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Anotace 
Cílem této práce je analýza a zhodnocení marketingového a komerčního využití 

elektronických médií ve sportovním klubu. Jako praktický příklad jsem se rozhodl 

využít situaci ve fotbalovém klubu AC Sparta Praha fotbal, a.s., který je v České 

republice klubem nejpopulárnějším a zároveň poskytuje nejširší portfolio 

marketingových služeb. Využití elektronických médií, ať už komerční či marketingové, 

v práci podrobím detailní analýze, budu se věnovat nejen klubovým médiím, ale také 

těm, která klub využívá v rámci spolupráce s dalšími obchodními partnery. 

Abstract 
The goal of this diploma thesis is to analyze and evaluate marketing and commercial 

utilization of e-media in sports club. As a practical example I'll use the situation at the 

football club AC Sparta Praha fotbal, a.s. which is the most popular club in the Czech 

Republic and also provides the largest collection of marketing services. Marketing and 

commercial utilization of e-media will be detaily analyzed, I will describe not only 

media ofthe club but also the media ofthe business associate ofthe club. 
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, 
U vod 

Studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy bylo logickým 

vyústěním mé výchovy v rodině a mého přístupu ke sportu. Pocit radosti, sounáležitosti, 

ale také zklamání, to vše mne již od dětských let, kdy jsem se sportu začal věnovat 

aktivně, zcela naplňuje. Protože se však sportu v posledních letech nevěnuji na 

vrcholové úrovni, bylo a stále je mým přáním svou činností napomáhat jeho rozvoji. 

Když jsem se měl rozhodnout, které téma bude náplní mé diplomové práce, 

hledal jsem oblast, jež bude nejen atraktivní, ale především pak dynamicky se 

rozvíjející. Nabídne mi tak při přípravě a sběru materiálů, potřebných pro samotnou 

realizaci diplomové práce, možnost seznámit se se zcela novými fakty a údaji. Takovou 

oblastí jsou elektronická média. Každým dnem jsme konfrontováni s technologickými 

novinkami, které nám zjednodušují komunikaci a rozšiřují naše obzory. 

Jak jsou však elektronická média a především jejich marketingové a komerční 

možnosti využívány ve sportu? To je hlavní otázka, na kterou se pokusím odpovědět. 

Pro praktickou ukázku jsem vybral nejpopulárnější český sportovní klub, kterým je AC 

Sparta Praha fotbal, a. s. Ten hospodaří s největším rozpočtem, a tak je průkopníkem ve 

sportovním marketingu v ČR hledajícím inspiraci v zahraničí. Pro diplomovou práci a 

především pak pro návrhy na zlepšení je to jedna z nejtěžších voleb; v takto 

profesionálně fungujícím klubu bude velmi složité najít nedostatky či nevyužité 

příležitosti. O to větší je pro mne výzvou tyto příležitosti a nedostatky identifikovat na 

základě informací a spolupráce s marketingovým oddělením a PR oddělením klubu a 

následně navrhnout možná řešení a aplikaci nového marketingového či komerčního 

využití. Zároveň je pro mne velkou motivací možnost případného praktického využití 

mých návrhů v klubu, ke kterému mám již od svého dětství vřelý vztah. 

Má práce je rozdělena do několika částí. V první se pokusím položit teoretický 

základ, ze kterého budu v dalších pasážich vycházet. Popíši základní pojmy jako je 

marketing, marketingový mix, komunikační mix a jednotlivá média. Podrobněji se pak 

budu věnovat elektronickým médiím. 

V metodologické části popíši samotný princip marketingového řízení a 

jednotlivé postupy při analyzování situace, ze kterých následně budu vycházet. 
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Analytická část bude věnována klubu AC Sparta Praha, jeho obchodní činnosti a 

postavení na trhu. Značná část této kapitoly bude zaměřena na detailní analýzu médií, 

která klub využívá ve svém komunikačním mixu a jejich marketingovému a 

komerčnímu využití. 

Subjektivnímu zhodnocení a vlastním návrhům věnuji závěrečnou, syntetickou 

část. Pokusím se zde vhodně aplikovat postupy a informace z teoretické a 

metodologické části spolu se zvláštnostmi a reálné situaci v rámci AC Sparta Praha. 
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1 Teoretická část 

1.1 Marketing 

Marketingové a komerční využití elektronických médií spadá pod tzv. 

elektronický marketing, jindy též nazývaný jako e-marketing, který je již 

specializovanou oblastí marketingu. Přesto je potřeba si před podrobným rozborem 

elektronického marketingu vysvětlit základní pojmy marketingu jako takového. 

"Marketing je 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" [5, 23. str.]. 

Jinak řečeno hovoříme v případě marketingu o řetězci aktivit, které zahrnují 

samotný vývoj a tvorbu výrobků a služeb, stanovení ceny výrobků a služeb, 

komunikace a distribuce. Tento řetězec se nazývá marketingový mix a budu se mu 

podrobněji věnovat v další podkapitole. 

1.2 Sportovní marketing 

Cílem marketingu je zajistit co nejúspěšnější prodej a tím i trvale příznivý zisk. 

Logicky se tak nabízí spojení marketingu se sportem. Pro milióny lidí na celém světě je 

sport především hrou, zábavou, příležitostí odpoutat se od fádní každodenní reality a 

odvázat se při fandění svému oblíbenému týmu nebo konkrétnímu sportovci. 

Sport se však postupem času stal vedle zábavy především celým samostatným 

obchodním odvětvím se všemi ekonomickými zákonitostmi. Právem jej lze s jeho 

zásahem obrovského množství cílových skupin považovat za jedno z nejefektivnějších a 

nejprogresivnějších obchodních odvětví současnosti. 
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Sportovní marketing tak nabývá na důležitosti, je kladen důraz na kvalitní 

marketingovou činnost, a tím se logicky zvyšuje potřeba kvalitních marketingových 

pracovníků ve sportovních organizacích. V tělesné výchově a sportu se setkáváme 

s klasickým marketingem ve firmách, které vyrábějí sportovní zboží a nabízejí 

tělovýchovné služby. Pro tělovýchovné a sportovní organizace je pak marketing 

prostředkem pro získání finančních zdrojů pro jejich činnost. 

Američtí autoři B. G. Pitts a D. K. Stotlar definují sportovní marketing jako 

,,proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu, oceňování, propagaci a 

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

bylo dosaženo cílů .firmy" [2, 67. str.]. 

Sportovní marketing není jen pouhou reklamou na sportovní nářadí a náčiní či 

reklamní plochy kolem sportovišť. Je to také oblast merchandisingu, licencí či VIP 

hospitality. Čáslavová uvádí dvě formy marketingu ve sportu. Jsou to dílčí koncepty 

marketingu ve sportu, které dělí na: 

a) marketing jako sponzorování, kdy ,,se snaží tělovýchovné a sportovní 

organizace systémově zpracovávat nabídku výkonů činnosti pro sponzory 

podle hierarchické úrovně, vytvořit cenovou hladinu těchto nabídek, 

promýšlet prostředí tělovýchovných a sportovních akcí, v nichž se nabídky 

budou prezentovat, určit základní komunikační kanály, kterými bude 

sponzorování prezentováno a zabezpečit je obsahově a legislativně 

kvalitními modely sponzorských smluv" [2, 96. str.]. 

b) marketing jako sportovní reklamu, kdy "tělovýchovné a sportovní organizace 

připravují všechny kroky své komunikační politiky, a to zvlášť se zřetelem 

k běžnému fungování sportovních oddílů a zvlášť z pozice významných 

tělovýchovných a sportovních akcí. Někdy jdou tyto koncepce za rámec 

sportovní reklamy a zabývají se širším pojetím vztahů a komunikace 

s veřejností" [2, 96. str.]. 

Oproti dílčím koncepcím marketingu ve sportu vystupuje tzv. univerzální 

koncepce marketingu sportovního klubu. V tomto případě Čáslavová zdůrazňuje, že 

"všechny tyto koncepce jsou orientovány k zákazníkům tělovýchovných a sportovních 

organizací a nekladou do popředí jako klasické marketingové strategie pouze zisk' [2, 

97. str.]. Zákazníky jsou dle Čáslavové členové sportovní organizace (aktivní i pasivm'), 

sponzoři, diváci a příslušné státní orgány. Celá univerzální marketingová koncepce je 

"ušita na míru" zákazníkům, jejich přáním a požadavkům. 

Požadavky a přání zákazníka jsou pak důležitým vodítkem pro úspěšnou 

obchodní strategii. Projevuje se nutnost analyzovat a poznávat své konkurenty, vyvíjet 
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cenové strategie. Zároveň je nutné své zákazníky neustále informovat prostřednictvím 

propagačních strategií a určit, jak se produkt k zákazm'kovi dostane. Marketing přináší 

do sportu řadu pozitiv, ujasňuje, komu je určena nabídka sportovních produktů (členům, 

divákům, sponzorům, státu), diferencuje nabídku sportovních produktů na činnosti, 

které mohou přinést finanční efekt a které nikoliv. Z tohoto důvodu je pro sportovní 

organizaci výhodou, pokud se rozhodne vytvořit marketingovou strategii, a tak řídit 

svou marketingovou činnost. 

1.3 E-marketing 

J. Sedláček ve své publikaci E-komerce a internetový marketing definuje e

marketing jako "využití Internetu a dalších informačních a komunikačních technologií 

k dosažení marketingových cílů" [3, 103. str.]. 

