát 

hokej“, který se v tomto období zaměřil na svou akci „Týden hokeje“. K této kampani 

více v kapitole 6.2.1.1 Reklama. 

4.3.2.1 Kritéria pozorování 

Kritéria pozorování obsahovala čtyři základní body: 

 prezentace sportovců na sociálních sítích, 

 prezentace sportovních klubů na sociálních sítích, 
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 prezentace sportovních organizací na sociálních sítích, 

 sportovní propagační kampaně na sociálních sítích. 

Tyto čtyři body byly pro pozorování vymezujícím souborem dat a tato kvalitativní 

metoda výzkumu se na ně zaměřila. 

4.3.3 Interview 

V této diplomové práci je jednou z metod polostrukturované interview. Osobní 

interview je obecně založeno na přímé komunikaci s respondentem. Jeho největší 

výhodou je přímá zpětná vazba mezi tazatelem a respondentem. Díky tomu je možné 

motivovat respondenta k odpovědím. Pro spontánní zodpovídání otázek je důležité 

navázat dobrý vztah s dotazovaným, neměl by se cítit pod tlakem, ale spíše 

v přátelském prostředí. 

Osobní přítomnost tazatele může být i nevýhodou – na příkladu citlivých nebo 

společensky nevhodných témat. Pokud nezvolíme vhodný čas pro rozhovor, respondent 

se může začít chovat nepřirozeně a jeho odpovědi budou zkreslené.  

Podle PŘÍBOVÉ (1996): 

„Osobní forma dotazování je pro respondenta únosná jen v určitém časovém rozsahu. 

Za běžný rozsah se považuje 30-40 minut, i když je výjimečně možné pracovat 

s respondenty i déle. Pak ovšem musíme pamatovat na přestávky v dotazování, během 

kterých se respondent uvolní.“[20, s. 48] 

V interview pro tuto diplomovou práci autor zaujímal pozici tazatele tak, 

aby neovlivňoval obsah sdělení reakcemi na odpovědi. Udržoval očividný zájem 

o danou problematiku, aby respondent měl větší motivaci své odpovědi rozvádět 

dopodrobna. Rozhovory příliš neprotahoval a s panem Kalátem mluvil 25 minut 

a s panem Čekalem 27 minut. 

Dle HENDLA (2008): 

„Je na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí získá informace, které osvětlí daný 

problém. Zůstává mu i volnost přizpůsobovat formulace otázek podle situace. Rozhovor 

s návodem dává tazateli možnost co nejvýhodněji využít čas k interview. Pomáhá udržet 

zaměření rozhovoru, ale dovoluje dotazovanému zároveň uplatnit vlastní perspektivy 

a zkušenosti.“[6, s. 174] 
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Autor připravené otázky doplňoval o doplňující otázky. Nebylo jich třeba mnoho, 

protože dotazování většinou otázku dobře pochopili a sami se rozpovídali o tématu. 

Doplňující otázky tak pouze prohlubovaly hloubku získaných informací a u některých 

otázek dokonce nebyly ani potřeba a autorovi dostatečně stačila první odpověď 

respondenta. 

4.3.3.1 Polostrukturované interview 

Správné schéma pro osobní interview závisí na informacích, které je potřeba získat. 

Jestliže je potřeba dát především prostor dotazovanému se svévolně vyjádřit k tématu, 

stačí pouze hlavní témata. Autor hlavní témata doplnil o otázky tak, aby dostal potřebné 

odpovědi pro praktickou část práce. Aby došlo k naplnění cílů rozhovoru a neopomnělo 

se žádné téma, byla sestavena operacionalizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Čas na rozhovor se autor snažil využít co nejlépe. Občas došlo k delší prodlevě u jedné 

otázky, protože doplňující otázky napadaly autora až v průběhu rozhovoru. 
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Obrázek 1: operacionalizace – polostrukturovaný rozhovor 
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Při odpovědích na doplňující otázky respondentů autora napadaly další otázky 

a u některých otázek došlo až k lehkému vybočení mimo téma. 

Schéma pro návrh návodu bylo sestaveno dle HENDLA (2008): 

 pokud jsme navrhli obecné téma, napíšeme si všechna vedlejší témata 

a okruhy otázek, jež nás budou zajímat, 

 uspořádáme oblasti zájmu ve vhodném pořadí. Jaké je jejich logické pořadí? 

Která témata jsou nejdůležitější? Doporučuje se umístit nejdůležitější a citlivá 

témata ke konci rozhovoru, 

 zamyslíme se nad formou otázek ke každému tématu. Také si rozmyslíme 

pořadí otázek, 

 promyslíme si vhodné prohlubující a sondážní otázky. [6, s. 175] 

Otevřené otázky podněcují k doplňujícím otázkám a k získání co nejvíce informací. 

Při rozhovoru byly otázky srozumitelné a ve většině případů nebylo nutné otázku 

vysvětlovat podrobněji. Pro respondenta bylo osobní dotazování pohodlnější 

a příjemnější než vyplňování dotazníku. 

4.3.4 Dotazník 

Pro sběr primárních informací na sociální síti Facebook od respondentů 

s aspoň minimálním vztahem ke sportu byl použit dotazník. 

KOTLER (2001) se ve své knize zmiňuje o dotazníku takto:  

,,Dotazníky obsahují soubor otázek, na něž mají respondenti odpovídat. Pro svou 

pružnost jsou nejčastěji používaným nástrojem pro sběr primárních informací.“ 

[11, s. 125] 

Kotler označil ve své definici dotazníky jako nejpoužívanější metodu pro sběr 

primárních informací. I v diplomové práci byl dotazník ke sběru primárních informací 

využit. Dotazník zkoumal téma diplomové práce a zároveň se snažil získat dostatek 

informací o respondentovi. 
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Následující odrážky dle KOTLERA (2001) specifikují oblasti, ve kterých se velmi často 

dělají chyby:  

 počet otázek,  

 účel otázek, 

 forma otázky, 

 stylizace a pořadí otázek, 

 návaznost,  

 pořadí otázek.[11] 

Jak již bylo zmíněno, všechny tyto položky autor konzultoval s vedoucí práce. Navíc 

došlo také ke konzultaci s nezávislými osobami, které sestavování dotazníku velmi 

dobře rozumí, jak již bylo zmíněno v kapitole 4.2.2 Výzkumné otázky. Bylo 

přistoupeno ke dvěma nezávislým konzultacím, aby došlo k sestavení co nejlepší formy 

dotazníku, která by se právě těchto běžných chyb vyvarovala. 

Postup tvorby dotazníku lze rozdělit na několik etap. Dle PŘIBOVÉ a kol. (1996) 

jsou etapy následující:  

 vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést, 

 určení způsobu dotazování, 

 specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr, 

 konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace, 

 konstrukce celého dotazníku, 

 pilotáž.[20] 

Dle tohoto modelu se řídil i autor a pomohlo mu to tak k lepší logice dotazníku. Nejprve 

bylo třeba si určit informace, které má dotazník přinést, neboli cíle výzkumu. K tomu 

je potřeba sestavit si operacionalizaci, která řešené téma rozkládá na menší položky. 

Způsob dotazování autor přizpůsobil cílové skupině, tak aby vyplňování bylo 

pro cílovou skupinu pohodlné, proto použil elektronický dotazník. Operacionalizace 

pomáhá vyjasnit, jaké informace chceme zjistit, a lépe tak dosáhneme cílů. 
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Obrázek 2: operacionalizace – dotazník 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pilotáž pak byla provedena u jedenácti kamarádů autora, kteří s ním hrají ve fotbalovém 

týmu. Respondenti tak odpovídali cílové skupině, na kterou byl dotazník zaměřen. 

Respondenti z pilotáže všem otázkám porozuměli a v průběhu se autora nemuseli na nic 

dotazovat. Vyplnění trvalo v průměru 4 minuty a 52 sekund a podle toho také autor 

nastavil úvodní popisek pro respondenty, kdy doba na vyplnění byla odhadnuta  

na 5 minut. 

Logika dotazníku včetně otázek byla tvořena tak, aby každý respondent otázce 

porozuměl a zároveň bylo možné vhodně získaná data sbírat a vyvodit z nich závěry. 

Po cenných radách a poznatcích konzultantů byl upraven do konečné podoby se 

16 otázkami. Celý dotazník je k dispozici k nahlédnutí na konci práce jako 

Příloha 3: dotazník.  
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5 VÝSLEDKY DOTAZOVÁNÍ A JEJICH INTEPRETACE 

V kapitole 5 Výsledky dotazování a jejich interpretace bylo využito analýzy, 

ale i syntézy. Výsledky jsou interpretovány z vyhodnocování dotazníku, 

které je doplněno o komentáře autora. Komentáře jsou inspirované i získanými 

poznatky z polostrukturovaných rozhovorů, pozorování a monitoringu. 

5.1 Analýza a interpretace dat kvantitativního výzkumu 

Marketingového výzkumu se celkem zúčastnilo 318 respondentů. Výzkum probíhal 

elektronickou formou. Celkem 318 dotazníků bylo získáno pouze elektronicky, 

respektive přes Facebook. Tato skutečnost dokládá situaci, že sociální sítě jsou dnes 

velmi rozšířené, a proto není problém získat respondenty právě přes něj. 

Výzkum probíhal od 3. 3. 2017 do 8. 3. 2017, dohromady tedy 6 dnů, během kterých 

autor získal dostatečný počet respondentů a dotazníkové šetření ukončil. 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je vidět na obrázku 3 došlo dohromady ke 2 158 unikátním návštěvám odkazu 

obsahujícímu dotazník. Během 6 dní velmi slušné zaměření, vzhledem k tomu, 

že se jednalo o neplacený příspěvek a byl publikován pouze na osobním profilu autora 

nebo ve facebookových skupinách, kterých je také součástí. Dotazník vyplnilo a tedy 

i dokončilo 14,7 % návštěvníků dotazníku. Toto procento autor připisuje především 

selektování lidí se vztahem ke sportu a bez něj. Jelikož respondent, který nemá vůbec 

žádný vztah ke sportu, nemohl být schopen dotazník vyplnit. 

  

Obrázek 3: statistika respondentů 



 

 63 

5.1.1 Základní informace o respondentovi 

U interpretace výsledků začneme nejdřív sociodemografickými údaji, které byly 

koncipovány na konec dotazníku, protože patří mezi jednoduše vyplnitelné. Respondent 

nemusí na jejich vyplnění vynaložit takové úsilí a vyplní je i na konci dotazníku, 

když už může docházet ke ztrátě koncentrace a chuti k odpovědím. Je zbytečné tyto 

otázky dávat na začátek dotazníku, kdy má respondent nejvíce energie. Na začátku 

je třeba využít energie respondenta a položit spíše náročnější otázky. 

Z celkem 318 respondentů bylo 148 mužů (46,5 %) a 170 žen (53,5 %). Trochu 

překvapivě vyplňovaly o něco více ženy. Autor očekával více mužů, zejména pak 

ze skupiny pasivních sportovců, kterých je dle jeho poznatků více u mužů než žen. 

Ty sport nesledují tolik jako muži, dokladem můžou být dva nejpopulárnější sporty 

u nás – fotbal a hokej. Zejména pak návštěvnost fotbalových a hokejových utkání, 

kde skutečně potkáme více mužů. Větší množství žen podle autora ovlivnily právě 

sociální sítě, kde dle jeho pozorování jsou naopak aktivnější ženy. Tento údaj však 

pro potřeby diplomové práce není stěžejní, proto není potřeba uvádět graf nebo 

ho propojovat s ostatními výsledky. 

Po sečtení odpovědí v intervalech 20–24 let (179 respondentů) a 25–29 let 

(75 respondentů) zjistíme, že věk respondentů se ve 254 případech pohyboval 

v intervalu 20–29 let (78,9 %). To jen potvrzuje momentální složení uživatelů 

sociálních sítí. Pouze 25 (7,9 %) bylo ve věku 15–19. U tohoto teenegerského věku 

by autor čekal více odpovědí, protože jejich zastoupení na sociálních sítích je určitě 

větší než 7,9 %. Takže toto nižší procento bude logicky způsobeno větší neochotou 

mladých vyplňovat dotazník jen tak pro nic za nic a bez výhlídky nějaké odměny 

nebo větší zábavy. 

U další otázky, která zkoumá maximální dosažené vzdělání respondentů, nedošlo 

k překvapivým výsledkům. Zvítězila střední škola s maturitou, když se do této kategorie 

zapsalo 163 respondentů (51,3 %). Hojný počet byl také absolventů vysoké školy 

a to sice 123 respondentů (38,7 %). Tento výsledek byl nejspíše ovlivněn umístěním 

dotazníků do facebookové skupiny „Asociace studentů FTVS“. Tam se pohybuje 

spousta absolventů Fakulty tělesné výchovy a sportu. U nich je také předpoklad větší 

ochoty k vyplnění dotazníku. Jednak protože mnoho z nich samo nějaký dotazník 
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za dobu svého studia tvořilo, a jednak protože mají vřelý vztah ke sportu a tedy tématice 

dotazníku.  

Daleko zajímavější výsledky už poskytuje rozdělení respondentů na pasivní sportovce, 

rekreační sportovce, výkonnostní sportovce a závodní sportovce. 

Obrázek 4: vztah ke sportu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve vyhodnocování výsledků bohužel došlo k chybě a na obrázku ve slově 

„Výkonnostní“ chybí jedno písmeno n. Největší zastoupení měli rekreační sportovci 

a to téměř v polovině případů. Druzí nejčetnější byli výkonnostní sportovci, dohromady 

s 91 (28,6 %) respondenty. Podobných výsledků pak dosáhli závodní a pasivní 

sportovci. 