E-marketing můžeme dělit na internetový marketing, kdy dochází k 

"uplatňování marketingových principů na internetu; jedná se zejména o tvorbu WWW 

stránek, reklamu na internetu, ale i marketingový výzkum na internetu, obchodování na 

internetu a další. Marketing na internetu vyžaduje v některých aspektech přístup odlišný 

od klasického marketingu" [ 4, 31. str.] a na mobil marketing, který můžeme označit 

jako využití mobilních technologií k dosažení marketingových cílů společnosti. 

Internetová a mobilní technologie se v posledních letech úzce propojují, zcela běžné 

jsou mobilní telefony s připojením k internetu, PDA apod. Důležité je však nezužovat 

internet pouze na World Wide Web (web), který je pouze jedním z mnoha nástrojů 

internetu, ač je to nástroj nejpoužívanější. 

Marketingová strategie by měla obsahovat strategii pro využití internetu jako 

podpory dosažení cílů společnosti. Internetová marketingová strategie tak musí působit 

v kontextu strategie společnosti. V tuto chvíli si tedy společnost musí ujasnit, proč a jak 

bude internet využívat. Stejně tak, pokud je pro ni užitečné využívat mobilní 

technologie, analogicky musí stanovit své cíle na tomto poli. Vhodně to shrnuje 

Sedláček: "Internet (a další informační technologie) jsou skutečně nástroji, které 

mohou napomoci dosáhnout podniku dlouhodobých cílů rychleji a efektivněji. Ale pokud 

podnik nemá jasno, kam směřuje, nemůže očekávat, že se tam pomocí Internetu dostane 

lépe" [3, 99. str.]. 
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1.4 Tvorba marketingové strategie 

Marketingové aktivity musejí samozřejmě také vycházet z poslání organizace a 

její současné situace. Vytvářením marketingové strategie rozumíme tvorbu 

marketingového mixu. 

1.5 Marketingový mix 

Marketingový mix je charakterizován dle Kotlera [7] a dalších autorů jako 

soubor marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení 

svých marketingových cílů na cílovém trhu. 

Marketingový mix poprvé představil v dnešní podobě profesor Jerry Mc Carthy 

ve své knize Marketing, která byla vydána již v roce 1960. Upravil tehdejší koncepci 

profesora Richarda Clewetta, který používal termíny produkt (Product), cena (Price), 

propagace (Promotion) a distribuce (Distribution).· Nahrazením distribuce místem 

(Place) nadefinoval základní čtveřici marketingový nástrojů, tzv. 4P, která je používána 

s různými úpravami dodnes. Manažer tedy musí rozhodnout, jaké produkty bude nabízet 

pro cílový trh, za jakou cenu, jakým způsobem se produkt dostane k zákazníkovi a 

zároveň jakým způsobem bude produkt propagován. 

Tab. 1.1: Nástroje marketingového mixu [5, 24. str.] 

Výrobek Cena Místo, distribuce Komunikace, podpora 

Přínos a Deklarovaná cena Cesty Reklama 
prospěšnost Slevy Logistika Public relations 
Vlastnosti Úvěrové podmínky Sklady Sponzorování 
Varianty Platební lhůty Doprava Podpora prodeje 
Kvalita Zvýhodnění Sortiment Přímý marketing 
Design Umístění Prodejní místa 
Značka Výstavy a veletrhy 
Balení Osobní prodej 
Služby Interaktivní marketing 
Záruky 
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,,Marketingový guru" Philip Kotler ale ve svých publikacích uvádí, že k tomu, 

aby byl marketingový mix správně používán, se na něj obchodník nesmí dívat z pohledu 

prodávajícího, ale z hlediska kupujícího. Marketingový mix pak bude vypadat takto: 

• ,,z produktu se stane zákaznická hodnota (Customer Value) 

• z ceny zákaznlkova vydánl (Cost to the Customer) 

• místo se přemění na zákaznické pohodli (Convenience) 

• z propagace se stane komunikace se zákaznlkem (Communication). 

Tato 4C nám připomínají, že zákazník požaduje hodnotu, nízkou cenu, velké 

pohodlí a komunikaci, nikoliv propagaci" [6, 45. str.]. 

Výše uvedené čtyři základní marketingové nástroje 4P lze v závislosti na 

specifikách daného odvětví a typu produktu modifikovat a rozšířit. Tak se tomu děje 

například v případě sektoru služeb. Produkt sektoru služeb je nehmotný, nedělitelný, 

proměnlivý a pomíjivý. Standardní marketingové nástroje proto rozšířili B. H. Booms a 

M. J. Bitner o další tři: lidé (People ), procesy (Processes) a materiální vybavení 

(Physical evidence), a získali tak již 7P. Kotler dokonce uvádí, že v originálním 

marketingovém mixu bylo dokonce až 14 marketingových nástrojů. V tu chvíli si pak 

nepokládá otázku ,,Které nástroje tvoří marketingový mix?", ale nabízí jinou, vhodnější, 

a to ,,Které nástroje marketingového mixu nabývají na důležitosti?" [6, 46. str.] a je 

možné dodat, které jsou v dané situaci, místě a času nejpříhodnější a nejefektivnější pro 

využití. 

1.6 Marketingový mix v oblasti sportu 

Existuje velké množství odlišností marketingových nástrojů ve sportu, a to 

zejména z důvodu zcela odlišné povahy základního stavebm'ho kamene marketingového 

mixu, produktu. Pod pojmem sportovní produkt je možné si představit celou řadu služeb 

či výrobků. Na základě povahy produktu, ať již zmíněné služby či výrobku, pak probíhá 

tvorba konkrétm'ho marketingového mixu. 
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1.6.1 Produkt 

Produkt je primárním nástrojem marketingového mixu, na jeho základě jsou 

determinovány ostatní nástroje. Produktem rozumíme jakýkoli hmotný a nehmotný 

statek, tj. výrobek nebo službu a jeho vlastnosti, tj. jeho design, obal, značku, image 

výrobce atd. V případě zaměření se na definici pojmu sportovní produkt můžeme 

konstatovat, že jej nelze považovat za produkt homogenní. Sportovní produkt může být 

služba z pohledu obchodních partnerů, diváků či účastníků, nebo výrobek, hmotný 

statek, který je při sportovní aktivitě používán. Právě podle druhu sportovního produktu 

se výrazně liší marketingová strategie sportovní organizace či firmy. Ta se následně 

odráží v jednotlivých nástrojích marketingového mixu, tj. v distribuci, cenové politice a 

propagační strategii. 

Čáslavová definuje sportovní produkt jako "veškeré hmotné a nehmotné statky 

nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné 

výchovy a sportu" [2, 81. str.]. Následně pak klasifikuje sportovní produkt takto [2, 85. 

str.]: 

a) základní produkty tělesné výchovy a sportu 

• nabídka tělesných cvičení 

• nabídka sportovních akcí 

• nabídka turistických akcí 

b) produkty vázané na osobnost 

• sportovní výkony vázané na osobnost sportovce 

• výkony trenérů, realizačního týmu 

• reklamní vystoupení sportovců 

c) myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu 

• myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní oblast 

• sportovní informace šířené médii 

• hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu 

d) produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty 

• tělovýchovná a sportovní zařízení 

14 



• společenské akce 

• pojištění sportovců 

• doprava na soutěže 

• vstupenky 

e) klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu 

• tělovýchovné a sportovní nářadí a náčiní 

• sportovní oblečení 

Vedle této definice existuje velké množství dalších, já jsem se však rozhodl 

uvést zde ještě jednu, která se vhodně doplňuje s výše uvedenou definicí Čáslavové. 

Jedná se o dělení sportovní průmyslu podle Pittse a kolektivu. ,.Pitts a kolektiv rozděluje 

sportovní průmysl na segmenty založené na produktech a zákaznících. U každého 

produktu bere v úvahu jeho funkci a užitek pro zákazníka. Identifikuje tři kategorie 

sportovního průmyslu [2, 83. str.]: 

1. Průmyslový segment výkonnostního sportu 

Sportovní výkon je nabízen zákazníkovi jako účastnický produkt nebo produkt 

divácký. Jde o následující produkty: 

a) sport 

1. amatérský 

2. profesionální 

b) soukromý zaměstnanecký sport 

c) sport daňově podporovaný 

d) členství v podporovaných sportovních organizacích 

e) neziskové sportovní organizace 

t) vzdělání ve sportu 

g) fitnesscentra 

2. Průmyslový segment sportovní produkce 

Tyto produkty jsou potřebné nebo žádoucí pro vytváření kvality ve sportu. 

a) produkty výbavy 

1. vybavení 
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2. výstroj 

b) produkty tvorby výkonu 

1. trenéři 

2. medicínská péče 

3. sportovní zařízení 

4. vládní útvary 

3. Průmyslový segment propagace sportu 

Tyto produkty jsou nabízeny jako nástroje používané k propagaci sportovních 

produktů: 

a) merchandising 

b) propagační akce 

c) média 

d) sponzoring 

1. jednotlivých akcí 

2. sdružených akcí 

3. jednotlivých týmů 

4. jednotlivců 

5. ligových soutěží 

e) dary a podpora 

1. individuálních sportovců 

2. týmů 

3. organizací 

4. určitých sportů" 

1.6.2 Cena 

Dalším nástrojem marketingového mixu je cena. Je to jediný nástroj, který firmu 

či organizaci nic nestojí a naopak je zdrojem finančních i nefinančních prostředků 

společnosti. V případě výrobků může být cena stanovována za použití klasických metod 

cenové tvorby jako je cena stanovená přirážkou, cena nákladová či cena pokrývající 

investice. Pro zvýšení atraktivnosti jsou využívány různé formy slev a výhod, zároveň 
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můžeme v rámci marketingového nástroje cena využívat možnosti platby na splátky, 

platby předem apod. 