Pokud tedy přejdeme k propojení výsledků a základní charakteristice nejběžnějšího 

respondenta, dostaneme ženu ve věku 20–24 let, která má střední školu s maturitou 

a je rekreačním sportovcem. Tato osoba je vytvořena na základě 4 nejběžnějších 

odpovědíu okruhu otázek – Základní informace o respondentovi. 
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5.1.2 Preference sociálních sítí 

Nyní se dostáváme zpátky na začátek dotazníku. U otázky číslo 1 Jaké sociální sítě 

využíváte? jsme se dozvěděli, jaké sociální sítě respondenti využívají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

I vzhledem k tomu, že dotazník byl distribuován přes Facebook, téměř všichni jsou 

uživatelé Facebooku. Pouze jeden respondent vyplnil, že není. Nejspíše k tomu došlo, 

když některý z respondentů ukázal dotazník další osobě, která sice nemá profil 

na Facebooku, ale byla podrobena výzkumu některým z respondentů, který ano. 

Nejméně respondentů využívá sociální síť Twitter, pouze 65 (20,4 %). To potvrzuje 

autorův komentář z teoretické části, že Twitter je populárnější v zahraničí než u nás, 

kde je nahrazován spíše Facebookem a Instagramem. 

Instagram využívá celkem 237 (74,5 %) respondentů. To je velmi vysoké číslo a lze ho 

odůvodnit dvěma faktory. První je propojení s Facebookem, kdy se jedná nejen 

o stejného majitele, ale zároveň můžete přidávat (dále jen postovat) fotky na Facebook 

i Instagram, aniž byste tak museli učinit na obou platformách. Sítě jsou propojeny, takže 

stačí při postování fotky na Instagram zaškrtnout i políčko – sdílet na Facebooku. 

V opačném směru, tedy pokud postujeme příspěvek na Facebooku a chceme zároveň 

sdílet na Instagramu, to ale nejde. Druhý faktor je velmi dobrý tah Instagramu, 

kdy zavedl novou funkci „InstaStories“, která kopíruje primární funkci Snapchat 

„My story“, a tak Snapchatu ubírá spoustu aktivních uživatelů. Pro ně je nyní 

jednodušší sledovat sportovní dění přímo na Instagramu místo zapínání druhé aplikace.  

Obrázek 5: využívané sociální sítě 
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Na dalším obrázku je vidět oblíbenost sociálních sítí, seřazená podle sloupce důležitost. 

Obrázek 6: vyhovující sociální sítě 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Respondenti u této otázky seřazovali sociální sítě podle oblíbenosti. Pro jednodušší 

interpretaci výsledků a především pro lepší porovnání sociálních sítí jsou sociální sítě 

seřazeny do sloupce důležitost a jejich oblíbenost je vyjádřená ve vzájemném poměru. 

To znamená, že oblíbenost Facebook (nejvíce oblíbený) a oblíbenost LinkedIn (nejméně 

oblíbený) je 3,9 : 1,0. Laicky řečeno, Facebook je 3,9x oblíbenější než LinkedIn. 

A stejně tak lze říci i u dalších. Instagram jako druhá nejoblíbenější sociální síť je vůči 

Snapchat v poměru 3,0 : 1,2. To znamená, že je 2,5 oblíbenější Instagram než Snapchat. 

Dle autorova očekávání skončil LinkedIn na posledním místě. Tato síť není u nás tolik 

populární, ale i přesto počet uživatelů sítě roste. LinkedIn není příliš využíván 

ke sledování sportu. Uživatelé této sítě však vědí, že i zde se objevují velmi zajímavé 

články ze sportovního prostředí. Sám autor zde našel některé velmi přínosné články 

pro svou práci. Autor LinkedIn do dotazníku zařadil, protože tato síť má velký potenciál 

a pro oblast marketingu a managementu je důležitá. Právě díky této síti můžeme najít 

ty nejlepší specialisty pro náš sportovní klub či organizaci a snadno s nimi navázat 

spojení. Cílem šetření bylo i zjistit, kolik lidí tuto síť používá a zajímá se o ni, proto 

byla zařazena do otázek v dotazníku. 

Další obrázek nám znázorňuje oblíbenost funkcí na sociálních sítích. Tento obrázek 

je velmi přínosný pro diplomovou práci, jasně vypovídá o tom, která funkce 

se na kterých sociálních sítích využívá nejvíce, a to u lidí se vztahem ke sportu. 
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Obrázek 7: oblíbená funkce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jasným vítězem chatu se stal Facebook s 307 (96,8 %) respondenty. A velmi zajímavé 

je, že Instagram zvítězil dokonce ve všech 4 zbylých funkcích. U videa to bylo velmi 

těsnéa Instagram porazil Facebook pouze o 2 respondenty, ale například u Hashtagů 

získal191 (60,3 %) respondentů. Opět se zde potvrzuje, že Twitter jakožto platforma, 

která začala s Hashtagy, u nás není příliš populární. I u své dominanty, kterým jsou 

Hashtagy, získala pouze 18 (5,7 %) respondentů. 

Další zajímavé porovnání je u funkce „Insta Stories“ (u Instagramu) a „My story“ 

(u Snapchatu) nebo „Můj den“ (jak se jmenuje obdoba funkce na Facebooku). 

Původní zakladatel této funkce Snapchat, byl poražen nejen Instagramem – 132 

(41,6 %), ale i Facebookem – 63 (19,9 %). Snapchat získal pouze 29 (9,1 %) 

respondentů. To lze považovat za překvapení, ale pouze potvrzující tvrzení, že krok 

Facebooku a Instagramu tuto funkci okopírovat byl geniální. 

U otázky 4 Jakou stránku ze sportovního prostředí na sociálních sítích sledujete? bylo 

získáno velké množství odpovědí. Vzhledem k nesourodosti odpovědí autor musel 

odpovědi vyhodnocovat ručně. Slučovat odpovědi stejného charakteru 

a vyvodit výsledky a závěry. 

Bohužel nejčetnější odpovědí se stala „žádnou nesleduji“, kdy respondenti neuvedli 

nebo jiným způsobem dali najevo, že žádnou stránku z oblasti sportu na sociálních 

sítích nesledují celkem 30x. 
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Nejčastější odpovědi: 

 Český biatlon (26x), 

 CT sport (14x), 

 AC Sparta Praha (11x). 

Dále se často objevovaly odpovědi z prostředí hokeje, jen těsně se mezi nejlepší 

nedostala stránka Jaromíra Jágra (10x) a i další odpovědi z prostředí hokeje byly 

časté – hokej.cz, nhl.cz, HC Sparta Praha nebo ČSLH. Fotbal měl své zastoupení nejen 

v podobě Sparty, ale také Cristiano Ronaldo, SK Slavie Praha, Arsenal CZ/SK. 

I ostatní sporty měly hojné zastoupení. Tenisový svět opanoval Roger Federrer, 

www.tenisovysvet.cz, Fed cup tým, Petra Kvitová a některé další. Dobře si také vedl 

Český olympijský tým (7x). Objevilo se také hodně fitness stránek, motivační stránky, 

portály s live skóre, florbalové stránky, NBA a některé stránky sázkových kanceláří. 

Otázka 5 Kdo má podle Vás nejoriginálnější obsah na sociálních sítích a z jakých 

důvodů? volně navazuje na předchozí otázku a i zde se objevilo velké množství různých 

odpovědí. 

Velmi často se objevila odpověď Red bull a to díky svým rozmanitým akcím, ukázce 

extrémních sportů, akcí s velkým rozpočtem a vždy originálním obsahem. Další častou 

odpovědí se stal Český olympijský tým, který dle některých respondentů jde s dobou, 

je trendy, ukazuje fotky ze zákulisí, komplexně zahrnuje všechny sporty, představuje 

hodně obsahu a je i zábavný. Hodně zmiňovaná stránka je i opět stránka Jaromíra Jágra, 

který je spojován s vtipností, trefností příspěvků, aktuálním vyjadřování se, nadhledem 

a originální komunikací. Opět se také objevuje Český biatlon díky originalitě, videím 

z dějiště závodů, zákulisním fotkám a pravidelným reportům. Potom také ČT sport 

a jeho aktuality ze světa sportu. 

Jednou z odpovědí, která autora zaujala, byla například stránka Bez frází, která je zcela 

novým pohledem na sportovce, jejich ne vždy snadný života, životní příběhy 

a je celkovou změnou pohledů na sportovní prostředí. Dále se objevila také poměrně 

nová stránka seriálové postavy Juliuse Lavického, která je jakousi satirou na prostředí 

českého fotbalu. Beze zmínky nezůstala ani světoznámá Linsey Vonn. 

V této části jsme zjistili, že respondenti nejraději využívají Facebooku a to především 

k chatování. Na postování fotek mají nejradši Instagram a jejich nejoblíbenější stránka 

je Český biatlon. Co se týče nejoriginálnějšího obsahu, zvítězil Red bull. Chat je 
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skutečně nejjednodušší na ovládání a tedy i nejrychlejší na Facebook. Fotky si nejsnáze 

upravíte na Instagramu a navíc se můžou těšit velké oblibě díky přidaným Hashtagům. 

A nejenom díky nim, ale také díky struktuře instagramové zdi, která je na rozdíl 

od Facebooku tvořena pouze fotografiemi. Tedy uživatel si projíždí pouze fotky a spíše 

si té vaší všimne zde, než na Facebooku, který je přehlcený různými příspěvky. Český 

biatlon jako sport je na vzestupu a těší se čím dál tím větší přízni. Odpovídají tomu 

i sportovní výsledky. Čeští biatlonisté jsou více a více obsazováni do reklam, ale jsou 

aktivnější právě na sociálních sítích, kam přidávají různé vtipné fotky a videa určená 

přímo fanouškům. V tomto směru lze určitě pochválit Gabrielu Koukalovou, která svoji 

oblíbenost díky sociálním sítím jen prohlubuje. Daří se jí totiž velmi dobře komunikovat 

s fanoušky a bavit je svými příspěvky. Red bull je dlouhodobě znám jako jednička 

v točeních adrenalinových videí. Například na Mezinárodní den žen sestřihal několik 

videí, kde působily pouze ženy a jejich sportovní výkony v extrémních sportech. 

Doplněny jako vždy o perfektní střih a hudbu. V tom dle autora Red bull nemá 

konkurenci a zdá se, že ještě nějaký čas mít nebude. 

5.1.3 Specifikace marketingových trendů 

Další otázka byla opět položena způsobem, kdy respondenti měli určovat pořadí 

oblíbených příspěvků na sociálních sítích od nejvíce oblíbeného k nejméně oblíbenému. 

Obrázek 8: oblíbený druh příspěvku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Opět byl zvolen způsob zpracování porovnáním, v tomto případě příspěvků. Příspěvky 

jsou seřazeny do sloupce důležitost a jejich oblíbenost je vyjádřená ve vzájemném 
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poměru. Nejvíce oblíbená u respondentů byla fotka a překvapivě na druhém místě 

článek, který porazil dnes již velmi populární video. Na čtvrtém místě pak status,  

dnes již ne tolik využívaný, a na posledním místě odkaz. Zveřejňování fotografií 

je velký fenomén a umožňují to téměř všechny sociální sítě. Články na sociálních sítích 

nejvíce podněcují diskuze a zároveň dávají sítím velkou informační funkci. 

Pozor ale na nepřeberné množství falešných a zkreslených informací, které nám dnešní 

digitální doba přináší. Zvláště pak na sociálních sítích dochází dnes a denně 

k mystifikacím. Video je funkcí na vrcholu a více se mu budeme ještě věnovat 

v kapitole 6 Celkové výsledky a interpretace. Naopak na ústupu jsou statusy, dříve plné 

zdi sociálních sítí, kde každý vyjadřoval své myšlenky, jsou minulostí. Nyní status 

slouží většinou k tomu, pokud něco od svých přátel potřebujeme nebo jim chceme sdělit 

nějaké „moudro“. Sdílení napomáhá k šíření informací, ale neochota ostatních uživatelů 

si špinit zeď jinými příspěvky roste a tak tato funkce těžko může předběhnout fotografie 

nebo videa. 

Otázka 7 byla ve znění Je nějaký sportovec, sportovní klub nebo sportovní organizace, 

který/á Vám případně na sociálních sítích chybí? a zde v absolutní většině padala 

odpověď ne. Tedy respondentům převážně na sociálních sítích nechybí žádná stránka 

z oblasti sportu. Kromě této odpovědi se objevovaly špatné odpovědi, nesmysly nebo 

stránky, které ve skutečnosti existují, jak se autor přesvědčil. Z odpovědí tedy 

lze konstatovat, že dne suž téměř každý profesionální sportovec, klub či organizace 

má aspoň nějaký profil na sociálních sítích. To potvrzuje nepostradatelnost sociálních 

sítí ve sportovním prostředí. Otázka tedy splnila účel a potvrdila autorův názor 

a výzkum, že prakticky není slavného sportovce, klubu nebo organizace, 

kteří by na sociální sítí chyběli. 