Na stanovení ceny mají přímý vliv náklady organizace na výrobu produktu a 

jeho poskytováni. Nepřímý vliv na cenu má pozice organizace na trhu, propagační 

aktivity či image organizace. 

Podle Čáslavové ,je stanovení ceny velmi závažným krokem, který [2, 102. str.]: 

1) ovlivňuje prosperitu zařízení, neboť je nástrojem marketingu, který tvoří 

příjmy. 

2) je výrazem marketingové filozofie zařízení. Manažer vytváří cenu vůči 

zákazníkům. Takto stanovená cena přímo ovlivňuje diverzifikaci poptávky 

po službách. Proto si musí ujasnit vlastnosti svých zákazníků. Důležitou 

roli zde hraje věk, společenské postavení zákazníků, finanční způsobilost a 

nákupní zvyklosti. 

3) Je taktickým prvkem vůči zákazníkům." 

Ve sportu existuje specifická situace při stanoveni ceny v případě hráčských 

transferů, kdy je cena stanovována poptávkou po hráči a může tak být vyšroubována do 

nesmyslných výšin. Dalším specifikem sportu je stanovení ceny za reklamní služby, na 

základě kterých bývá uzavírána v českých podmínkách spolupráce mezi sportovním 

klubem a sponzorem- obchodním partnerem klubu (spolupráce se uzavírá na základě 

uzavřeni smlouvy o poskytnuti reklamy dle ustanoveni § 269 odstavec 2 zákona 

č.51311991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). V tomto případě 

bývá poměrně často cena upravována dle možností obchodního partnera, který získává 

různé slevy a bonusy v rámci sponzorských balíčků. Cena je zde závislá na atraktivitě 

plněni ze strany sportovního klubu. Tu určuje mimo jiné vizibilita reklamy, televizní 

přenosy ze sportovních podniků a utkání, historie a popularita klubu a sportovního 

odvětvi a další faktory. 
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1.6.3 Místo, distribuce 

Distribuce je série kroků zahrnujících dodávku výrobku od výrobce ke 

koncovému spotřebiteli. "Zahrnuje dopravu, udržování skladů, výběr velko i 

maloobchodníků, rozhodnutí o vhodném prostředí pro umístění výrobků a o skladbě 

sortimentu v jednotlivých místech prodeje" [5, 24. str.]. 

Forma distribuce se liší v závislosti na povaze produktu. Jak uvádí Čáslavová 

[2], tak hmotný produkt, např. sportovní oblečení, náčiní, využívá klasických 

distribučních cest (od výrobce do místa prodeje či rovnou ke spotřebiteli). Služby, 

jakožto nehmotné produkty, však nemají fyzický rozměr. Již dříve jsem zmínil, že 

produkt sektoru služeb je nehmotný, nedělitelný, proměnlivý a pomíjivý, to znamená, že 

si ho zákazník před zakoupením nemůže osahat a zároveň, že jej "spotřebovává" ve 

sportovním zařízení (stadion, fitness klub), kam musí za zmíněným produktem přijít. Ke 

koupi či získání produktu (zakoupení vstupenky, permanentky) dochází přímo ve 

sportovním zařízení nebo blízkém okolí. 

V posledních letech se velmi dynamicky rozvíjí možnost zakoupení produktů 

přes internet, což v mnohém usnadňuje jejich distribuci a zároveň napomáhá ke 

snižování ceny odbouráním mezičlánků v distribuci apod. S nárůstem konkurence však 

zároveň dochází k větším nárokům na odlišení produkce, což se děje čtvrtým 

marketingovým nástrojem, kterým je propagace. 

1.6.4 Propagace 

"Propagace jsou veškeré aktivity určené ke komunikaci vlastností, výhod a 

dostupnosti cílového trhu produktu. Základním cílem propagace je buď informovat, 

přesvědčit nebo připomenout spotřebitelům vlastnosti a dostupnost produktu" [8, 206. 

str.]. 

Cílem propagace je tedy prodat produkt potenciálním zákazníkům. Propagace je 

úzce provázána s ostatními nástroji marketingového mixu, cenou a distribucí. Propagace 

zahrnuje reklamu, PR aktivity, opatření na podporu prodeje a osobní prodej. Společně 

formují propagační mix, který musí vycházet z následujících bodů: 
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základní cíle managementu (určitý obrat, počet zákazníků, využití kapacity, výše 

zisku) 

cílová skupina zákazníků (nejširší veřejnost, studenti, rodiny s dětmi apod.) 

výběr médií, kterých bude použito (televize, rozhlas, tištěná média, internet 

apod.) 

finančních prostředků, které jsou pro zadané cíle k dispozici 

Komunikační (propagační) mix budu podrobněji rozvádět v další kapitole. 

1.6.5 Lidé 

Marketingový nástroj lidé patří již do zmíněného rozšířeného konceptu 

marketingové mixu 7P, který je využíván v oblasti služeb. Protože se v této práci věnuji 

marketingové činnosti v oblasti sportu a především pak sportovním klubu, který kromě 

hmotných produktů poskytuje také produkty nehmotné, je potřeba nadefinovat 

marketingové nástroje pro sektor služeb. 

Kvalita prožitku při sledování sportovru'ho utkání samozřejmě roste s rostoucí 

sportovní úrovní. Špičkoví sportovci, rekordmani či nejpopulárnější individuality, jsou 

pro diváky největší atrakcí, právě kvůli nim navštěvují sportovní akce. 

Nejenom sportovci však ovlivňují poptávku po produktech sektoru služeb, 

v našem případě sportovních služeb. Personál organizátora, producenta sportovru'ho 

produktu, který přichází do kontaktu se zákazníkem, ať už je to divák, sportovec či 

konečný spotřebitel např. ve fitnesscentru, mají určující podíl na tom, jak bude výsledný 

produkt vnímán zákazníkem. Proto je velmi důležité pečlivě proškolit personál, který 

musí mít potřebnou kvalifikaci a schopnosti ke kvalitnímu zprostředkování služby. 

1.6.6 Proces 

Dalším z nástrojů rozšířeného marketingového mixu pro sektor služeb je řízení 

procesů v organizaci. Proces ve sportovní organizaci můžeme dělit na: 
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• podporující podání kvalitního sportovního výkonu = tréninkový proces, výchova 

mládežnických týmů, rehabilitace, soustředění a další 

• distribuce vstupenek, prodej merchandisingu, marketingové aktivity (inzerce, 

eventy) 

• logistické procesy = parkovací místa na stadionu, dopravní obslužnost, 

dostatečná kapacita stadionu a další 

• doplňkový program = zábavní program, občerstvení, program pro děti 

• řízení bezpečnosti při sportovních utkáních 

Řízení procesů ve sportovní organizaci je velmi důležitým nástrojem pro 

nastavení dostatečné úrovně poskytované služby. Je velice účinné vybrat důležité 

procesy ve sportovní organizaci, tyto procesy nastavit a dále pak řídit napříč organizací. 

1.7 Komunikační mix 

Komunikační mix je základem marketingové komunikace. Ta je velmi často 

spojována s reklamou, to je však velké zobecnění a zúžení daného problému. Reklama 

je pouze jednou z částí marketingové komunikace, z hlediska zákazníka se ale jedná o 

nejviditelnější položku. Komunikační mix můžeme definovat jako komplex aktivit 

sloužících k informování zákazníka o výrobku a jeho přesvědčení k nákupu. V praxi se 

setkáváme především se čtyřmi základními nástroji marketingového mixu: jedná se o 

reklamu, podporu prodeje, public relations a osobní prodej. Ty doplňují další nástroje, 

kterými jsou sponzorování, komunikace v prodejním nebo nákupním místě, výstavy a 

veletrhy, přímá marketingová komunikace a interaktivní marketing. 

Předtím, než začne organizace vytvářet svůj komunikační mix, musí pro něj 

vytvořit některé základní předpoklady. M. Foretje popisuje takto [1, 171. str.]: 

1. podnik musí mít nejprve vypracovanou a vypěstovanou podnikovou identitu, 

kulturu a příznivý image, 

2. na základě poznatků o makroprostředí a trhu musí co nejpřesněji definovat 

zákazníka, 
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3. konkrétně stanovit strategii a z ní vyplývající cíle komunikace se 

zákazníkem, 

4. vytvořit nabídku, která vystihuje či ještě lépe překonává požadavky a 

představy zákazníka, 

5. vymezit pozici a srovnání nabídky s konkurencí, 

6. stanovit cenu, kterou zákazník pochopí a akceptuje, 

7. zajistí distribuci, jež zákazníkovi umožní seznámení se s nabídkou i případné 

zakoupení produktu. 

1.7.1 Reklama 

V případě reklamy hovoříme o formě neosobní masové komunikace, která 

využívá placených médií. ,,Reklama má především informovat spotřebitele o nových 

výrobcích, jejich použití, o dostupných službách nebo dalších skutečnostech. Klíčovými 

výhodami reklamy je poskytnutí informací o výrobku a ovlivnění změn spotřebitelských 

postojů" [8, 233. str.]. 

Funkce reklamy můžeme vymezit následovně [1, 179. str.]: 

1. "Informativní, kdy reklama informuje veřejnost o novém produktu, o jeho 

vlastnostech. Účelem této reklamy je vyvolat zájem o poptávku (tzv. pull

strategie). 

2. Piesvědčovací reklama nastupuje v období zvýšeného konkurenčního tlaku a jde 

tudíž o to, přesvědčit zákazníka, aby si zakoupil právě náš produkt (tzv. push

strategie). 
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3. Připomínací reklama má udržet v povědomí zákazníků náš produkt i naši 

značku." 