Otázka 8 Na jaké sociální síti nejvíce sledujete oblast sportu? byla zaměřená na sociální 

sítě a konkrétně jejich obsah ze světa sportu. 
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Obrázek 9: oblíbená sociální síť pro sport 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jasně na prvním místě je Facebook s 247 (77,7 %) respondenty a na druhém místě 

Instagram se 60 (18,9 %) respondenty. Ostatní sítě jsou zanedbatelné a LinkedIn 

dokonce nezískal žádnou odpověď. V drtivé většině respondenti sledují sport 

na Facebooku nebo Instagramu. Nesmíme však zapomínat na Twitter, který není 

respondenty tolik využíván, ale do sportovního dění přispívá také. Především svojí 

rychlostí a dynamikou příspěvků, pokud se například někdo zraní nebo se odvolá trenér 

u významného klubu, lze očekávat, že tato informace se jako první objeví na Twitteru. 

Nejčastěji tak lze evidovat případy u NHL, NBA nebo NFL. Pokud se podívám 

na české prostředí, sportovci se na Twitteru s oblibou vyjadřují například k výkonům 

rozhodčích a podobně. V tomto směru Twitter poráží Facebook i u nás. 

V další otázce byli respondenti dotazováni na strukturu profilů na sociálních sítích. 

Zda jim ta momentální vyhovuje, či nikoliv. Pokud danou sociální sít nevyužívají, 

odpověď mohli samozřejmě přeskočit. 
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Obrázek 10: struktura profilů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvíce jsou respondenti spokojeni se strukturou profilů na Facebooku – celkově 274 

(86,7 %) respondentů, dále jsou velmi spokojeni také s Instagramem – 224 respondentů 

(70,9 %). Naopak více nespokojených než spokojených respondentů se objevilo 

u Twitteru v poměru 68:73 a u LinkedInu v poměru 61:80. 

I když se facebooková struktura těší velké oblibě, pozor na její velký mix příspěvků. 

Dnes už je poměrně těžké najít nějaký starší příspěvek. Ani časová posloupnost není 

dodržována a některé příspěvky jsou upřednostňovány. U Instagramu je to o poznání 

jednodušší, jelikož pracuje pouze s fotografiemi a videi, opět však pozor na ne úplnou 

časovou posloupnost. Twitter nejspíše nevyhovuje kvůli nutnosti vejít se s textem do 

140 znaků. To je poměrně velké omezení a zejména pro marketing velký problém. 

LinkedIn se netěší takové aktivitě jako ostatní sítě, je běžnější, že si zde založíte 

profesní profil a síť tolik nenavštěvujete. Kvůli novinkám, fotkám a článku je Facebook 

používanější. 

V této části dotazníku jsme se dozvěděli, že respondenti preferují fotografické 

příspěvky. Sportovní stránky na sociálních sítích respondentům nechybí, zkrátka 

protože už tam všechny, co potřebují, jsou. Facebook se stal nejoblíbenější sítí pro 

sledování sportu a nejvíce vyhovuje i svojí strukturou. Dle zjištěných dat bude tedy 

fotka z oblasti sportu přidaná na Facebook ideálním marketingovým nástrojem. Další 

část dotazníku je více zaměřená konkrétně na marketing na sociálních sítích a jeho 

trendy. 
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5.1.4 Marketingové trendy na sociálních sítích 

Další otázka už se věnuje přímo marketingu a ptá se, zda respondentům přijdou sociální 

sítě důležité v oblasti sportovního marketingu a pokud ano, proč. 

Obrázek 11: důležitost sociálních sítí v marketingu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkem 222 (69,8 %) respondentů odpovědělo ano a 96 (30,2 %) že ne. Překvapivě 

docela vysoké číslo u odpovědi ne, skoro třetina dotázaných nepovažuje sociální sítě 

jako důležité pro marketing. Ti, co odpověděli ano, připojovali i odpověď proč 

si to myslí. Odpovědí zde bylo opravdu hodně. V převážné většině šlo o velmi přínosné 

odpovědi a po důkladné analýze se autor pokusí vyzdvihnout a vysvětlit 10 hlavních 

důvodů, proč jsou sociální sítě důležité pro oblast sportovního marketingu. 

Pro lepší rozdělení byl zvolen jednoslovný název pro důvodu, který je blíže rozveden. 

 Propagace – je přes sociální sítě jednoduchá, dobře se na sítích dělá reklama, 

propagují nejrůznější sportovní akce a také sportovní produkty určené 

k prodeji, 

 Fanoušci – sociální sítě pomáhají fanoušky získat, přiblížit je sportu 

a sportovcům a zlepšují komunikaci s nimi, výborně cílí zejména na mladé 

fanoušky, 

 Informace – se šíří přes sociální sítě snadno, rychle, jsou aktuální a poskytují 

nejrychlejší přístup k novinkám a sportovním výsledkům, 

 Sponzoři – sociální sítě pomáhají získat nové sponzory, propagovat 

ty stávající a tvořit a udržovat značku společností, ale i sportovců, 

 Dosah – sociální sítě mají obrovský dosah, možnost cílení na různé cílové 

skupiny, selektovat je podle věku, pohlaví a dalších uvedených údajů 

na profilech a také schopnost samovolného šíření mezi uživateli bez vyvinutí 

dalších aktivit, 
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 Dynamika – díky sociálním sítím lze velmi rychle šířit informace, 

oznamovat změny i na poslední chvíli, obměňovat příspěvky a zůstat 

aktuální, 

 Popularita – skrze sociální sítě se velmi době tvoří „public relations“, 

takzvané veřejné mínění, také se dobře zviditelňuje, dostává do podvědomí 

fanoušků a zvyšuje celkově popularitu sportu jako takového, 

 Levnost – sociální sítě jsou velmi dobře dosažitelné, založení profilů 

nic nestojí a ipropagace může být zadarmo, dnes již existují a velmi dobře 

fungují placené formy propagace, pro méně známé sportovce, sportovní 

kluby a sportovní organizace však může stačit propagace neplacená, 

 Zpětná vazba – žádný jiný marketingový nástroj neposkytuje tak snadnou 

možnost zpětné vazby, podněcuje diskuzi díky možnosti komentování 

a dokonce je možné vyjádřit svůj pocit k příspěvku, jako je like nebo jiné 

pocity, 

 Motivace – poslední důvodem je motivace, protože dnes má profil na sociální 

síti téměř každý, motivací pro nás můžou být oblíbení sportovci, organizace 

nebo kluby, dále motivační videa, výkony ostatních a různé pozvánky 

na akce. 

Propagaci, fanoušky, informace, sponzory, dosah, dynamiku, popularitu, levnost, 

zpětnou vazbu a motivaci autor považuje za stěžejní důvody, proč jsou sociální sítě 

důležité pro oblast sportovního marketingu. Tyto důvody dělají ze sociálních sítí tak 

efektní a dostupný marketingový nástroj, jakým jsou.  

V další otázce byli respondenti dotazováni na nově rozrůstající se trendy marketingu. 

Autor do možností přidal ty nejaktuálnější trendy. Zároveň nechal možnost 

respondentům vyjádřit se i k dalším, které nabídka neobsahovala. 
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Obrázek 12: rozrůstající se trendy marketingu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dle obrázku 12 je vidět, že respondenti nové funkce a trendy znají, ale zdaleka 

ne všichni. Pouze jeden trend zná více než polovina respondentů a to je Živé vysílání, 

které zná222 respondentů (69,8 %). Nejméně respondentů zná poměrně nově vzniklé 

360° fotografie, které umožňují se podívat se na vyfocené místo kolem dokola. 

Mezi přidanými odpověďmi se nejčastěji objevovalo již řešené „Insta Stories“. Autor 

ho úmyslně nezahrnul do možností, protože na Snapchatu funguje již hodně dlouho 

a nepovažuje ho tedy jako nový trend, i když na Facebooku a Instagramu se jedná 

o novou funkci. Dále byly zmíněny reklamy ve videích, která už však také 

lze pozorovat delší dobu, ať už jde o televizní reklamy nebo pouze různá promovidea 

zveřejněná právě na sociálních sítích. Zajímavá jsou 360° videa, která už stejně jako 

fotky existují. V neposlední řadě je určitě dobrý poznatek hlasování pomocí smajlíků, 

i když se nejedná o novou funkci, za trend to lze považovat a v době vzniku diplomové 

práce je velmi využívaný. 
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Zbývá ještě jedna otázka, která se tázala na novou funkci pro sociální sítě. 

Obrázek 13: nová funkce sociálních sítí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvíce respondentů by uvítalo možnost funkci blokování reklam a to 202 (63,5 %) 

respondentů. Nelze v budoucnu očekávat úplné blokování reklam, ale určitá možnost 

výběru reklam nebo blokování reklam určitého typu se dá očekávat. Na Facebooku 

například si již nyní můžete vybrat, jaké reklamy se vám budou zobrazovat.  

Obrázek 14: předvolby pro reklamy 

 

Zdroj: www.facebook.com 
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Pro lepší vysvětlení obrázek výše zobrazuje základní menu pro nastavení předvolby 

reklam. Kde si můžeme upravit, jaké reklamy se nám budou a nebudou zobrazovat. 

Facebook vám sám podle informací z vašeho účtu, ale i vaší aktivity mimo Facebook 

tvoří předvolby pro reklamy, které by vás mohly zajímat, a právě mezi těmito si můžete 

volit. Počet zobrazených reklam však stále ovlivnit nemůžete a můžeme pouze doufat, 

že se to aspoň částečně změní. Facebook tedy zpracovává informace o vaší aktivitě 

i mimo Facebook, to už je poměrně velký zásah do soukromí a opět jde pouze 

o marketing. Software si zapamatuje vámi navštívené webové stránky a následně vám 

pak přes reklamu nabízí podobné nebo stejné produkty, na které jste se před chvíli dívali 

na jiném než facebookovém webu. Aby byl Facebook chráněn a nebyl kvůli tomu 

napadán a žalován kvůli ochraně soukromí, nabízí možnost toto sledování vypnout. 

Reklamy jsou hlavním zdrojem příjmů Facebooku, možnost jejich úplného blokování 

tedy nelze očekávat. 

Celkem 143 (45 %) respondentů by uvítalo funkci „Nelíbí se mi“ neboli „Dislike“, 

tedy opak současného like. Uvidíme, zda k tomu v budoucnu sociální sítě dospějí 

a uživatelé budou moci podobně jako na YouTube kliknout buďto „líbí se mi“, nebo 

„nelíbí se mi“. Jedním z důvodů proč tlačítko na Facebooku není, je že autora příspěvku 

většinou příliš nezajímá, komu se příspěvek nelíbí, ale spíše komu se líbí. 

V této části dotazníku byly určeny důvody, proč jsou sociální sítě pro marketing 

důležité. Dále bylo zjišťováno, jestli jsou nové marketingové trendy na sociálních sítích 

vnímány uživateli a zároveň, které nejvíce. V poslední otázce autor zjišťoval, jakou 

novou funkci by uživatelé uvítali na sociálních sítích. To by mělo přispět 

k předpovědím do budoucnosti vývoje marketingových trendů na sociálních sítích.  

Díky odpovědím si lze představit typického respondenta. Určit preference uživatelů 

na sociálních sítích, čeho si všímají a čeho méně. Také jaké příspěvky je baví a které 

už jsou přežitkem a ucelit tak pohled sportovní veřejnosti na marketingové trendy 

na sociálních sítích. Dotazníkové šetření proběhlo dle plánu a přineslo nespočet 

důležitých a použitelných čísel, informací a poznatků, které budou prezentovány také 

v kapitole 6 Celkové výsledky a jejich interpretace.  
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6 CELKOVÉ VÝSLEDKY A JEJICH INTERPRETACE 

V celkových výsledcích jsou zahrnuty i informace prezentované v kapitole 

5 Výsledky dotazování a jejich interpretace. Celkové výsledky této práce spočívají 

ve zhodnocení zjištěných dat a faktů, určení nejvyužívanějších trendů marketingu 

ve sportu a vytvoření předpovědi dalšího vývoje. Autor nejprve vybral nejvyužívanější 

sociální sítě a jednotlivé marketingové trendy na nich. Následuje autorova předpověď 

a doporučení. Sedmá kapitola je věnovaná diskuzi k diplomové práci a jejího výzkumu. 

6.1 Marketingové trendy na sociálních sítích a jejich využití ve 

sportu 

Marketingové trendy v dnešní době už nejsou pouze o obyčejných reklamách v podobě 

bannerů na místě utkání, ale využívají moderních technologií a jsou stále vynalézavější. 

Poslední roky ukazují, že marketing na sociálních sítích skutečně funguje. Úspěch 

se však nedostaví ze dne na den a sociální sítě vyžadují zcela jiný přístup marketérů. 

Jaká sociální síť bude pro naši propagaci nejlepší, záleží na našich cílech, plánech 

a samozřejmě oboru, kterému se věnujeme. Většina lidí u nás preferuje Facebook a věří 

v reklamu, ať už jde o tu placenou, či neplacenou. Pokud jste chytří a šikovní, 

lze do jisté míry využít sociálních sítí k marketingu i bez použití placené reklamy. 

Na začátku je určitě dobré začít s jednou aktivitou. Například s blogem, účtem 

na Facebooku nebo Twitteru. Postupně své aktivity rozšířit a propojovat. Pak můžeme 

přidat i další účty na sociálních sítích a kampaně propojovat. Z pohledu marketingu 

je blog něco jiného než diskusní fórum nebo sociální síť, je třeba je rozlišovat 

a marketingovou strategii tomu uzpůsobit. 

Marketéři by měli na sociálních sítích přímo zjišťovat, co zákazníci požadují. Je nutné 

získat co nejvíce názorů, aby mohli definovat, jak zákazník vnímá produkty a následně 

tomu tyto produkty přizpůsobovat. 

6.1.1 Facebook 

Facebook je nejen nejrozšířenější sociální sítí s nejvíce uživateli, ale také tou 

nejoblíbenější. Pro marketing je právě Facebook ideálním nástrojem pro komunikaci. 

Existuje zde celá řada možností a prostoru pro marketing. Můžeme zde sledovat staré, 
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nové nebo právě se tvořící marketingové trendy, které se navzájem prolínají. Není tomu 

jinak ani ve sportu.  

Pokud se podaří vytvořit skupinu uživatelů pro určitou značku, je to vynikající 

příležitost k ovlivnění a získání fanoušků. Lidé se chodí na sociální sítě bavit, tak proč 

jim přitom i něco neprodat. Kluby a organizace nemají profily, ale mají FB stránky. 

Místo přátel tak získávají fanoušky. Prostřednictvím nich lze vytvářet rozsáhlý obsah 

a dlouhodobou komunikaci. Zároveň je vhodné provázat facebookové stránky 

s webovými stránkami a komunikovat přes ně různé marketingové aktivity. 

6.1.1.1 Reklama 

Reklama v tradičních mediích má na rozdíl od reklamy na sociálních sítích zákazníka 

nejen upozornit, ale také přimět k rozhodnutí o koupi. I přes úpadek vlivu reklamy, má 

stále velký vliv, ale lidé už si informace z nich často ověřují na internetu. Jenom 

samotný Facebook má dnes zacílení, o kterém se TV „nikdy ani nesnilo“, navíc má 

mnohonásobně nižší náklady. 

Co se týče sociálních sítí, původní úloha nebyla v propagaci a reklamě, 

ale v komunikaci se zákazníky, fanoušky a diváky. Ta může být v tomto případě 

obousměrná a ne pouze směrem od firmy, klubu, organizaci či sportovce k zákazníkovi, 

jak je tomu u tradičních medií. Je tu velká a snadná možnost zpětné vazby, 

která je velmi důležitá pro zlepšování služeb a vztahů v obou směrech. Nutno tedy 

dodat, že nyní již můžeme pozorovat na sociálních sítích nejen reklamu, ale i propagaci 

a komunikaci. 

Nejběžnějším marketingovým trendem na Facebooku je reklama. Reklamy 

na Facebooku mají oproti jiným reklamám na internetu některé výhody, především 

je to přesnost cíle. Tedy zaujmutí námi zvolené cílové skupiny. Uživatelé na Facebooku 

píší do svých profilů o sobě poměrně hodně věcí a neuvědomují si rizika s tím spojená, 

proto můžete pro cílení reklamy snadno vybírat z demografických údajů, jako je: 

 věk, 

 vzdělání (SŠ, VŠ atd.), 

 stav (svobodný, ženatý, rozvedený, student), 

 místo (země, stát, kraj, město, školy, sportovní klub), 

 pohlaví (muž, žena). 
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Spustit reklamu na Facebooku je velmi jednoduché, v dolní liště stránky kliknete 

na odkaz reklamy a otevře se vám okno s podrobným návodem a podmínkami reklamy 

na Facebooku. Základní podmínkou reklamy je nastavení odkazu a fotky. Jestli odkaz 

vede na vaše webové stránky nebo například facebookovou událost, je na vás. Pozor 

na omezení textu reklamy, ta může obsahovat pouze 25 znaků a vlastní text 

o 135 znacích, proto je důležité volit vhodná slova. Velikost obrázku v reklamě bude 

110 pixelů na šířku a 80 pixelů na výšku. Jde tedy o velmi malý obrázek, 

proto i zde zvolit správně, aby z něj bylo patrné, o jakou reklamu jde. 

K vytvoření placené reklamy na Facebooku si musíme založit „účet pro reklamu“. 

Zde zadáváme, jaký je náš marketingový účel. Pak už tvoříme konkrétní kampaň. 

Můžeme měřit návštěvnost. Můžeme si určit, kam reklamu umístíme. Sestavujeme 

rozpočet kampaně a v neposlední řadě okruh uživatelů, které by měla zasáhnout. Záleží 

jen na nás, jak si kampaň sestavíme. Nutno dodat, že tvorba je poměrně jednoduchá 

a velmi dostupná, může si ji tedy udělat téměř každý. 

Pro ukázku, jak může propagační kampaň vypadat, autor vybral kampaň k projektu 

Českého hokejového svazu ledního hokeje s názvem „Pojď hrát hokej“. Tento čtyřletý 

projekt má zlepšit veřejné mínění o hokeji a přivést děti k hokeji a následně je u něj 

i udržet. Běžnou praxí dnes je, že rodiče dají své děti na více sportů a děti si vyberou 

až později, u kterého sportu zůstat. Jedním z cílů kampaně je, aby to byl hokej. 

Konkrétní kampaň byla cílená na akci „Týden hokeje“, která se v rámci projektu koná 

vždy dvakrát do roka, a to jeden týden v lednu a jeden týden v září. Akce je pro děti 

od 4 10 let a mohou si během hodiny a půl na ledu vyzkoušet bruslení, ale i základní 

hokejové dovednosti a jejich trénink. Za účast a zápis do projektu děti dostávají věcné 

dary, například v lednu každý účastník dostal kromě jiného vlastní dres. Dále pak 

drobné dárky jako horalku nebo nálepky s logem projektu Pojď hrát hokej. 

Akce probíhá po celé České republice a v lednu letošního roku zasáhla do 136 klubů. 

Informace autor získal během praxe na Českém hokejovém svazu od Ondřeje Kaláta, 

se kterým vedl i polostrukturovaný rozhovor. 

Kampaň probíhala téměř po celý leden letošního roku, a to od 2. 1. do 28. 1. 2017, 

dohromady tedy 27 dní a nakonec stála 140 634 Kč. Z původního rozpočtu byla 

část peněz ušetřena, jelikož nedošlo k dostatečnému zaměření lidí, které by odpovídalo 

původní předpokládané částce z rozpočtu. Cílovou skupinou byli čeští muži a ženy 
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ve věku 28 – 38 let. Kampaň totiž cílila především na rodiče malých dětí, aby své 

ratolesti přivedli právě na akci „Týden hokeje“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zdroj: ČSLH 

Akce Týden hokeje probíhala ve 136 klubech po celé České republice. Jiné lokality, než 

kam patřily kluby, nepatřily do cílové skupiny kampaně. Nelze však říci, že byla 

ovlivněna 136 městy, protože v některých městech bylo více klubů. Kampaň 

se týkala dohromady 37 příspěvků s původním rozpočtem 14 000 Kč 

a 136 minikampaní s původním rozpočtem 136 000 Kč. Dohromady tedy 150 000 Kč. 

Obrázek 16: kampaň na sociálních sítích – dosah 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSLH 

Obrázek 15: kampaň na sociálních sítích 
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Na dalším obrázku níže je vidět dosah a účinnost kampaně. Díky kampani FB stránky 

projektu získaly nových 1 309 likes. Příspěvky zapojené do kampaně získaly dokonce 

5 300 likes. Celkový dosah, tedy lidé, kterým se kampaň zobrazila, byl dokonce 

2 567 975 lidí. V celkové míře zapojení dokonce ženy (61,7 %) předčili muže (38,3 %). 

Tato skutečnost opět potvrzuje již předtím zjištěný fakt z dotazníku, že ženy jsou 

na sociálních sítích aktivnější než muži. 

Kampaň měla pomoci také návštěvnosti webu www.pojdhrathokej.cz. Celkový počet 

návštěv, tedy i těch, které se opakovaly (jeden člověk vícekrát) dosáhl čísla 32 722 

a to je v průměru dokonce 1 056 návštěv za jeden den. Celkový počet unikátních, 

tedy těch neopakujících se návštěv, dosáhl 24 286 návštěvníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku je drobná chyba, u rekordu má být datum 3. 1. místo uvedeného 3. 2. 

Na rozdíl od sociálních sítí web více navštěvovali muži v 54 % případů než ženy v 46 % 

případů.  

Obrázek 17: návštěvnost webu v lednu 2017 

Zdroj: ČSLH 
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U věkového rozdělení návštěvníků webu to vypadalo následovně: 

Tabulka 1: věkové složení návštěvníků webu v lednu 2017 

Věkové rozmezí Procenta % 

18 – 24 27,5 

25 – 34 33,5 

35 – 44 15,5 

Jiný věk 23,5 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zajímavým údajem pak bylo, že 51 % návštěvníků přišlo na web přes mobil, 43 % 

přes počítač a 6 % přes jiné zařízení. Při tvorbě webových stránek, ale i profilů 

a kampaní na sociálních sítích, je potřeba myslet na to, že spoustu návštěvníků budeme 

mít právě z mobilů. Je tedy potřeba upravit obsah tak, aby byl dobře vidět i z mobilních 

telefonů. 

Z výsledků této kampaně můžeme tedy jasně vidět, jak nám sociální sítě mohou pomoci 

i s návštěvností webu. Placená reklama na Facebooku se stává nezbytnou, pokud 

chceme zacílit na větší skupinu lidí a být úspěšní. Dříve stačilo přidat příspěvek a ten se 

volně šířil skrze sdílení, likes, komentáře atd. Dnes obyčejné příspěvky v obrovském 

množství příspěvků zapadají, proto je nutné, pokud chceme mít úspěšnou kampaň, 

přistoupit k placené reklamě. 

6.1.1.2 Obsah a aktivní přístup 

Samotný obsah a aktivní přístup není marketingový trend, ale marketingový trend bude 

konkrétní způsob přístupu tvorby obsahu. Správná tvorba musí mít určitá pravidla, 

aby se stala skutečně účinnou a naše marketingová komunikace měla smysl. Autor 

tak sestavil několik nejdůležitější bodů. 

 Kvalitní obsah 

Největší problém na profilech na sociálních sítích je nuda. Odkazy na tiskové zprávy, 

příliš dlouhé statusy, staré fotky už nikoho příliš nezajímají a nestojí jim ani 

za zhlédnutí. Čím více fanoušků FB stránka má, tím větší počet lidí je schopna oslovit. 

Co se týče informací o stránce, ale i o obsahu, vždy pamatujme spíše na kvalitu nežli 

kvantitu. Další základní fakt je kvalita úvodní fotky. Úvodní fotka je první, co uživatelé 
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vidí. I Ondřej Kalát v rozhovoru pro tuto diplomovou práci mluvil o důležitosti obsahu. 

Ten se podle něj musí neustále střídat a nesmí se pořád postovat jen jedna fotka 

za druhou, ale je dobré nástroje pravidelně měnit. Příspěvky by měly být pestré 

a pravidelně se střídat. Tomu můžou pomoci i takzvané „infografiky“. Infografiky jsou 

grafické koláže složené z fotky a dalších prvků, jako jsou čísla, a využívá se jí například 

při vysvětlování určité problematiky či statistických shrnutí v rámci určité oblasti. 

Je to velmi dobrý prostředek, jak krátce a kreativně sdělit hodně informací. 

Takový příspěvek si fanoušci spíše prohlédnout než sáhodlouhý článek plný čísel 

a tabulek. 

 Časová intenzita příspěvků 

Vašim úkolem je poznat zákazníky natolik, že budete schopni je podněcovat 

ke konverzaci, kdykoliv budete chtít. Aktivita na FB stránkách by měla být cílená 

i časově. Díky statistickému sběru dat lze poznat, kdy je vhodný čas na příspěvek. 

Stejně jako televize má svůj prime time, i naše stránka na sociální síti má nejobvyklejší 

časy návštěvnosti. Jedním z analytických nástrojů je Zoomshere, který zkoumá, které 

příspěvky vyvolaly největší míru interakce, tedy nejčastěji likes, komentáře a sdílení 

a také, v které dny v týdnu a dokonce v které hodiny dne. Tento nástroj se využívá také 

k monitoringu zmínek na internetu. S časem také souvisí frekvence příspěvků, která 

souvisí s naší marketingovou strategií a nesmí být přehnaná a ani naopak příliš 

pozvolná. 

 Péče o zákazníky 

Ve sportu lze fanouška považovat za zákazníka. Chceme, aby přišel k nám na stadión 

a ve chvíli, kdy přijde, stává se zákazníkem a využívá našich služeb. Důležitou 

aktivitou, která podněcuje fanoušky je moderování diskuzí. Zde je potřeba velkého citu 

a mazat by se měly pouze jen skutečně sprosté a nenávistné příspěvky. Pozor také 

na konkurenci, ta může zasévat zrnka pochybností, protože světu jednoduše ukazuje své 

silné stránky stejně jako vaše slabiny. Přiznání chyby určitě není ostuda, naopak 

je ceněno mnohem více než výmluvy a lži. Je zde třeba využívat základních lidských 

přístupů – rozumu a trpělivosti. Komunikace s fanoušky by měla být slušná a aktivní. 

Tudíž by ji měl dělat člověk, který má znalosti nejen o nás, ale také z prostředí fanoušků 

a Facebooku. Názory se šíří velmi rychle a to může být i nebezpečné. Každý má přátele 

a ti zase další, a tak je možné stát ve velmi krátkém období „odstrašujícím případem.“ 
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Nesmíme se bát s lidmi komunikovat, ať už to je přes sociální sítě nebo nám telefonují 

či pošlou dopis. A to i přesto, že to stojí více peněz. Investice do zákazníka nebo 

fanouška je levnější, než ztracený zákazník. Ohraná fráze „Dobrý den, váš problém 

předáme našim kolegům“, to nikoho nezajímá. Lidé se musí naučit odpovídat a řešit 

věci věcně. Klíč k úspěchu není odpovídat rychle, ale řešit věci rychle. 