Hovoříme-li o sportovní reklamě jako o reklamě v průběhu sportovního podniku, 

musíme již dopředu upozornit, že všechny druhy sportovní reklamy, tj. média, kterými 

je reklama šířena, mají nižší informační nosnost. To znamená, že spíše než na 

vysvětlování, k čemu inzerovaný produkt je, se používají ke stupňování známosti 

produktu či výrobce nebo se využívají ke změně image značky. Na dres či nářadí se 

vejdou pouze několikaslovná vyjádření, častější jsou pouze loga. Působení reklamy je 

dáno dobou jejího znázornění (u reklam na dresu se jedná o celou dobu závodu nebo 

utkání, u reklamy na otočném pásu nebo výsledkové tabuli o počet a délku znázornění). 

V případě televizního a v dnešní době i internetového on-line streamovaného přenosu je 

efekt reklamy znásoben díky distribuci k většímu množství diváků, kteří jsou zároveň 

potenciálními zákazníky. Každý druh média, na kterém je reklama umístěna, má své 

specifické vlastnosti. Jedno mají společné; aby byla reklama ve sportu úspěšná, musí 

být vždy dobře a dlouho viditelná. V případě sportovní reklamy si dovolím použít 

dělení tak, jak jej uvádí Čáslavová, která se jím zabývá opravdu podrobně ve své 

publikaci Management sportu [2, 107. str.]. 

1. Reklama na dresech a sportovních oděvech 

Tento druh reklamy zvyšuje seznámení zákazníka s produktem nebo firmou, 

doba působení je dána délkou vystoupení závodníka (hráče) v průběhu akce. 

Akcí se rozumí nejen závod či utkání, ale také trénink, TV vystoupení a ostatní 

veřejná vystoupení. Úspěch je dán nejen velikostí, ale také frekvencí výskytu 

v TV vysílání a rychlostí pohybu sportovce (čitelnost reklamy). Přenos reklamy 

do tištěných i elektronických médií díky fotografiím z akce. 

2. Reklama na startovních číslech 

Stejně jako reklama na dresech zvyšuje seznámení zákazníka s produktem. 

V průběhu závodu je reklama na číslech všech účastníků, tj. je neustále viditelná, 

ale nedá se použít individuálně. Efekt reklamy se opět zvyšuje, pakliže je akce 

přenášena TV nebo je fotozpravodajství z ní uveřejněno v tisku nebo na 

internetu. 
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3. Reklama na mantinelech 

Opět zvyšuje seznámení zákazníka s produktem nebo firmou. Velmi dobře 

viditelná reklama, její efekt se zvyšuje nejen díky přenosu z akce, ale například i 

díky interwiev před danou reklamou. 

4. Reklama na sportovním náčiní a nářadí 

Tento druh reklamy seznamuje zákazníka především s určitou značkou nářadí, 

které je při sportovní akci používáno. Následně vede k preferenci této značky. 

Loga na sportovním nářadí jsou však velmi malá, proto se používá jejich 

nastavování při rozhovorech atd. 

5. Reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích 

Stejně jako všechny ostatní formy reklamy ve sportu seznamuje zákazníka 

s produktem nebo značkou. Výhodou této formy je nucené sledování, tj. když 

chce divák zjistit průběžný stav nebo výsledky, musí se podívat na výsledkovou 

tabuli, na které je umístěna reklama. Tento druh reklamy je vhodný zejména pro 

již zavedené značky, její účinnost se znásobuje díky TV přenosu. 

1.7.2 Podpora prodeje 

Patrick De Pelsmacker a kol. definují podporu prodeje jako "kampaň stimulující 

prodej např. snížením cen, poskytováním různých kuponů, programy pro loajální 

zákazníky, soutěžemi či vzorky zdarma" [5, 26. str.]. Podpora prodeje se většinou 

používá jako krátkodobý nástroj komunikačm'ho mixu, na rozdíl od public relations, kde 

se naopak jedná o dlouhodobý nástroj. Využití podpory prodeje se jeví v dnešní době 

jako nutné, protože jak uvádí Sedláček "účinnost klasické reklamy v řadě případů 

stagnuje nebo se dokonce snižuje, protože příjemce je reklamou často zahlcen" [3, 262. 

str.]. 
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1.7.3 Public relations 

V případě public relations se jedná o jeden z klíčových prvků marketingového 

komunikačního mixu. Úkolem public relations je vytvoření pozitivní image firmy, 

jejích produktech a službách použitím neplacených forem komunikace, čímž připravuje 

veřejnost na pozitivní přijetí placené formy komunikace, tj. reklamy. Philip Lesly public 

relations označuje jako "všechny aktivity a postoje, snažící se řešit, upravit, ovlivnit a 

změnit názory jakékoliv skupiny nebo skupin a jednotlivců tak, aby byly ku prospěchu 

jednotlivce, skupiny nebo instituce. Jedná se o všechny aktivity, které pomáhají 

organizaci a veřejnosti přizpůsobit se jeden druhému" [9, 223 str.]. Kotler [7] je 

definuje jako řadu programů zaměřených na propagaci firmy, obhajobu image firmy 

nebo image jednotlivých produktů. Úkolem pracovníků v public relations je pak být 

vždy ve středu dění, tj. být prostředníkem mezi organizací a okolím. 

Nástroji public relations zpravidla bývají tiskové konference, tiskové zprávy, 

různé diskuse v médiích, zájezdy novinářů na sportovní akce, utkání, propagační 

materiály apod. Nejen v případě sportovní organizace nabývá PR oddělení na 

důležitosti. 

Rizikovým prvkem nástroje public relations je nutnost jejich zprostředkování, 

zpravidla novináři. Sdělení pak může být vědomě nebo z neznalosti věci zkresleno a 

nemusí nakonec vyznít pro organizaci pozitivně. 

1.7.4 Osobní prodej 

Osobní prodej je prezentace prováděná prodejcem s cílem prodat daný produkt 

nebo službu. Osobní prodej může být realizován tzv. face-to-face, neboli z očí do očí při 

setkání prodejce se zákazníkem. Další variantou je telefonický osobní prodej a poslední 

je personalizovaný korespondenční prodej. Mezi hlavní výhody osobního prodeje 

můžeme zařadit ,,schopnost prodejce pozorovat reakce vzhledem k cíli a měnit přístup 

podle potřeby; prodejce může vytvořit dlouhodobý vztah s výhledem (což může vést 

k četnějším prodejům za období); a nakupující se obvykle cítí povinen poslouchat a 

reagovat (buď negativně nebo pozitivně) na prodejní návrhy" [8, 169. str.]. 
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V případě sportovní organizace můžeme osobní prodej využít např. k prodeji 

reklamy obchodním partnerům klubu, ke které dochází vždy na základě komunikace 

zodpovědného pracovníka sportovní organizace (nejčastěji obchodního nebo 

marketingového manažera) se zástupcem potenciálního partnera. 

1.7.5 Ostatní nástroje komunikačního mixu 

Velmi dobře dle mého názoru dělí nástroje komunikačního mixu De Pelsmacker 

a kol. [5], který kromě čtyř základních nástrojů (reklama, podpora prodeje, public 

relations a osobní prodej) uvádí ještě dalších pět nástrojů. Prvním z nich je sponzoring, 

kdy se jedná o vzájemnou směnu - sponzor poskytuje sponzorovanému prostředky a 

fondy na činnost a ten na oplátku pomáhá sponzorovi v dosahování cílů komunikace. 

Dle členění, které používá Čáslavová [2], můžeme sponzoring definovat jako využití 

sportovní reklamy. 

Dalším nástrojem je komunikace v prodejním nebo nákupním místě, kdy se 

jedná především o využití tzv. behind the link nástrojů (BTL), ať již jde o reklamu 

v obchodě, způsob nabízení zboží (merchandising) apod. 

Třetím nástrojem, využívaným především ve velkoobchodě s průmyslovými 

výrobky, jsou veletrhy a výstavy. Umožňují velmi jednoduchý kontakt mezi dodavateli 

a odběrateli a upevnění vzájemných vztahů. 

Přímá marketingová komunikace rozvíjí již zmíněný nástroj komunikačního 

mixu, osobní prodej. Jedná se například o telemarketing, reklamu se žádostí o odpověď 

či personalizované katalogy a brožury. 

Posledním nástrojem, kterému přikládá De Pelsmacker důležitost a který se 

v posledních letech bouřlivě rozvíjí, je interaktivní marketing. Ten je typický 

využíváním nových médií jako je Internet či mobilní technologie, jež umožňují 

interaktivní komunikaci s potenciálním zákazníkem a prostřednictvím e-komerce jsou 

využívány k samotnému prodeji. 
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1.8 Integrovaná marketingová komunikace 

V minulém století bývalo zvykem, že jednotlivé nástroje komunikačního mixu 

byly využívány odděleně. Jednotliví specialisté v odděleních společnosti pak 

připravovali "své" nástroje bez ohledu na ostatní nástroje komunikačního mixu. Tak 

však nebyl dostatečně využit potenciál, jenž nabízí integrovaná marketingová 

komunikace. Dnes společnosti, které využívají integrovanou marketingovou 

komunikaci, "kombinují jednotlivé komunikační nástroje, které na sobě byly tradičně 

vzájemně nezávislé, tak, aby bylo dosaženo synergického efektu a komunikace se stala 

homogenní" [5, 29. str.]. Dovolím si tedy shrnout výhody integrované marketingové 

komunikace jako efektivnější a účinnější využití všech komunikačních kanálů směrem 

k zákazníkovi, díky čemuž může být komunikace se zákazníkem mnohem více 

personalizována, nabízí zákazníkovi interaktivitu a lehčí porozumění problému. 