 Osobní přístup 

Záleží nejen na obsahu, ale také na osobním a aktivním přístupu. Například 

u společnosti O2 se jeho významní představitelé podepisují křestními jmény a mají 

profily s reálnými fotkami. Důvod je prostý, pokud fanoušek zná jenom značku, název, 

může ji lehce nenávidět, ale při kontaktu s reálným člověkem si řada lidí uvědomí, 

že ten druhý člověk na druhé straně za to asi osobně nemůže. Ze stejných důvodů 

a stejným způsobem fungují i maskoti klubů. Maskoti jsou právě ve sportovním 

prostředí velmi běžným a dobrým nástrojem marketingu a pomáhají budovat 

fanouškovu loajalitu. Velké oblibě se těší zejména u dětí, které se s ním chtějí neustále 

fotit nebo si jen plácnout. U maloobchodníků je tedy vhodnější zvolit osobní profil pro 

komunikace, spíše než FB stránky. Tento osobní přístup může být velmi efektivní. 

Díky tomu budujeme lepší vztah se zákazníkem a získáváme cenou zpětnou vazbu. 

Úspěch komunikace je ve zjištění názorů, přání a požadavků.  

Do osobního přístupu lze zahrnout i osobní doporučení. Na to lidé slyší, a pokud někdo 

z našeho klubu nebo námi sponzorovaný sportovec doporučí nějaký produkt, lidé na to 

slyší a zaujme je to více než nějaký banner nebo běžná reklama. 

6.1.1.3 SEO vyhledávání 

Mezi obsah patří i úvodní popisky příspěvků a texty co příspěvky obsahují. U názvů 

a úvodní popisků příspěvků je tedy potřeba dát si obzvláště záležet jaká slova zvolíme. 

Zkratka SEO znamená „Search Engine Optimization“, přeloženo do češtiny 

„optimalizace pro vyhledávače“ nebo též „optimalizace nalezitelnosti“. I na Facebooku 

je důležité se snažit být mezi prvními odkazy, které vyhledávač ukáže. Denně lidé 

hledají nejrůznější informace, profily, videa, obrázky, odkazy, statusy a podobně. 

Správně upravené FB stránky tak můžou získat přední místa v těchto vyhledávačích 

V Search marketingu musíme znát vyhledávací fráze, které uživatelé používají. Musíme 

tedy obecně znát, jak se zákazník chová ve vyhledávání a přístup není tak osobní, jako 
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při odpovídání na komentáře či osobní zprávy. Pokud jsme ochotni investovat i peníze, 

je možné si zaplatit určité preference, tak aby se vaše stránka ukazovala co nejvíce 

vepředu. 

6.1.1.4 Podvody 

Stejně jako se musíme zaměřit na kvalitu našich příspěvků, tak stejně tak bychom 

si měli dát pozor na falešný, nepravdivý a zkreslený obsah. Různé podvodné aktivity 

na Facebooku jsou zde uvedeny hlavně, protože si na ně musíme dát pozor a někteří 

je využívají i k marketingu. Facebook se stává terčem podvodníků, zlodějů a úchylů. 

Prostřednictvím různých her, aplikací, falešných profilů se snaží lidi okrádat. Ačkoliv 

se tomu nechce věřit, může jít i o organizované zločiny celých skupin. Snaží 

se zjišťovat osobní údaje uživatelů. To zejména skrze aplikace jde velmi snadno, 

protože právě ty se nás před spuštěním ptají, zda souhlasíme s manipulací s údaji 

z vašeho profilu a stačí pouze kliknout na znamení souhlasu. Facebook navíc kvůli 

reklamě sleduje i jaké weby navštěvujete mimo Facebook, v době kdy máte Facebook 

puštěný. Lze tak hovořit o celkové ztrátě kontroly nad osobními údaji. 

Proto bychom neměli publikovat nic, co by ostatní neměli vidět. Ani ochrana soukromí 

nastavitelná na osobním profilu nás nemusí dokonale ochránit. Nedoporučuje se ani 

přijímání žádosti o přátelství od jiných lidí, i kdyby šlo o velmi pohlednou slečnu 

či pána. A to samé i v opačném případě, neměli bychom posílat žádosti jen tak. Další 

problém může nastat při komunikaci pod vlivem alkoholu nebo jinak nezpůsobilém 

stavu. Zejména kvůli obsahu, který na veřejnost můžeme vyslat. Mohlo by nás to mrzet. 

Také nás v žádném případě nemůže napadnout, že se nutně o něco musíme podělit při 

jízdě autem, i kdyby nám přes cestu právě přeběhl „dinosaurus“, pokud je to 

neodkladné, raději si k tomu zastavme. Dejme pozor také s využíváním aplikací všeho 

druhu. Často jde pouze o nalákání s cílem získání přístupu k našim soukromým 

informacím. 

FB uživatelé by se měli dělit také na aktivní a neaktivní. Existuje velké množství 

profilů, které jsou neaktivní, a mnohdy došlo pouze k založení profilu a tím aktivita 

skončila. Dokonce i některá domácí zvířata mají své profily. Lidé si je natolik hýčkají, 

že jsou schopni jim i založit profil a přidávat jejich fotografie. 

Poměrně nová funkce využití tajného chatu není špatná, pokud chceme někomu něco 

soukromě sdělit, ale byli bychom neradi, pokud by se tyto choulostivé informace daly 
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přečíst i později. Zejména v případě, že by se náš profil ocitl v nepovolaných rukou 

po ztrátě či odcizení mobilního zařízen, kde jsme k chatu přihlášeni. 

6.1.1.5 Hlasování pomocí smajlíků 

Novým trendem na Facebooku se po přidání funkce, kdy můžete příspěvky už nejenom 

„lajkovat“, ale využít až 5 dalších reakcí stalo hlasování pomocí smajlíků. 

Jsou to smajlíci brečící, smějící se, vyjadřující údiv otevřenou pusou, srdíčko a naštvaný 

smajlík. Tím se možná vyřešilo dlouho omílané téma přidání funkce dislike, která měla 

být opakem like. Tato možnost je dokonce pro marketing lepší než obyčejný dislike, 

uživatel může vyjádřit širší spektrum svých pocitů. Tohoto samozřejmě využili 

marketéři a pořádají různé soutěže, kdy vyjádření určitého pocitu znamená určitou 

odpověď, legendu stačí jednoduše popsat v popisku. Funkce se také často využívá 

při vyjádření pouhého souhlasu či nesouhlasu. 

  Obrázek 18: Nova sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření svého názoru u hlasování pomocí smajlíků je minimálně stejně 

tak jednoduché, jako u facebookové ankety. Díky emotivním obrázkům a snadnému 

zobrazení stavu je hlasování dokonce zajímavější. Jako příklad si uvádíme příspěvek 

stránky Nova sport, která využila dvou současných trendů najednou, a to živého 

Zdroj: www.facebook.com 
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vysílání a hlasování pomocí smajlíků. Šlo o hlasování po kontroverzním a zároveň 

historickém zápasem FC Barcelona – PSG v lize mistrů 8. 3. 2017, kdy Barcelona 

postoupila po několika sporných momentech a otočila tak nepříznivý stav série, 

kdy po prvním zápase prohrávala 4:0. 

Uvedeme si ještě jeden příklad, aby bylo hezky vidět, jak pomocí nových možností 

dalších Smolíků lze vyjádřit i více odpovědí než jsou kladné a záporné odpovědi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku 19 je vidět, že Facebook opět využil živého vysílání a hlasování pomocí 

smajlíků. Tentokrát je předmětem otázky, zda Tomáše Rosického ještě někdy uvidíme 

hrát fotbal, jelikož se nedávno podrobil operaci achillovy šlachy, s kterou měl 

dlouhodobé problémy. Kromě klasických odpovědí ano a ne, pomocí srdíčka nebo 

mračícího se smajlíka, je přidána i možnost smějící se smajlíka, který dle legendy značí 

odpověď „jen nesoutěžní utkání“. 

Jak již bylo zmíněno, díky nové funkci lze vyjádřit až 6 různých odpovědí 

a pro uživatele je to rychlejší, snazší a mnohdy zábavnější přidat svůj hlas než u ankety. 

Obrázek 19: Bude hrát Tomáš Rosický ještě někdy fotbal? 

Zdroj: www.Facebook.com 
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U hlasování pomocí smajlíků je do jisté míry využito infografiky a odpovědi jsou 

znázorněny přímo do obrázku. Pro uživatele je tak zajímavější a spíše je zaujme 

6.1.2 Instagram 

Původně je Instagram mobilní aplikace na vkládání fotek. Dnes už můžeme Instagram 

sledovat také na webových stránkách. Daleko běžnější a také používanější je ale jeho 

mobilní verze. Neodmyslitelnou součástí Instagramu se stala i videa. Lepší definicí pro 

obsah Instagramu budou tedy „grafické prvky“. Již zmíněná infografika se využívá 

i na Instagramu. 

6.1.2.1 Fotografie 

Na Instagram můžeme přidávat existující fotografie nebo přes něj přímo fotit. Tato 

aplikace nabízí celou řadu možných úprav. Ať už jde o filtry, které nabízejí různé vzory 

od černobílé přes barvy ročního období a úpravy světlosti. Po všech úpravách je zde 

i nabídka možností, na které sociální sítě, chcete fotku včetně Instagramu sdílet. 

V nabídce je Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr a Swarm. Přidat můžeme také místo, 

kde byla fotografie focena, pokud máte zapnuté polohové služby, aplikace nám sama 

nabídne ty nejbližší místa tomu, kde právě jsme. Stejně jako na Facebooku můžeme 

na fotografii označit další uživatele Instagramu. Samozřejmě lze také přidat libovolný 

popisek, do kterého se velmi často používají již zmíněné Hashtagy.  

Uživatelé si na aplikaci prohlížejí fotografie často právě podle Hashtagů. Dá se tedy 

říct, že vložením Hashtagu se přidáme do určité „skupiny“ fotografií. Tohoto nástroje 

bývá velmi často využíváno pro různé soutěže. Výborným příkladem jsou sportovní 

události, kde určitým Hashtagem dáváme jasně najevo, že se události účastníme a často 

se zařadíme ještě do soutěže o zajímavé ceny. Jde o velmi často využívaný a oblíbený 

marketingový nástroj. 

Na Instagramu je taky poměrně novou možností likes u komentářů a možnosti 

komentovat komentáře. To dříve nešlo a Instagram se tím zase o kousek přiblížil 

Facebooku. Co ale stále není možné, je stáhnout si fotku přímo z Instagramu 

a to dokonce ani svojí. 
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6.1.2.2 Audiovizuální obsah 

Podle mnoha odborníků je budoucnost marketingu na sociálních sítích v audiovizuálním 

obsahu, čehož jsme již svědky. Instagram přehrává videa automaticky a stále dokola, 

dokud video nevypneme, díky tomu je tedy větší šance, že zaujme uživatele, 

než je tomu u obrázku. Díky jiným aplikacím a celé řadě zdarma dostupných nástrojů 

(např. http://gifmaker.me/) můžeme vytvořit také animaci obrázků, která funguje 

jako video. Na Instagram lze nahrát již existující video, ideálně ve formátu avi, mpeg, 

3gp. Dlouhé musí být 3-15 sekund. Nově Instagram také nabízí možnost takzvaného 

„Boomerangu“, kdy se nám po zvolení této možnosti video přehrává a neprodleně 

se přehraje pozpátku a takhle stále dokola. Takže vám podobně jako když hodíte 

bumerang, video přehrává dopředu a po té se vrací zpět. 

6.1.2.3 Insta Stories 

Nová funkce Insta Stories na Instagramu vznikla v srpnu roku 2016. Insta Stories neboli 

„příběhy“ lze chápat jako nástěnku, na kterou postujeme videa a fotky. Samozřejmě 

i ty můžeme různě upravovat, ale trochu jinak, než je tomu u běžných postů. Hlavním 

rozdílem je, že příběhy zůstávají k vidění pouze 24 hodin. Zobrazují se v časové 

posloupnosti, tedy od nejstarších po nejnovější. Toto pořadí je neměnitelné. 

Našim sledujícím, jsou příběhy zobrazovány od nejaktuálnějších po nejstarší a můžeme 

je vidět v našem newsfeedu (horní liště s novinkami na naší zdi, kde se nám objevují 

příspěvky od lidí, které sledujeme). Starší obsah je tedy těžší najít, pokud sledujeme 

hodně lidí. 

Přehrávání příběhů běží automaticky za sebou, jakmile pustíme první, takže měření 

počtu zhlédnutí není příliš směrodatné. Na příběhy nelze reagovat likes nebo komentáři, 

můžeme pouze poslat přímou zprávu do chatu uživatele příběhu, kde se mu zobrazí jako 

fotografie moment, který komentujeme a právě komentář neboli zpráva. Nutno 

podotknout, že vkládané fotky a videa se neukládají. Případně si ale můžeme ukládání 

zapnout v „Nastavení příběhů“. 

Příběhy jsou kompletně okopírované ze Snapchatu a dá se říci, že Instagram Snapchat 

vykradl. Marketingově jich lze využít také skrze pruh nabízených příběhů na začátku 

newsfeedu (nabídka novinek když zapneme vyhledávač na Instagramu) nebo klasickým 

způsobem pro naše sledující. Do příběhu můžeme přidat polohu, čas, teplotu, 
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text a spoustu dalších doplňků. Insta Stories pomáhá nakouknout do soukromí 

sportovců a lze zde sledovat i zákulisní momenty, jako je například radování se v kabině 

po vyhraném utkání a podobně. Je to další nástroj, přes který se dají dobře propagovat 

různé sportovní značky. U českých fotbalistů, například Tomáše Necida, si můžeme 

například všimnout příběhů, kde ukazuje své nové kopačky a zároveň označí profil 

sportovní značky, která ho sponzoruje (v případě Tomáše Necida Adidas). Jde vlastně 

o propagaci nových produktů skrze známé tváře nebo sportovce, které firma sponzoruje. 

6.1.2.4 Infografiky 

Co to jsou infografiky jsme si již vysvětlily v kapitole 6.2.1.2 Obsah a aktivní přístup. 

Krásný příklad vypracoval generální partner české fotbalové nejvyšší ligy ePojisteni.cz 

ve spolupráci s agenturou eVisions. Tato infografika představuje žebříček klubů 

k 1. 1. 2017 napříč sociálními sítěmi Facebook, Instagram a Twitter podle počtu 

sledování jednotlivých stránek klubů a ukazuje také nárůst fanouškovské základny 

za poslední rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.mediaguru.cz 

Obrázek 20: pořadí klubů ePojisteni.cz ligy 

podle followers na Facebooku 
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Mezi vybranými sociálními sítěmi je pro fotbalové kluby nejpopulárnější platformou 

Facebook. Na této platformě zvítězila AC Sparta Praha, dosáhla 264 545 fanoušků, 

čímž nejen, že vyhrála, ale dokonce více jak o dvojnásobek porazila druhou FC Viktorii 

Plzeň. FC Viktoria Plzeň měla 91 906 fanoušků a byla následovaná ostravským 

Baníkem (85 178 fanoušků) i přesto, že Baník momentálně nehraje nejvyšší fotbalovou 

ligu, ale bojuje v druhé nejvyšší lize o postup zpět mezi elitu. Pro srovnání 

se zahraničím si uvedeme tři příklady, jako první jeden z nejslavnějších klubů na světě 

FC Barcelona, ta měla 97 928 653 fanoušků, další velmi kvalitní evropský klub 

FC Basilej posbírala již 2 007 000 fanoušků a klub ke Spartě srovnatelný FK Austria 

Wien zdobilo 271 446 fanoušků. 

Na dalším obrázku je vidět srovnání z Instagramu, pořadí klubů se lehce změnilo, 

co se však rapidně změnilo je počet fanoušků, zde je vidět momentální dominace 

Facebooku na poli marketingu na sociálních sítích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: pořadí klubů ePojisteni.cz 

ligy podle followers na Instagramu 

Zdroj: www.mediaguru.cz 
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Sparta měla tedy na Facebooku o 222 945 fanoušků více než na Instagramu.  

Když se ale podíváme na čísla nárůstů za rok, kde u Facebook to je 25 388 fanoušků 

a u Instagramu 20 800 fanoušků rozdíl není ani zdaleka tak velký. Je to tím, 

že Facebook je již velmi rozšířený a tempo růstu likes už mu nebude příliš růst. Kdyžto 

Instagram se stále rozvíjí, navíc svými novými funkcemi zaujal spoustu dalších 

fanoušků, tedy i nadále lze očekávat, že větší tempo růstů fanoušků u Instgramu, 

než u Facebooku. 

V poslední z infografik jsou znázorněny fanouškovské základny účtů na Twitteru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První dvě příčky u Instagramu i u Twitteru opět dominuje Sparta s Plzní. SK Slavii 

Praha se zde ale oproti Facebooku podařilo obsadit třetí místo. Druholigový FC Baník 

Ostrava, který opět není přímo v infografice se na Twitteru posunul na pozici čtvrtou, 

na Instagramu se propadl na šesté místo. Hlavní sociální sítí pro komunikaci s fanoušky 

Obrázek 22: pořadí klubů ePojisteni.cz ligy 

podle followers na Twitteru 

Zdroj: www.mediaguru.cz 
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fotbalových klubů u nás je Facebook. Pravděpodobně tomu i tak zůstane, jelikož 

Facebook má u nás i nejvíce uživatelů. U týmu MFK Karviná dokonce neexistuje profil 

na Twitteru. To jen potvrzuje předešlá zjištění, že Twitter u nás není populární sociální 

sítí, aspoň ne v porovnání s Instagramem a Facebookem. 

Z výsledků infografik lze konstatovat, že fanoušci Sparty jsou virtuálně nejaktivnější. 

Na druhou stranu nelze zapomínat na fakt, že FC Viktoria Plzeň v posledních několika 

letech, procentuálně vede v domácí divácké návštěvnosti zápasů. 

6.1.2.5 Živé vysílání 

Stejně jako Facebook i Instagram aktivoval možnost takzvaného „Živého vysílání“. 

Tento trend by tedy šel uvést jednak u Facebooku tak i u Instagramu. Jde skutečně 

o vysílání toho, co točíte právě teď. Ostatní uživatelé mohou do Živého vysílání psát 

zprávy, které se nám zobrazí a i všem přihlížejícím. Jde o originální způsob prezentace, 

zvlášť u sportovců, kdy můžeme vidět už přípravy nebo radování se ze zákulisí 

a díky této funkci dokonce v přímém přenosu. 

6.1.3 Twitter 

Jednou z novějších funkcí Twitteru je nahrávat a sdílet videa přímo přes zprávy, 

jak je to možné i u Facebooku přes Messenger (chat). U Twitteru dochází 

ke každodennímu úbytku uživatelů a ten se tak snaží přiblížit konkurenci a situaci 

zachránit. Proto Twitter také několikrát měnil design. Dalším prvkem bylo přidání 

tlačítka na výběr z gifů, které můžete poslat. Nejlepší funkcí Twitteru mezi sociálními 

sítěmi je její označení jakožto informační sítě a to díky velmi rychlím reakcím 

na novinky. Pokud se stane ve světě něco důležitého, během několik minut máme 

několik tweetů na dané téma. Sport je tomu jedině důkazem, bleskové reakce na sporné 

momenty během sportovních utkání, komentářem k nesportovnímu chování, zranění 

hráčů a samozřejmě bleskové výsledky. Obecně lze pozorovat, že sportovci využívají 

k vyjádření více Twitter než Instagram. 

6.1.3.1 Živé vysílání 

Ani Twitter nezůstal pozadu a zavedl živé vysílání. Svůj tweet nyní můžeme doplnit 

o živé vysílání. Nová funkce je totožná s aplikací Periscope. Uživatelé nám mohou 

posílat srdíčka nebo živé vysílání komentovat. Zavedením živého vysílání 
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ať už to u Facebooku, Instagramu nebo Twitteru, platformy v podstatě dohání dobu. 

Například u rádií jde taky o živé vysílání a my máme možnost tam zavolat a vznést 

dotaz (pokud se dovoláme). Sociální sítě nám to přinášejí také, ale celé to zjednodušují 

a více zpřístupňují. 

6.1.3.2 Hashtagy 

Jak už bylo vysvětleno, Hashtagy jsou původní dominantou Twitteru a stále tomu tak 

je. I jak můžeme vidět hned při vstupu na profil. 

Obrázek 23: Twitter 

 

Zdroj: www.Twitter.com 

Po levé straně je hned k vidění nejvíce užívaný Hashtag v poslední době, kde je možno 

prokliknout a zobrazit si tweety s daným Hashtagem, který vytváří jakýsi trend. Pokud 

vyhraje Barcelona ligu mistrů, trendy bude #FCBarcelona a tak dále. I Hashtagy 

pomáhají k rychlému prokliku na aktuální informace a dění ve světě. Málo který 

příspěvek na Twitteru neobsahuje Hashtag. 

6.1.3.3 Zesměšňování a ignorování slov 

Stejně jako u Facebook krom nejlepších marketingových trendů je třeba i uvést 

i ne příliš čestné praktiky, které jsou bohužel také zneužívány k marketingu nebo 

k poškozování konkurence. Twitter konstantně bojuje proti urážení uživatelů. Dalším 

krokem je přidání funkce, kdy si uživatelé mohou schovat tweety od konkrétních 

uživatelů anebo tweety obsahující nežádoucí klíčová slova. Lze tedy funkci aplikovat 

na každý účet nebo pouze na konkrétní nechtěné účty. Je tu i možnost nastavit blokaci 
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časově na den, týden, měsíc nebo na dobu neurčitou. Tyto funkce jsou součástí 

bezpečnostních opatření Twitteru, které dávají uživatelům větší kontrolu nad tím, 

co chtějí vidět. 

6.1.4 Snapchat 

Snapchat od začátku sázel na prchavost okamžiku: Originální na Snapchatu je životnost 

snímků a videí. Můžeme nastavit dobu, po kterou budou naši přátelé a fanoušci vidět 

příspěvek. Poté se příspěvek sám smaže. Doba existence je maximálně 10 vteřin 

a odpočítávání začne v okamžiku otevření příspěvku. Opět do fotografie či videa 

můžeme vpisovat nebo vkreslovat vzkazy, obrázky a další funkce. Nově si můžeme 

také různými filtry měnit tvář nebo přidávat různé jiné i zvukové efekty. 

6.1.4.1 Originální vytváření My Story 

Kouzlo prchavosti okamžiku na Snapchatu postupně začaly využívat také firmy 

k marketingu a různým akcím. Značky pro svou propagaci nejvíc využívají funkci na 

Snapchatu funkci My story („Můj den“). I u Snapchatu je doba životnosti My story 24h. 

Skrz tuto funkci některé firmy posílají svým fanouškům nápovědy v podobě fotografií, 

kde mají najít lístky na určitou akci. Ty jsou ukryty na kamenných prodejnách nebo ve 

fanshopech. Tento trend zatím není příliš aplikovaný u nás, ale o to spíše bychom se 

měli inspirovat zahraničím. Originálním způsobem tak lze získat spoustu nových 

sledujících. Další způsob je pak najmout si známého youtubera, kterému zpřístupníme 

kanál naší firmy a vyšleme ho na známou akci. On pak pomocí My story zachytí sebe a 

průběh akce a růst sledovanosti našeho účtu je opět zajištěn. Samozřejmě i známí 

sportovci využívají My story a ukazují střípky ze svého osobního života, které bychom 

jinak nemohli vidět. 

6.1.4.2 Marketingová funkce Discover 

Bezesporu nejdůležitější marketingovou funkcí na Snapchatu je Discover. Díky této 

funkci mohou firmy na Snapchatu vytvářet obsah, který si může zobrazit každý uživatel 

této sociální sítě. Samozřejmě podmínky záleží na konkrétních smlouvách firem 

se Snapchatem. Tento kanál je aktuální a každý den tu můžeme vidět například vtipné 

a originální prostřihy z důležitých zápasů ze světa sportu. 
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6.1.5 LinkedIn 

LinkedIn je beze sportu velmi zajímavou sítí a neměla by chybět v porfóliu sociálních 

sítí žádného uživatele. Vyskytují se zde sice odkazy na články z prostředí sportovního 

marketingu, managementu a sociálních sítí, nicméně ve sportovním marketingu dle 

získaných poznatků, není příliš využívaná.  

Lze zde sledovat články, profily a nabídky prací ze sportovního prostředí, ale přímo 

marketingové trendy na LinkedInu nejsou využívány. Tuto síť využívají převážně 

personalisti pro hledání vhodných pracovníků nebo naopak lidé, kteří hledají práci 

a díky síti si najdou pro sebe vhodnou společnost. Mnohem více než na jiných řešených 

sítích je pro LinkedIn důležité SEO. Tedy vyhledávání na základě klíčových slov 

a přesnosti zadaných dat. Právě kvůli personalistům a společnostem, kteří si vás 

tak můžou snáze nalézt. 

Pro některé uživatele může být LinkedIn pohodlnější i pro sledování aktualit, tato síť 

není přehlcena různorodými příspěvky jako Facebook. Lze zde velmi dobře sledovat 

společnosti a lidi, o které mám skutečně zájem. Další velkou možností, kterou jsme 

dříve neměli je získat kontakt na přední manažery, představitele klubů a podobně. 

LinkedIn nám dává možnost jim napsat o rozhovor, účast sportovní událost nebo jinou 

spolupráci. 

6.2 Předpověď 

V poslední době sociální sítě vypouští více a více inovací. Je to v oblasti marketingu 

velmi rychle se rozrůstající sektor. Co přesně bude, se říci nedá. Pouze můžeme dle 

zkušeností a znalostí další průběh odhadnout, ale u takhle obrovsky se rozvíjejícího 

odvětví se musíme především přizpůsobovat a rychle se učit změnám a zkracovat 

mezeru mezi inovacemi a skutečností. Jako největší marketingový trend tedy lze označit 

to, že se trendy budou neustále měnit a tempo změn bude čím dál tím rychlejší. 

Přiblížit se co nejblíže k správnému odhadu trendů, můžeme třemi hlavními body: 

 sběrem dat, 

 inspirací v zahraničí (zejména v USA), 

 sledováním investic velkých firem. 
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6.2.1 Video 

O videu se diplomová práce již zmínila několikrát. Někteří odborníci dokonce označili 

rok 2016 rokem videa. Pokud již nepoužíváme pro svůj marketing video, měli bychom 

neprodleně začít. Existuje celá řada firem, které nám se správnou tvorbou videa 

pomůžou, a buďto nás točit neučí, nebo je natočí samy. Skrze video lze mnohem lépe 

komunikovat informace než skrze dlouhé články, které už nikdo nechce číst.  

I když se často hráčům nechce, kluby a manažeři je tlačí do točení různých videí. 