1.9 Mediální mix 

Pro komunikaci s potenciálním zákazníkem využívá organizace různých 

mediálních nosičů. Jejich výběr a vhodná kombinace se nazývá mediálním mixem. 

Kotler vyjmenovává následující druhy reklamních nosičů [7, 720. str.]: 

1. Noviny 

2. Televize 

3. Adresné zásilky (tzv. direct maily) 

4. Rozhlas 

5. Časopisy 

6. Venkovní reklama (Outdoor) 

7. Zlaté stránky (ve smyslu kategorie produktů) 

8. Bulletiny 

9. Brožury 

10. Telefon 

ll. Internet 
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S rozvojem IT technologií se také rozšiřují možnosti, jak komunikovat 

s jednotlivými zákazníky. Proto si myslím, že by bylo vhodné rozšířit tuto škálu 

jedenácti nosičů ještě o mobilní telefony a kinoreklamu Gak ve formě on-screen tak off

screen, která taktéž prochází bouřlivým rozvojem). 

Základní výhody a nevýhody jednotlivých médií shrnuje v následující tabulce Veselý 

[10]. 

Tabulka 1.2: Výhody a nevýhody jednotlivých druhů médií [10, 25. str.] 

Médium Výhody Nevýhody 
Noviny Pružnost, včasnost, dobré pokryti Krátká životnost, špatná jakost tisku, 

místního trhu, široké působení, vysoká nízká čtenost jednoho výtisku 
důvěryhodnost 

Televize Kombinuje obraz, zvuk a pohyb, apeluje Vysoké absolutní náklady, přeplněnost, 
na smysly, velká pozornost při sledování, přelétavá pozornost, menší selektivita 
velký dosah příjemců 

Adresné zásilky Volitelnost příjemců, pružnost, žádná Poměrně vysoké náklady, pověst 
konkurence stejného média, osobní nevyžádaného reklamního materiálu 
oslovení 

Rozhlas Masové použití, vysoká geografická a Pouze zvuková prezentace, nižší 
demografická selektivita, nízké náklady pozornost než televize, 

nestandardizované vyhodnocování 
sledovanosti, přelétavá pozornost 

Casopisy Vysoká geografická a demografická Dlouhá čekací doba při nákupu 
selektivita, důvěra a prestiž, vysoká reklamní plochy, část neprodaných 
jakost tisku, dlouhá životnost, vysoká výtisků, žádná záruka umístění 
čtenost jednoho výtisku 

Venkovní Pružnost, velký počet opakovaných Nemožná volitelnost příjemců, omezení 
reklama působení, nízké náklady, malá výtvarného řešení 

konkurence 
Zlaté stránky Výborné pokrytí, vysoká důvěra, velký Vysoká konkurence, velká časová 

dosah, nízké náklady prodleva mezi zakoupením a 
působením, omezení tvůrčího přístupu 

Bulletiny Velmi vysoká selektivita, úplná kontrola Náklady se mohou vymknout kontrole 
rozesílání, možnost interaktivního 
působení, relativní nízké náklady 

Brožury Pružnost, úplná kontrola rozesílání, Nadměmá produkce vede k vysokým 
možnost dramatizace sdělení nákladům 

Telefon Velké množství uživatelů, možnost Poměrně vysoké náklady i při využití 
osobního rozhovoru dobrovolníků 

Internet Velké množství uživatelů (CR 2007- Přistup k internetu v malých a středních 
více jak 4,2 milionů), interaktivita, video, městech, nižší důvěra 
zvuk, obrázky, cena, měřitelnost 
výsledků 

Mobilní Velké množství uživatelů, nové typy Malý displej, malý potenciál pro přenos 
telefony telefonů s videem, obrázky, přenosné, reklamního sdělení 

"cestují s člověkem" 
Kinoreklama Zapojení zraku, sluchu, velikost plátna, Nízký počet návštěvníků, nízká 

vysoká pozornost frekvence 

V dalších kapitolách podrobně popíši hlavní skupiny media typů, na základě 

kterých následně organizace sestavuje media mix. Pokusím se odhalit výhody a 
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nevýhody jednotlivých nástrojů media rmxu a zároveň se budu věnovat využití 

jednotlivých druhů médii v rámci sportovních organizací v ČR spolu s porovnáním se 

zahraničím. 

1.10 Jednotlivé nástroje media mixu a ukazatele 

účinnosti 

Tématem mé práce je marketingové a komerční využití elektronických médií ve 

sportovním klubu, přesto si myslím, že je potřeba alespoň krátce charakterizovat i 

ostatní nástroje media mixu. Protože však nejsou hlavním tématem práce, budu jim 

věnovat pouze omezený prostor. 

Prvním nástrojem jsou tištěná média a následně venkovní reklama. Následně 

bych se již věnoval elektronickým médiím, mezi která bych zařadil Internet, mobilní 

technologie, televize spolu s teletextem a jako poslední rozhlas. Těmto médiím se tedy 

již budu věnovat podrobněji na větším prostoru. 

1.10.1 Tištěná média 

Pokud budeme striktně postupovat dle Kotlera, patřily by mezi tištěná média 

noviny, adresné zásilky (pouze tradiční forma), časopisy, bulletiny a brožury. Všechna 

tato média již mají svou obdobu na internetu. 

Hlavní výhodou novin je počet potenciálních zákazníků, kteří mohou být 

zasaženi v relativně krátkém období, zájem zákazníků o noviny a informace v nich a 

jsou považovány zpravidla za důvěryhodné médium. Naopak nevýhodou může být 

nízká selektivnost a rychlá ztráta hodnoty novin. Neexistuje nic staršího než včerejší 

novmy. 

V případě časopisů můžeme stejně jako u novin najít hlavní výhodu v možnosti 

zasáhnout velké množství potenciálních zákazníků; zároveň specializované časopisy 

nabízejí vhodnou možnost zacílení na určitý segment trhu. Oproti novinám mají 
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časopisy mnohem delší životnost a tím pádem se i k reklamním sdělením čtenář vrací 

častěji. Nevýhodou časopisů je pak částečná neaktuálnost (týdeník, měsíčník reagují na 

aktuální podněty se zpožděním, stejně tak čtenář si je nemusí kupovat ihned po vydání) 

a nebezpečím je také velké množství inzerce, které nakonec způsobuje to, že čtenář 

nevnímá reklamu vůbec. 

Bulletin můžeme charakterizovat jako malé noviny pro vysoce specializované 

čtenáře. Často jsou koncipovány jako podnikové časopisy s informacemi specifického 

rázu v oblasti působnosti společnosti. 

Jako ukazatel účinnosti reklamy v případě tištěných médií (především, pokud 

hovoříme o novinách a časopisech) se zpravidla udává čtenost, která vyjadřuje počet 

čtenářů týdeníku v posledních sedmi dnech a u deníku den předchozí. Dalším 

ukazatelem je náklad, který udává počet výtisků. Tento ukazatel bude vhodnější např. 

pro brožury. 

1.10.2 Venkovní reklama (Outdoor) 

Venkovní reklama je reprezentována především billboardy, megaboardy, 

reklamou na prostředcích hromadné dopravy či tzv. citylightech. Výhodou tohoto 

nástroje je především velký dosah sdělení a přijatelné náklady. Omezením je však 

grafické znázornění a nemožnost zacílení. Základními ukazateli účinnosti pro venkovní 

reklamujsou [ll]: 

1. GRP plochy, což je počet osob, které měly možnost danou plochu vidět 

(vztaženo k 24 hodinám); je vyjádřeno v procentech z populace, případně ve 

vztahu ke zvolené cílové skupině. 

2. Hrubý zásah (tzv. net OTS), který je spočten z hodnoty zjištěné při měření 

pohybu obyvatel v okolí dané plochy (Gross OTS) a zohlednění technických 

parametrů ovlivňujících možnost těchto lidí plochu vidět (vztaženo k 24 

hodinám). Hrubý zásah je možné vyjádřit absolutně v počtech lidí nebo relativně 

k populaci (v procentech = GRP plochy) a také ve vztahu ke zvolené cílové 

skupině. 
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1.10.3 Internet 

Internet je celosvětově velmi rychle se vyvíjející médium. Největši boom zažívá 

v posledním desetiletí, kdy obrovsky narostl počet jeho uživatelů. Mluvíme v tuto chvíli 

o vice než desetinásobku od roku 1999. 

Obrázek 1.1: Počty uživatelů internetu v letech 1999-2008 v ČR [12] 

pnl~~lt<1101ttl •lllva..,.~ ,V; . r t1 ·dr,~ ·" n,,,, •l c . ;~" 
tasti IIŽIV&leli'> • Ustf.!t .'/!Jl J. /<:A,) , 1")'0111· 

Jednou z definic je internet popisován jako globální počítačová síť, která má 

několik milionů účastníků a která poskytuje různé služby, zejména přístup k 

hypertextovým dokumentům (W orld Wide Web), elektronickou poštu (e-mail), 

audiovizuální přenos, přenos datových souborů a programů atd. Internet je volně 

organizovaná mezinárodní spolupráce propojených autonomních síti, která umožňuje 

komunikaci připojených počítačů díky dobrovolnému přijeti a dodržováni standardních 

protokolů a procedur. Internet nikdo nevlastní ani neřídí [ 13]. 

Dohled nad internetem udržuje World Wide Web Consorcium 

(http://www.w3.org). Nejpouživanějši služba internetu, výše zmíněný World Wide 

Web, je vynálezem Bernerse-Leea, který se zároveň zasadil o to, aby byl Internet 

nezávislou a bezplatnou službou, což obrovsky napomohlo jeho rozšířeni. 

Ještě než budu pokračovat podrobnějším popisem, jaké služby internet nabízí a 

jaké má výhody či nevýhody oproti ostatním médiím, je třeba alespoň ve stručnosti 

popsat jeho zrozeni a následný rozvoj. 
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1.10.3.1 Historie internetu 

Prvním krokem ke vzniku internetu bylo již samotné vynalezení počítače. 

Základní koncepce počítače vzniká ve 30. letech dvacátého století. V padesátých letech 

je zahájena sériová výroba počítačů a začínají se rozvíjet interní počítačové sítě v rámci 

větších firem. V roce 1969 vzniká síť ARP ANET a tato chvíle je označována za vznik 

internetu. V roce 1972 vzniká dnes velmi populární služba, a to e-mail, kterou následuje 

velmi brzy FfP (File Transfer Protocol - služba pro přenos dat) a jsou specifikovány 

sady protokolů TCP/IP, které umožňují samotné propojení a komunikaci. Internet je 

nazýván sítí typu TCP/IP. 

V 80. letech následně vznikají další sítě, jako např. BITNET, EARN či FidoNet, 

ty se postupně propojují a v tuto chvíli tak opravdu můžeme hovořit o vzniku internetu. 

Na přelomu 80. a 90. let následně vzniká dnes nejpopulárnější služba, kterou jsem již 

zmínil výše. Jedná se o World Wide Web. Nedlouho po vzniku WWW vznikají první 

verze grafických WWW prohlížečů, do té doby byly uživatelům k dispozici pouze 

textové či dokonce řádkové prohlížeče. 

V roce 1991 se poprvé testuje připojení Československa k internetu a 

celosvětově přesahuje počet serverů již 1 000 000. V tuto chvíli se již dostáváme 

postupně k podobě a využití internetu tak, jak jej známe dnes. Jsou testovány možnosti 

přenosu videa a audia, masově se rozšiřují WWW prohlížeče (Mosaic, MSIE, Netscape 

atd.), spolu se zvyšováním penetrace vzniká inzerce na Internetu apod. 

Dnes je internet obrovskou sítí, která dramaticky ovlivnila světové hospodářství, 

zjednodušila komunikaci a vyhledávání informací. Ještě než podrobněji popíši 

jednotlivé služby, které Internet nabízí, porovnám jej s ostatními, tradičními médii, jako 

je rozhlas, TV či tisk. 

1.10.3.2 Porovnání internetu s ostatními médii 

Internet nabízí na rozdíl od ostatních médií celosvětové pokrytí. Přístup 

k informacím má kdokoli kdekoli na světě. Samozřejmě existují omezení především 

v podobě chybějícího připojení nebo omezeného přístupu k Internetu. Již zmíněná 

tradiční média působí spíše lokálně. 
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Další výhodou je velmi rychlý technologický rozvoj internetu například v 

rychlosti připojení uživatelů (tj. jak rychle jsou data k uživateli přenášena); inovace a 

objevováni nových možnosti Internetu jsou téměř permanentní. Například dnes velmi 

populární služba YouTube.com, nabízející sdíleni streamovaných videi, by před 

několika málo lety nemohla existovat právě kvůli velmi pomalé rychlosti připojeni 

uživatelů a tím pádem pomalému přenosu dat. S přenosem dat je vázána další 

z vlastnosti internetu, a to konstantní náklady na přenesení dat. Je jedno, zda např. e

mail posíláte na počítač ve vedlejší místnosti nebo na druhou stranu zeměkoule, vždy 

budou náklady stejné. 

Pokud se jedná o marketingové a PR využiti internetu, získává další výhodu 

oproti tradičním médiím - je jí aktivita uživatele při užívání internetu. Ten nabízí na 

rozdíl od tradičních médií komunikaci tzv. jeden-na-jednoho (např. službou e-mail), 

komunikaci vice-na-více (např. službou diskusní fórum či chat) a komunikaci jeden-na

více (např. prostře<Jnictvím internetových stránek). Tradiční média zde zaostávají, 

protože nabízejí pouze komunikaci jeden-na-více, která ještě navíc velmi často nenabízí 

zpětnou vazbu od uživatele, tj. potenciálního zákazníka. 

Další z výhod Internetu je to, že v sobě již obsahuje ostatní média, ať už se jedná 

o rozhlas, tisk či televizi, a tak jim konkuruje a ubírá jejich uživatele. Zatím se však 

nenaplňuje hrozba především pro noviny, kdy na přelomu tisíciletí experti tvrdili, že 

budou brzy nahrazeny zpravodajskými servery na internetu. Některé tituly skutečně 

zanikly, jiné však internetu naopak využily a dnes z něj výrazně profitují. Pro vhodný 

příklad nemusíme chodit daleko, mezi nejnavštěvovanější stránky českého internetu 

patří elektronické verze MF Dnes (http://www.idnes.cz) a Deníku Právo 

(http://www.novinky.cz). 

Kromě výhod má internet samozřejmě v porovnání s ostatními médii také určité 

nevýhody. Tou největší je podle mého názoru především i jeden z důvodu, proč je 

internet a jeho nejpopulárnější služba World Wide Web tak rozšířen - obsah World 

Wide Webu je tvořen samotnými uživateli a neni tak zaručena důvěryhodnost velkého 

množství informaci, které nabízí. Důsledkem anonymity, kterou internet nabízí, nemají 

uživatelé jistotu, že informace jsou pravdivé a dokonce, že jiný uživatel, který 

informace poskytl a umístil je na internet, je opravdu tím, za koho se vydává. 

Pokud chceme shrnout komerční a marketingové využití internetu do několika 

málo bodů, hovoří Sedláček spolu s dalšími autory především o internetu jako o zdroji 
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informací, kanálu využitelném pro marketingové výzkumy, komunikačním prostředku, 

propagačním médiu a distribučním kanálu. 

1.10.3.3 Internetové služby 

Na následujících řádcích se budu věnovat samotným službám, které internet 

nabízí. Každou ze služeb stručně popíši a následně rozvedu její možné marketingové a 

komerční využití. Internet dnes nabízí elektronickou poštu známou jako e-mail, World 

Wide Web (spolu s mnoha službami, které nabízí), internetovou telefonii, poslední 

dobou velmi populární Instant messaging a P2P sítě. Tento výčet internetových služeb 

není vyčerpávajícím; ostatní služby však nejsou natolik zásadní, jako výše jmenované. 

Elektronická pošta 

Elektronická pošta, neboli e-mail, je jednou z nejstarších služeb nabízených 

Internetem. Obvykle ji firmy začnou v komunikaci využívat jako první v pořadí. Oproti 

klasické poště nabízí elektronická pošta velké úspory nákladů spolu se zvýšením 

rychlosti komunikace. Prakticky během několika sekund je sdělení prostřednictvím 

elektronické pošty přeneseno kamkoli na zeměkouli. Další výhodou je praktické 

archivování v elektronické podobě, k níž se kdykoli zpětně můžeme velmi jednoduše 

vrátit. Se zvýšením kapacity přenosu dat dnes není problémem odesílat elektronickou 

poštu s přílohami o velikosti několika MB (megabytů). 

Jednou z mála nevýhod elektronické pošty je, stejně jako u internetu jako celku, 

anonymita umožňující jednoduché vytvoření falzifikátu. Proti tomu se však dá ochránit 

prostřednictvím digitálních podpisů a dalších ochranných pomůcek. Velkým problémem 

je spamming, který zneužívá služeb internetu k hromadnému rozesílání nevyžádaných 

zpráv, většinou reklamního charakteru na různé zboží a služby, které mají velmi často 

ilegální charakter. Samotné rozesílání spamu je v mnoha zemích charakterizováno jako 

trestný čin (v České republice tuto problematiku upravuje zákon č. 480/2004 Sb. spolu 

s novelou zákona č. 101/2000 Sb.). Podle studie společnosti Barracuda Networks [14] 

se dnes podíl spamu na odeslaných emailech pohybuje takr"ka na 95%! 

Marketingové a komerční využití elektronické pošty je zřejmé již z její povahy 

zprostředkovatele komunikace. Využívá se k vnitropodnikové komunikaci, komunikaci 
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s dodavateli i odběrateli. Zároveň je obvyklé její využití v kombinaci s dalšími službami 

(např. potvrzení objednávky ze-shopu, potvrzení o platbě apod.). Poměrně zajímavého 

využití získává elektronická pošta v kombinaci s reklamou. Dnes je již poměrně 

obvyklé, že se uživatelé internetových stránek registrují k odběru tzv. newsletteru, který 

je pravidelně informuje o problematice, o kterou se sami zajímají. Vložení krátké 

textové, ale dnes i grafické inzerce je možné získat poměrně velké množství reakcí, tj. 

potenciálních zákazníků. Zároveň jsou dnes obvyklé také e-maily, které obsahují pouze 

reklamní sdělení, ty však pro uživatele - příjemce zpravidla nebývají natolik atraktivní. 

World Wide Web 

Jak jsem již několikrát zmínil, World Wide Web je nejpoužívanější a 

nejoblíbenější služba, kterou internet nabízí, přičemž je také jednou ze služeb 

nejmladších. World Wide Web funguje na základě třech základních standardech, 

kterými jsou jazyk HTML, URL a protokol HTTP. HTML je jazykem, využívaným pro 

popis dokumentů. Tímto· jazykem jsou definovány textové soubory, které tvoří 

zobrazené stránky pomocí mnoha přt'kazů a znaků (tzv. tagy). URL je standardizovaný 

soubor pravidel pro zápis adresy dokumentu a nakonec http je protokol, díky kterému 

mezi sebou komunikuje server a prohlížeč uživatele. 