Je to dobře nejen kvůli sponzorům, nebo protože zkrátka musí, ale je to dobré 

i propagaci daného klubu nebo sportovce, protože lidé chtějí video. Pokud teď začínáme 

s videem, není to včas, je pozdě. Proto některé společnosti využívají youtuberů nebo 

jiných známých osobností ke své propagaci, protože oni už své fanoušky mají a začít 

teď už je o dost těžší. Nebude to trvat dlouho a budeme tu mít filmy pro virtuální 

realitu. 360° videa jsou novým trendem a vstoupili na pole marketingu, 

ale nezapomeňme, že doba jde dopředu a s ní i video. 

Videa na YouTube, Facebooku a dalších platformách jsou o tvoření určitého příběhu 

pomocí krátkých videí. Dá se tak skvěle budovat značka a může to být efektivnější a 

divácky zajímavější než dávat velké peníze do televizních reklam. Například AC Sparta 

Praha si vytvořila na svých FB stránkách dokonce záložku SpataTV, kde vkládá videa 

z dění okolo Sparty. 

Facebook zavedl také „profilové video“, které nahrazuje klasickou profilovou fotografii. 

Další známka toho, jak veškerý obsah začíná video pohlcovat. Někteří se videu brání, že 

je drahé, ale řádově je určitě levnější než TV spoty a zaměření může být často mnohem 

přesnější, než je tomu u televize. 

I taková firma, jako je Adidas, hlásí přesun finančních prostředků vynaložených na TV 

reklamu směrem k sociálním sítím. Dříve bylo zvykem, že se natočil TV spot 

pro televize, byl v TV komunikován a až poté byl přidán na YouTube nebo Facebook. 

Brzy se dočkáme doby, kdy spoty budou tvořeny pro sociální média a až poté pro TV. 

Nedávno poprvé došlo k přerušení FB videa reklamou a to u videa The Wall Street 

Journal. Chyběly tomu ještě určité prvky, například možnost reklamu přeskočit, která 

byla nabídnuta až v 30. sekundě, ale i přítomnost reklamy u facebookových videí značí 

blížící se přesun některých TV reklam na sociální sítě. 
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6.2.2 Živé vysílání 

Živé vysílání je stávajícím, ale i budoucím trendem. Je to relativně nový trend a lidé 

a firmy se ho teprve učí správně točit. Naučit se tedy dobře dělat live přenos může být 

velkým přínosem. Navíc tuto funkci už poskytuje více platform. Na Facebooku dokonce 

existuje mapa živých vysílání, kde můžeme vidět ta nejsledovanější živá vysílání po 

celém světě. 

Obrázek 24: mapa živého vysílání na Facebooku 

 

Zdroj: www.Facebook.com 

Tečky značí ta nejsledovanější živá vysílání (čím větší tečka, tím sledovanější vysílání). 

Pokud najedeme kurzorem myši na tečku, zobrazí se nám rozptyl čar z tečky, na kterou 

jsme ukázali. Jsou to spojnice k místům, odkud je živé vysílání sledováno. 

Je otázkou času, kdy se živé vysílání stane velkou součástí marketingu. Ve sportu 

obzvláště. Skvělým příkladem je, jak sponzorovaný sportovec jde do kamenného 

obchodu svého sponzora vybrat si boty, oblečení nebo jiné produkty. Kvůli sponzorům 

se u toho nechává vyfotit, proč by to tedy rovnou nevysílal živě. 

6.2.3 Personalizace 

Personalizace neznamená jenom osobní přístup, ale spíše tvoření nabídek a vytváření 

produktů na míru. Díky obrovskému množství dat, které nám sociální sítě nabízí, 

můžeme postupně zjišťovat, co který člověk chce. Ať už půjde o sportovní obuv, 

sportovní výbavu nebo výši ceny vstupného na sportovní utkání. Základem úspěchu 

je právě komunikace se zákazníky. Pokud je kapacitně nemožné reagovat na všechny 
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dotazy a připomínky, můžeme naprogramovat „chatbota“, který spoustu problémů 

vyřeší za nás, i bez našeho zásahu. Jde o naprogramování automatického chatu, 

kdy se na základě našich dotazů „chatbot“, neboli automat, pokusí zodpovědět, 

co bychom rádi věděli. 

Pokud máme Facebook zapnutý, tak automaticky sleduje, jaké weby navštěvujeme 

i mimo něj. Jak již bylo zmíněno, můžeme to považovat za ztrátu osobních údajů, 

na druhou stranu Facebook sám upravuje reklamu, která se nám zobrazuje. Počet 

zobrazení stejně neovlivníme, ale Facebook nám nabízí určité sekce, podle kterých se 

nám reklamy budou zobrazovat. Můžeme si tedy vybrat, s jakou tématikou se nám 

reklamy budou zobrazovat nebo z jakého odvětví. To je určitě lepší, než aby se nám 

pořád dokola zobrazovaly reklamy, které nás vůbec nezajímají. V budoucnu lze 

očekávat ještě další zlepšení této funkce a stále preciznější tvoření nabídky na míru. 

6.2.4 Lidské zdroje 

HR oddělení nebo „Human resoursces“ v překladu lidské zdroje má každá větší firma. 

I sportovní firmy, kluby a organizace. Zjednodušeně lze říci, že jde o oddělení, které má 

zajistit dostatek pracovní síly a to kvalitní pracovní síly. A to začíná být u nás v České 

republice problém. Naše nezaměstnanost se pohybuje lehce nad pěti procenty, takže 

velmi nízko. Poptávka po pracovních pozicích ale roste. Sehnat kvalifikovaného 

pracovníka na slušnou pozici bude čím dál větší problém. Z toho těží personální 

agentury, které pracovní sílu zprostředkovávají. Kromě najmutí si personální agentury 

je tu ještě možnost pracovní portálu, jako je jobs.cz, kam umisťujeme pracovní nabídky 

a také samozřejmě již zmíněný LinkedIn. 

Právě díky tomuto stavu trhu může dojít v brzké době k tomu, že se práce se bude 

shánět i na Facebooku a dalších platformách. A to nejen přes obyčejně sdílené inzeráty, 

ale například skrze videa. Video i v tomto případě mnohem lépe upoutá pozornost 

a komunikuje informace. Ve videu můžeme například představit prostředí podniku, 

a proč hledáme právě daného pracovníka s určitou kvalifikací a co naopak může 

očekávat on. Stejně tak lze očekávat více a více „introducing videí“. Jde o video, 

kde se v krátkosti představíme. Dalo by se říct o točený životopis, ale oproti klasickému 

životopisu, můžeme kromě přiložené fotografie použít celou řadu dalších věcí. Vhodné 

prostředí, kde video natočíme, vhodné oblečení, vystupování, vyjadřování se a můžeme 

i zapojit emoce a přidat do podtextu hudbu. Funkci na přidání takového videa bych 
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čekal v blízké době od LinkedInu, ale vzhledem k množství uživatelů, reklamy 

a inzerátů na Facebooku je dost možné, že se více začnou objevovat tam. 

6.3 Doporučení 

Sociální sítě mají denně milióny uživatelů a také tisíce feedbacků (zpětné vazby) o tom, 

jak by to tam mělo vypadat. To dává dohromady obrovské množství dat ke zpracování. 

Dík těm se sociální sítě mohou přizpůsobovat svým uživatelům tak, aby byli 

co nejspokojenější. Právě v tomto by se měly i ostatní oblasti inspirovat nebo sociálních 

sítí využít také pro svůj obor.  

6.3.1 Sportovci 

Autor sestavil pro sportovce tři stěžejní body, podle kterých by se jejich marketing 

na sociálních sítích měl řídit. 

6.3.1.1 Udržet si pozornost 

Sportovci si můžou vzít velmi dobrý příklad z youtuberů. Je třeba se podívat, 

proč je lidé sledují, co se jim líbí, čím oni upoutávají jejich pozornost. Oni ze začátku 

nemají peníze, neví co přesně nebo jak točit a především nemají tu pozornost, 

ale i přesto to dokážou a lidé si je oblíbí. Tím je třeba se inspirovat a sportovci to můžou 

použít také. Sportovci mají přitom mnohem větší základny fanoušků a mnohem větší 

potenciál k tomu, aby je lidé sledovali už jenom kvůli jejich výsledkům ve sportu. 

Youtubeři a sportovci jsou si v komunikaci s fanoušky podobní v tom, že jejich cílem 

je, aby je sledovali i dál a co nejvíce. 

Biatlon včele s Gabrielou Soukalovou se těší čím dál tím větší oblibě. Není to jenom 

díky vynikajícím výsledkům a atraktivnosti sledování sportu. Je to i díky tomu, 

jak se český biatlon prezentuje. Celý tým působí jako jedna velká parta a navzájem 

se podporují. To je to, co mají lidé rádi, pokud sportovci místo vzájemného soupeření 

a podrážení se, bojují jako jeden a hájí české barvy. 

Gabriela Soukalová je příkladem, jak lze komunikovat s fanoušky. Vystupuje velmi 

skromně, nikdy nezapomene poděkovat fanouškům a vždy u toho ještě stíhá vypadat 

dobře. K tomu přidává pravidelné příspěvky na sociálních sítích směřované přímo 
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fanouškům. Doplňuje je o vtipná videa ať už z prostředí závodů, ze soustředění nebo 

ze soukromí. Je dobrým příkladem, jak by komunikace s fanoušky měla vypadat. 

Fanoušky určitě potěší náš aktivní přístup k sociálním sítím, kde poděkujeme 

za podporu, vyjádříme se k průběhu utkání či závodu nebo jen postneme fotku jak 

se připravujeme na závod. Je jasné, že sportovci a ani jejich tým, který jim 

s komunikací na sociálních sítích mnohdy pomáhá, nemají čas odpovědět všem. I tak 

ale každá odpověď potěší. Měli bychom se snažit komunikovat s fanoušky, co nejvíce 

to půjde. 

6.3.1.2 Video obsah 

Důvody, proč by sportovci měli sebe prezentovat na sociálních sítích a například právě 

pomocí videa, jsou fanoušci a sponzoři. Sportovci chtějí fanoušky na své straně kvůli 

podpoře a kvůli sebevědomí, vždyť právě psychika dnes dělá ve sportu rozdíly. Druhá 

věc jsou samozřejmě sponzoři, čím budou sportovci populárnější, tím dostanou lepší 

smlouvu a tím víc finančních prostředků budou mít na své zázemí, týmy kolem nich 

a svoji přípravu. Skrze video se i sponzoři komunikují snadno. Navíc mnoho sponzorů 

nás právě k promo videím bude tlačit. 

Dobrým příkladem, jak se sociální sítě posouvají dopředu, je Šárka Strachová. 

Ta se rozhodla oznámit konec své bohaté kariéry prostřednictvím Facebooku. Hned 

na začátku videa hovoří o důvodu výběru právě Facebooku. Uvádí, že je to proto, že vše 

podstatné za poslední roky, jako byly výsledky, aktuální dění a informace, bylo stejně 

komunikované přes Facebook, tak by bylo vhodné se i rozloučit tady. 

6.3.1.3 Vlogy 

Během olympijských her, mistrovství světa nebo mistrovství Evropy mají sportovci 

největší pozornost a mohou si vybudovat dobrou základnu fanoušků. Autor 

by sportovcům právě při těchto akcích doporučil takzvané „Vlogy“. Jde o video, kde 

točím sám sebe a celé ho doplňuji komentářem. Lze tak například divákovi ukázat celou 

kabinu, kde kdo sedí, jak vypadá hráčské zázemí a podobně. Stejně tak lze fanouškům 

ukázat sportoviště, jejich stravu nebo prostě to, co právě dělají a jaký mají denní režim. 

Udržení si pozornosti, video a také vlogy jdou vlastně „ruku v ruce“. Pokud budou 

sportovci šikovní, v některých případech můžou tyto tři body spojit dohromady. 



 

 103 

6.3.2 Sportovní kluby 

Také pro sportovní kluby autor sestavil tři nejdůležitější doporučení, podle kterých 

by se v marketingu na sociálních sítích měli řídit. 

6.3.2.1 Aktivní komunikace s fanoušky 

Trendy marketingu ve sportu se vyvíjí neustále. Chceme v Česku vidět plné stadióny 

diváků? Je to právě o komunikaci klubu s fanoušky. Správný marketing na sociálních 

sítích je klíčem k plným stadiónům. Musíme se naučit fanouškům dát to, co chtějí nebo 

ještě lépe najít cestu, kdy bude klub i fanoušek spokojený, a to bez vzájemné 

komunikace nikdy nedokážeme. 

Sportovní kluby by se stejně jako sportovní značky měly naučit propagace na sociálních 

sítích. Některé už to zvládají lépe, některé hůře. Přitom sociální sítě můžou být klíčem 

ke zlepšení péče o fanoušky. Mají tu velký prostor k vyjádření a my můžeme nasbírat 

spoustu dat, názorů, nápadů a připomínek, na základě kterých můžeme vylepšit naše 

služby. Stejně tak si udržet jejich pozornost a loajálnost pravidelným přísunem 

příspěvků a aktuálních informací. Sociální sítě nám umožňují vytvoření různých anket 

a soutěží. Díky tomu z fanoušků dostáváme jejich názor nebo je necháváme soutěžit 

a děláme jim tak radost. Díky sesbíraným názorům můžeme pak použít nejčastější nebo 

nejrozumnější k zlepšování služeb fanouškům. 

Samozřejmě to neznamená, že nám fanoušci budou radit, jak bychom měli hrát, kdo 

by měl trénovat nebo jak by měla vypadat naše sestava pro sportovní utkání. To je 

sportovní stránka věci, ale sektory týkající se služeb klubu, jako je prostředí stadiónu, 

fanshopy, zájezdy a mnoho dalších, by se právě feedbackem měly inspirovat 

a především se ho snažit posbírat co nejvíce. 

6.3.2.2 Modernizace příspěvků 

Především by kluby měly střídat druh svých příspěvků. Neměla by to být jedna fotka 

za druhou nebo článek za článkem. Příspěvky musí být pestré, aktuální a zajímavé. 

Autor určitě doporučuje využívat videa, infografik a 360° fotek nebo videí. Představme 

si plný fotbalový stadión během derby Sparty a Slavie a teď ten nádherný pohled 

při fotce 360° zprostředka hlavní tribuny. 
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Hodně řešené téma v diplomové práci bylo živé vysílání. Samozřejmě nemůžeme živě 

vysílat většinu zápasu kvůli sponzorům, televizním právům a podobně. Výbornou 

propagací a tím, co by lidi mohlo zajímat, jsou i tréninky. Ano samozřejmě nebudeme 

zveřejňovat nacvičování standardních situací, aby se na ně soupeři mohli připravit. Proč 

ale lidem občas neukázat běžné části tréninku, na kterých soupeř nic neokouká a naopak 

diváka, který tyto běžné procedury nezná, zaujmou. 

Zajímavou taktikou by bylo i doopravdy vysílat živě i nacvičování standardních situací. 

Autor zatím nezaznamenal, ale možná v budoucnu zaznamená, jak některý z klubů 

vyslal pomocí živého vysílání mylnou informaci o způsobu zahrávání standardních 

situací. Nadcházející soupeř to může považovat jako únik informací a na situaci 

se připravit. Toho lze využívat a situaci sehrát, i když na začátku vypadala stejně, úplně 

jinak a využívat tak momentu překvapení. Velké množství zápasů v dnešní době 

rozhodují právě standardní situace. 

6.3.2.3 Propagační kampaně propojené s fanoušky 

Často se používá výrazu, že diváci jsou dvanáctým hráčem. Pojďme je tedy zapojit 

i do kampaní. Ať už vytvoříme například svůj videokanál s pravidelnými videi, nebo 

nový Hashtag či soutěž o nejlepší fotku za stadiónu, fanoušky to baví a rádi se zapojují 

do dění v klubu a kolem něj. Pomocí různých soutěží lze fanoušky iniciovat k aktivitě 

a pomoct tak kampaň rozjet naplno. 

6.3.3 Sportovní organizace 

Ziskové sportovní organizace autor rozdělil na tři druhy organizací, kde každé radí jak 

nejlépe využívat marketingu na sociálních sítích. 

6.3.3.1 Sportovní svazy 

Sportovní organizace, jako jsou například svazy, se soustavně snaží podporovat své 

sporty. K tomu slouží celá řada projektů a kampaní, které mají přivést nové děti 

ke sportu nebo zlepšit veřejné mínění o sportu. Ideální příležitost jak kampaně 

a projekty komunikovat do široké veřejnosti jsou sociální sítě. Mají opravdu široký 

dosah a nemusí vyjít příliš draze. 

Výborně sociální sítě slouží ke spojení s fanoušky například pro Český olympijský tým. 

Do dějiště olympiády se z fanoušků dostane málokdo, my mu ale dění ať už 
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ze sportovišť nebo z České olympijské vesnice můžeme velmi přiblížit. Točit 

rozhovory, podávat aktuální informace o výsledcích, zraněních nebo z tréninků. I zde 

můžeme použít různé živé vysílání z „fanzón”, stadiónů nebo dění ve městě. 

6.3.3.2 Obchodní společnosti 

Mezi sportovní organizace pro naše potřeby zařadíme i společnosti, které prodávají 

sportovní značky. Pro ně platí celá řada výhod díky sociálním sítím. Skvěle tu můžou 

promovat nové produkty, zlepšovat komunikaci se zákazníkem nebo propagovat své 

webové stránky. Skvělou propagací bude například video, kde Michael Jordan smečuje 

do koše v novém modelu basketbalových bot značky Nike. Samozřejmě hned u 

příspěvku bude odkaz na e-shop, kde lze boty pořídit. Michael Jordan je prvním 

sportovcem, který uzavřel doživotní smlouvu se značkou Nike a stal se tak její tváří.  

6.3.3.3 Neziskové sportovní organizace 

Pro nevýdělečné organizace je ideální příležitostí internet nebo přímo sociální sítě, které 

jsou v podstatě zdarma a i spravovat je může člen klubu, který je v dané věci 

zainteresován a nebude požadovat za tyto služby finanční odměnu. Svoje stránky 

by měly mít tedy i neziskové kluby, lze přes ně perfektně informovat o aktuálním dění 

a navíc výborně cílí na skupinu mladých lidí, které chceme přivést do klubu. 

Díky aktivnímu přístupu na sociálních sítích budeme zajímavější i pro případné 

sponzory, kteří pro nás mohou být existenčně důležití. Čím více způsobů, jak můžeme 

sponzora propagovat, tím více prostředků od něj můžeme získat. Naším cílem je dostat 

co nejvíce fanoušků na naše utkání a také je získávat online. Ti, kteří se nemohli 

dostavit na utkání a i přesto je zajímá výsledek a průběh, se mohou tyto informace 

dozvědět právě ze sociálních sítí. 

Důležité je naučit se sociálními sítěmi pracovat. Vzít si notebook nebo mobil a zkoušet 

si je. Musíme pochopit, jak lidé fungují, abychom našli způsob, jak je zaujmout. 
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7 DISKUZE 

Jak již bylo zmíněno v metodice, po dobu tvorby celé diplomové práce probíhal 

ze strany autora monitoring a pozorování. Autor sledoval sociální sítě a jejich novinky. 

Prakticky minimálně každé dva měsíce bylo možno zaznamenat novou funkci. Součástí 

metodiky bylo i sledování sportovců, sportovních klubů, sportovních organizací 

a propagačních kampaní, jak různých funkcí využívají ke své propagaci. Na základě 

toho autor mohl konstatovat, kterých marketingových trendů se využívá nejvíce a které 

jsou nejoblíbenější. Úspěšnost je samozřejmě těžko měřitelná, v případě 

marketingových kampaní na sociálních sítích však lze vzít potaz zpětnou vazbu 

uživatelů – „to se mi líbí“, komentáře, sdílení a články vznikající v reakci na tyto 

příspěvky. 

7.1 Chování respondentů 

Další marketingový výzkum proběhl pomocí dotazníku, jednalo se tedy o kvantitativní 

výzkum. Zde se zkoumaly názory, vlastnosti a chování respondentů s určitým vztahem 

ke sportu. Někteří nebyli schopni dotazník vyplnit, ale i tak autor dosáhl potřebných 

300 vyplněných dotazníků. Od respondentů občas přišly dotazy na některé otázky, 

ale to bylo spíše výjimečnou záležitostí a autor se setkal spíše s pozitivní zpětnou 

vazbou. Některé respondenty dokonce i zajímaly výsledky dotazníku. 

7.2 Omezení výzkumu 

Cílem výzkumu dotazníku bylo získat 300 respondentů, kteří vyplní dotazník 

až do konce. Nakonec se povedlo získat dokonce 318 plnohodnotných respondentů. 

Autor omezil výzkum pouze na uživatele Facebooku se vztahem ke sportu. Vzhledem 

k řešenému tématu sociálních sítí nebylo třeba písemného vyplňování nebo osobního 

dotazování a bylo přistoupeno k elektronickému vyplnění přes sociální síť Facebook, 

kam byl umístěn odkaz na dotazník. 

Aby bylo přispěno i odbornými názory a poznatky, autor využil kvalitativního výzkumu 

v podobě dvou polostrukturovaných rozhovorů s experty z oboru. Byly jim položeny 

některé otázky shodující se s otázkami z dotazníku, ale především i otázky více 

zaměřené na řešený obor. Autor měl tedy možnost porovnávat tři druhy názorů 
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a poznatků, svůj, odborný a od facebookových uživatelů se vztahem ke sportu 

(tuto skupinu v dnešní době lze považovat za širokou veřejnost v oblasti sportu).  

7.3 Slabé stránky 

Slabší částí výzkumu mohlo být ne zcela přesné zaměření na cílovou skupinu. Dotazník 

byl k dispozici veřejně na Facebooku a zobrazoval se i lidem bez vztahu ke sportu. 

Předpoklad je, že člověk bez vztahu ke sportu nebude schopen dotazník vyplnit, 

dle některých odpovědí se tomu tak v pár případech stalo. Tyto odpovědi můžou být pak 

lehce zkreslující pro výzkum.  

7.4 Budoucí výzkum 

Autor by se rád v budoucnu zabýval online marketingem, zejména pak marketingem 

na sociálních sítích a to hlavně ve sportu. Už během tvorby diplomové práce zjistil 

různé vady či mezery v komunikaci různých sportovních subjektů a stále tak v tomto 

oboru vidí potenciál. V budoucnu bude i nadále sledovat vývoj sociálních sítí 

a marketingu a bude ho především zajímat, zdali se jeho předpovědi z diplomové práce 

naplnily. To, co bude v budoucnu nejzajímavější sledovat v oblasti marketingových 

trendů na sociálních sítích, shrnul do tří bodů. 

 TV reklama / reklama na sociálních sítích, 

 virtuální filmy a video, 

 personalizace, tvoření nabídek a reklam na míru. 
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8 ZÁVĚR 

Pokud chceme být úspěšní v oblasti marketingu na sociálních sítích, nikdy se nesmíme 

přestat přizpůsobovat. Sledovat nejnovější trendy, inovace a funkce je stěžejním bodem 

vývoje naší strategie. Můžeme získat určitý návod, ale ten může být pozítří už starý. 

Proto je právě přizpůsobování se to nejdůležitější. 

Kvantitativním a kvalitativním výzkumem autor zjistil, proč jsou sociální sítě 

pro marketing důležité, je to propagace, fanoušci, informace, sponzoři, dosah, 

dynamika, popularita, levnost, zpětná vazba a motivace. Na základě uskutečněného 

výzkumu autor určil těchto deset stěžejních bodů. Kdybychom chtěli, našli bychom 

i další body, protože sociální sítě nabízejí obrovské množství příležitostí a výhod. 

Marketingové trendy nám určují, jakým směrem se momentálně marketing ubírá.  

Co se týče současných marketingových trendů napříč sociálními sítěmi, těmi nejlepšími 

a nejvyužívanějšími ve sportu jsou: 

 video, 

 stories („příběhy“) 

 živé vysílání, 

 360° formát (fotky, videa), 

 infografiky, 

 placená reklama. 

Sociální sítě lidem dávají a daly spoustu dalších a nových možností. Videa 

už nemusíme pouze točit, můžeme je totiž vysílat živě. Díky 360° formátům 

se při sledování vida můžeme rozhlížet kolem, jako kdybychom tam byli právě 

přítomni. Videa a filmy z prostředí virtuální reality jsou na cestě k nám a je otázkou 

času, kdy zasáhnou i sportovní marketing. Pokud nemáme náladu na přehrávání videí, 

tak Stories neboli příběhy zase nabízí krátké prostřihy z každodenního dění. Čísla 

a informace nemusí být seřazené v tabulce nebo zapsané ve statistikách jak jsme 

na to zvyklí. Dnes si je můžeme přečíst na fotografii, kde se při jednom pohledu 

dozvíme více informací a ještě to dobře vypadá. Na reklamu lidé nemusí narazit, 

reklama může narazit na ně. Možná se dokonce brzy dostaneme do doby, kdy začneme 

mít i některé reklamy rádi, protože nám budou ukazovat, to co chceme vidět. 
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V dnešní době je zkrátka mnohem víc způsobů jak vyprávět příběhy nebo jak sdělovat 

informace než tomu bylo dříve. 

Nyní probíhá a v následujících letech bude probíhat přesun prostředků z TV reklamy 

na reklamu na sociálních mediích, kde jde efektivněji měřit a šířit reklamu. Je běžné, 

že se nejdříve natočí TV sport a ten se poté umístí na FB stránky a YouTube. 

V budoucnu to bude naopak. Nejdříve se bude točit obsah pro sociální sítě a poté 

se vynaloží větší prostředky a vytvoří se obsah pro TV. Stejně tak tomu bude 

i u některých webů, které se dělají hlavně pro osobní počítače. Brzy se však můžeme 

dočkat doby, kdy firmy nejprve udělají web pro mobilní zařízení. Mobil se nesmí 

podceňovat a už vůbec se nesmí na formáty pro mobil zapomínat. 

Pokrok jde stále dopředu a nedá se dost dobře předpovědět, co bude. Možná bude oblast 

sportovního marketingu na sociálních sítích předvídatelnější díky sběru dat 

a výzkumům, ale inovací bude stejně neustále přibývat a to i rychleji než dnes. Zejména 

pak v digitálním světě. Lidé chtějí předvídatelný svět, je to pohodlné, ale tak to není 

a nebude.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

1. atd. – a tak dále 

2. CEO – výkonný ředitel obchodních společností nebo jiných organizací 

3. ČR – Česká republika 

4. ČSLH – Český svaz ledního hokeje 

5. HR – Human resources (v překladu lidské zdroje) 

6. ICT – informační a komunikační technologie 

7. FB – Facebook 

8. fotografie – fotka 

9. PR – public relations (v překladu veřejné mínění) 

10. přidávat na sociální sítě – postovat 

11. SEO – optimalizace vyhledávání 

12. soc. sítě – sociální sítě 

13. To se mi líbí – like 

 