Pokud si chce uživatel prohlédnout určitou stránku, ve svém prohlížeči (dnes 

jsou nejrozšířenějšími MS Internet Explorer, Mozilla Firefox a Opera) zadá její adresu. 

Následně prohlížeč získá od serveru, na kterém je uvedená stránka (dokument) 

umístěna, data k načtení (tj. samotný dokument), ten analyzuje a naformátuje a zobrazí 

uživateli. Uživatel tedy vidí na monitoru stránku se všemi obrázky, videi, zjednodušeně 

řečeno vším, co autor stránky do dokumentu umístil. 

World Wide Web nabízí široké pole marketingového a komerčního využití, 

samotná existence a používání World Wide Webu mění celosvětové hospodářství. 

WWW umožňuje společnostem prezentovat se na internetu, nabízet zde své 

služby a prostřednictvím e-shopů prodávat své výrobky. Zároveň umožňuje 

společnostem hledat informace o konkurenci, spotřebitelích, lokálních podmínkách 

apod. Samozřejmostí jsou dnes spotřebitelské průzkumy prostřednictvím internetu. 

S rostoucí penetrací internetu se zvyšuje také oblíbenost internetové reklamy v rámci 

media mixu. Zároveň však se stoupajícím využitím internetové reklamy se také zvyšuje 
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tzv. bannerová slepota (více o internetové reklamě v samostatné kapitole). Z pohledu 

uživatele naopak internet (především pak WWW) umožňuje snadnější vyhledání 

informací o produktech a službách, porovnání konkurence až samotné objednání a 

zakoupení produktu z pohodlí domova. 

Nákup a prodej výrobků a služeb prostřednictvím internetu již spadá pod pojem 

E-komerce. Ta je popisována širší definici OECD následovně: ,,Elektronická transakce 

je prodej či nákup výrobku a služeb, až už mezi podnikateli, domácnostmi, jednotlivými 

spotřebiteli, vládou, dalšími veřejnými či soukromými organizacemi, který je prováděn 

prostřednictvím počítačových sítí. Výrobky a služby jsou objednávány prostřednictvím 

těchto sítí, ale vlastní dodávka výrobku či služby muže být provedeno on-line nebo off

line" [3, 97. str.]. 

Internetová telefonie 

Internetová telefonie je jednou z mladších služeb internetu. Její vznik můžeme 

datovat ke konci 90. let minulého století. Aktuálně získává internetová telefonie (aneb 

telefonování přes internet) na popularitě především díky možnosti ušetřit na nákladech 

za telefonování. Dnes existují tři varianty telefonování přes internet, a to telefonování 

z počítače na počítač, z počítače na klasickou telefonní linku či mobilní telefon a přes 

internet využitím mobilního telefonu. Pokud hovoříme o telefonování z počítače na 

počítač, jedná se o uživatelsky velmi jednoduchou záležitost. Stačí opatřit si k počítači 

potřebné softwarové vybavení (dnes např. freeware program Skype), hardwarové 

vybavení (sluchátka s mikrofonem) a můžeme zdarma telefonovat (samozřejmě ne zcela 

zdarma, stále musíme platit náklady na internetové připojení, další náklady však již do 

této kategorie telefonování přes internet nevstupují). 

Další možností je telefonování z počítače na klasickou pevnou linku či mobilní 

telefon. Z pohledu hardwarového a softwarového vybavení se pro uživatele nejedná o 

nic složitější proces než v prvním případě, pouze musí zaplatit zprostředkovateli spojení 

na uvedený mobilní telefon či pevnou linku. V tuto chvíli se velmi často používají 

předplacené služby (opět bych zmínil program Skype, který umožňuje prostřednictvím 

elektronických plateb či převodem z účtu nakoupení kreditu na volání v jakékoli výši a 

následně zprostředkuje volání na požadované číslo dle předem stanovených cenových 

podmínek, které jsou mnohem výhodnější než hovor z pevných linek či mobilních 

telefonů - ceník je možné nalézt na http://www.skype.com). 
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Poslední variantou je telefonování přes internet prostřednictvím mobilního 

telefonu, to však zatím není příliš rozšířeno především kvůli vysokým nákladům na 

přenos dat z mobilních telefonů. 

Poněkud odlišnou variantou telefonování přes internet je tzv. VoiP (tato zkratka 

znamená Voice over IP, tj. hlas přes IP). Umožňuje sloučení datových a hlasových 

služeb do jedné sítě. Výhodou je snížení nákladů na telefonování. Nevýhodou pak 

prodleva při přenosu dat přes internet. 

Marketingové využití internetové telefonie je především v možnosti velmi levné 

komunikace se zákazníkem (linky podpory, informační linky, reklamační centra apod.), 

kdy ušetří jak zákazník, tak společnost. Další možností je umísťování inzertních sdělení 

do freeware programů, umožňujících telefonování přes internet. 

lnstant messaging 

Velmi populárními se v posledních letech staly služby instant messaging, které 

umožňují uživatelům komunikaci prostřednictvím internetu v reálném čase. Jedná se o 

programy, které umožňují uživateli komunikovat s ostatními uživateli v reálně velmi 

krátké době. Nejpopulárnějším programem v České republice, který nabízí služby 

Instant messaging, je program ICQ od izraelské firmy Mirabilis (ta byla v roce 1998 

odkoupena od zakladatelů americkou společností AOL LLC}, kterou v ČR zastupuje 

společnost Centrum Holdings, provozující např. portály Centrum.cz, Atlas.cz či 

Aktuálně.cz. Nedávno ohlásilo Centrum Holdings víc než 2 miliony uživatelů ICQ 

v ČR [15]. Kromě ICQ je možné využívat služeb dalších programů, jako je např. 

Windows Li ve Messenger, Y ahoo Messenger či různých programů kompatibilních 

s ICQ jako je QIP, Jabber apod. 

Marketingové využití programů nabízejících Instant messaging je především 

v urychlení komunikace v rámci společnosti, ale hlavně pak mezi zákazníkem a 

společností. Vhodné použití je např. pro poprodejní služby či informace o výrobcích, 

kdy zákazník komunikuje přímo se specialisty společnosti prostřednictvím programu 

lM. Další variantou je pak inzerce v samotných programech Instant Messaging (lM), 

kdy se reklama zobrazuje uživateli přímo v programu. V této oblasti v ČR kraluje právě 

ICQ. Nadměmé zobrazování reklamy v ICQ však v poslední době vede k přechodu 

některých uživatelů na alternativní programy lM, který však není masový, a proto 
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nenutí Centrum Holdings (popřípadě AOL LLC) k případnému omezení této reklamní 

nadprodukce. 

Ostatní služby internetu 

Kromě výše zmíněných služeb, nabízí internet také velké množství dalších 

možností. Ty však nejsou natolik rozšířené nebo nejsou vhodně využitelné v rámci 

sportovního klubu, proto se jim v této práci nebudu podrobně věnovat. To ale 

neznamená, že není potřeba si je vyjmenovat. Je možné, že v budoucnu bude jejich 

využití v rámci sportovního odvětví pravděpodobnější než dnes. 

RSS kanály nabízejí ,,publikování seznamu odkazů, jejich výměnu mezi servery a 

snazší stahování článků i jiných informací uživateli, RSS proto nejčastěji používají 

hlavně zpravodajské servery" [3, 36. str.]. 

Další službou je FTP (File Transfer Protocol), který umožňuje přenos souborů. 

Různě šifrované formy FTP jsou SCP, SFTP či FTPS. 

Velmi oblíbenou, avšak zároveň zneužívanou službou jsou peer-to-peer (P2P, 

přímý překlad je rovný s rovným) sítě. V rámci těchto sítí spolu komunikují uživatelé 

přímo. Dnes jsou využívané především pro přenos dat mezi uživateli, tj. jako výměnné 

sítě. Oblíbeným mezi uživateli byl např. program Napster, dnes předevšún DC++, 

eMule, Kazaa či Torrent. V rámci těchto výměnných sítí však bývají často porušována 

autorská práva, proto se kvůli jejich špatné pověsti dají z marketingového hlediska 

použít snad jen pro tzv. viral marketing a šíření videospotů či nahrávek různých víral 

kampaní. 

1.10.3.4 Internetová reklama 

Internetová reklama v sobě spojuje pozítiva tradičních médií a médií nových, 

především pak interaktivitu a možnost poměrně přesného cílení. Internetová reklama se 

již definitivně stává pevnou součástí mediálního mixu většiny společností. Jak uvádí ve 

své tiskové zprávě Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR), využilo internetovou 

reklamu pro svou propagaci v roce 2007 již 93% českých firem [1 6]. 
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Nepředbíhejme však vývoj. Prameny uvádějí, že poprvé byl internet využit jako 

reklamní médium již v roce 1994. Na portálech se tehdy poprvé začaly objevovat 

reklamní proužky a reklama se rychle etablovala. V ČR se přisuzuje start internetové 

reklamy Ivo Lukačovičovi a jeho portálu Seznam, který dodnes zůstává jedničkou na 

českém internetu, co se týče návštěvnosti. 

Výhodou reklamy na internetu je její jednoduchá výroba, možnost zacílení, 

rychlost kampaně spolu s rychlou odezvou potenciálních zákazníků a zároveň velmi 

jednoduché (a také levné) kontrolování a měření účinnosti kampaně. 

1.10.3.4.1 Základní druhy internetové reklamy 

V této kapitole bych se rád věnoval jednotlivým druhům internetové reklamy, 

jejich výhodám, nevýhodám a oblíbenosti. Rozebírat budu pak především ty druhy 

internetové reklamy, které jsou následně využitelné pro sportovní klub. Základním 

typem internetové reklamy jsou však již samotné internetové stránky společnosti, na 

kterých zákazm'k hledá o společnosti informace o službách a výrobcích. N a stránkách si 

je pak většinou může rovnou zakoupit. Kvalitní internetová prezentace společnosti je 

tedy prvním a zároveň nejdůležitějším krokem pro úspěšné využití internetu v rámci 

marketingové strategie organizace. 

E-mailová reklama 

Jak jsem již zmínil v kapitole věnující se E-mailu jako jedné ze služeb, které 

nabízí internet, slouží tento prostředek ke komunikaci mezi uživateli. E-mailová 

reklama, neboli e-mail marketing, nezahrnuje pouze samotnou reklamu v e-mailu, ale 

obsahuje také newslettery, e-ziny atd. 

E-mailovou reklamu můžeme rozdělit na dvě hlavní skupiny. V prvním případě 

je reklamním sdělením celý e-mail. Zde jsou dvě hlavní možnosti vytvoření databáze 

adresátů. 

Tou první a především legální formou je firemní newsletter, k jehož odběru se 

uživatel přihlásí většinou na internetové stránce společnosti. Tím, že se uživatel 

dobrovolně registruje, lze zároveň očekávat jeho zvýšený zájem o informace, které mu 

společnost prostřednictvím newsletteru poskytne, tj. můžeme počítat s tím, že newsletter 
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je pro něj atraktivním prostředkem k získání informací a sám uživatel jej podrobně 

pročítá. Zároveň však newsletter klade velké nároky na společnost z hlediska kvality 

zpracování. Pokud se stane newsletter pro uživatele nezajímavým (nekvalitní 

zpracování, málo informací, nepravidelné rozesílání apod.), z odebírání newsletteru se 

odhlásí a společnost přichází o potenciálního zákazníka. 

Druhou možností získání databáze adresátů Je nákup této databáze od 

specializovaných společností. V ČR i v zahraničí dokonce existují programy, kdy se 

uživatel zaregistruje jako odběratel reklamních e-mailů a za každý doručený e-mail mu 

pak společnost, provozující tento program, zaplatí určitou odměnu. Jedním z těchto 

projektů je v ČR služba Emailing.cz, kterou provozuje společnost Admass Direct 

Marketing spol. s r.o. (http://www.emailing.cz). V případě zakoupení databáze adresátů 

je nutné ujistit se, že společnost, od které databázi kupujeme, ji získala legálně a 

zároveň ji následně můžeme využít i my. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o 

nevyžádanou reklamu, tzv. spam, který je v ČR nelegální a je charakterizován jako 

trestný čin. 

Druhou variantou využití e-mailu jako reklamního nosiče je vložení reklamy do 

těla e-mailu. V tomto případě již tedy není celý e-mail reklamou. Toto využití je 

běžnější a masově je používáno freemailovými službami, kdy jejich provozovatelé 

nabízejí tento reklamní prostor inzerentům. Zároveň jej využívají společnosti pro 

vkládání sdělení, která propagují vlastní společnost či její produkty v rámci komunikace 

jejich zaměstnanců. Nejvyužívanější je vložení reklamní patičky, tj. reklamního sdělení, 

které následuje po samotném znění e-mailu. Méně využívanou variantou je vložení 

reklamního sdělení před samotný text mailu. S touto formou e-mailové reklamy se 

můžeme setkat například ve službě Ekomail, kterou provozuje společnost Computer 

Press, a.s. 

Grafická reklama 

Grafická reklama je nejpoužívanější formou reklamy v prostředí internetu. 

Obsahuje klasické reklamní proužky (bannery) různých velikostí, interaktivní grafické 

panely a různé buttony (drobná reklamní tlačítka). 

Ve snaze zlepšit úroveň a přehlednost internetové reklamy definovalo (a 

průběžně také upravuje) Sdružení pro internetovou reklamu nejčastěji používané 

reklamní formáty. Dnes se tak na většině internetových stránek setkáme s již 
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standardizovanými formáty bannerů. Nejčastěji používaným je tzv. Full banner o 

rozměrech 468 x 60 pixelů, dále Skyscraper o rozměrech 160 x 600 pixelů nebo 

Leaderboard s rozměry 745 x 100 pixelů. Kromě výše uvedených však existuje velké 

množství dalších formátů. Základní přehled, vypracovaný SPIR je k dispozici na 

internetových stránkách projektu [33]. Zároveň SPIR sjednotil doporučenou velikost 

reklamních bannerů v kB tak, aby samotné načtení reklamního sdělení nezpomalovalo 

přístup uživatele k informacím, které na internetové stránce hledá. Nejatraktivnější 

technologií, pomocí které se dnes bannery vyrábějí, je formát Macromedia Flash, který 

umožňuje skutečnou interaktivitu s uživatelem. Banner může být animovaný, po najetí 

kurzorem na něj reaguje, spouští zvuk apod. Problém zde může být v tom, že uživatel 

nemá nainstalovaný plugin, který mu umožní technologii flash přehrát. Proto je vždy 

nutné mít připravenu i variantu statického obrázku ve formátu JPG nebo GIF, která se 

následně zobrazí místo původního banneru. 

S tím, jak se postupně sjednocují rozměry reklamních bannerů, nastupuje ruku 

v ruce pojem zvaný "bannerová slepota". Tento termín "vzbudil pozornost mezi 

internetovou komunitou již v roce 1998 po zveřejnění· studie Banner Blindness: Web 

Searchers Often Miss Obvious Links, kterou napsali Jan Panero Benway a David M. 

Lane [17]. Autoři pomocí několika experimentů prokázali, že návštěvníci nevnímají 

obsah banneru. Uživatelé dostali za úkol najít na stránce určenou informaci. Pokud byla 

umístěna v obsahové části webu, neměli problém ji najít. Pokud však byla informace 

umístěna do bannerů, většina uživatelů ji nebyla schopna nalézt. Až 75% z nich nebylo 

schopno najít v banneru relevantní informaci, tj. takovou, která je prokazatelně 

zajímala. Banner s nerelevantní informací přehlédlo dokonce 80% uživatelů." 

Tvůrci internetových reklam se proto snaží přicházet se stále novými formáty, 

aby uživatele překvapili, a přinutili je tím na reklamy více reagovat. Můžeme tak 

sledovat především přechod k formátům větších rozměrů a s větší mírou interaktivity. 

Zde však nastupuje další nebezpečí, a to rostoucí averze uživatelů ke grafickým 

reklamám. Ta dospěla u některých uživatelů až k tomu, že začali využívat služeb 

různých aplikací, které umožňují blokaci zobrazení reklamy v prohlížečích. 
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Textová reklama 

Na stránkách lze využít také textovou reklamu. Jejími výhodami oproti 

grafickým reklamám jsou ještě jednodušší příprava, zároveň menší nároky na 

hardwarové vybavení uživatele - textová reklama se načte rychleji než grafická. 

Textovou reklamu dělíme na kontextovou a nekontextovou. Nejdříve stručně popíši 

nekontextovou reklamu. 

Nekontextová reklama je využívána především na zpravodajských serverech, 

kde má zpravidla vyhrazen určitý prostor. Vhodným příkladem je například homepage 

zpravodajského serveru Idnes.cz. 

Kontextová textová reklama Je používána v marketingu založeném na 

vyhledávačích (Search Engine Marketing, zkráceně SEM). Pokud uživatel vyhledává 

konkrétní slovo nebo frázi, mohou se mu při zobrazení výsledku vypsat také placené 

odkazy. Tyto odkazy se zobrazují pouze na daná klíčová slova nebo slovní spojení. 

Umístěny jsou na výhodných pozicích, často barevně zvýrazněných. Výhodou takové 

reklamy je zacílení. Psaní textů pro placené odkazy je však velmi náročné, neboť k 

oslovení uživatele je k dispozici jen několik málo slov. Také výběr vhodných klíčových 

slov může být komplikovaný. Populárním systémem je např. Google AdWords či Sklik 

na Seznam.cz. 

Další variantou využití kontextové reklamy jsou služby, které zobrazují 

kontextovou textovou reklamu u článků na různých internetových serverech. Zde se 

opět reklama přiřazuje k článku dle jeho zaměření, tj. je možné výhodně cílit. Masově je 

využíván například systém AdSense či Etarget. 

Zvýšení návštěvnosti internetových stránek lze dosáhnout nejen prostřednictvím 

inzerce, ale také optimalizací domovských stránek, tzv. Search Engine Optimization 

(SEO). SEO je technika úpravy internetových stránek tak, aby bylo jednodušší jejich 

zpracování v internetových vyhledávačích, které je tak umístí na vyšší, tj. výhodnější 

pozici. Rozvojem SEO vznikl Search Engine Marketing (SEM), který můžeme 

charakterizovat jako ,,komplexní, dlouhodobý proces, který se typicky sestává z těchto 

fází [18]: 

1. Analýza cílového segmentu klíčových slov 

2. Analýza obsahu stránek 

3. Optimalizace stránek 
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4. Registrace stránek ve vyhledavačích 

5. Monitorování výsledků" 

1.10.3.4.2 Modely plateb za Internetovou reklamu 

Kromě výše zmíněné nabídky inzertního prostoru na internetových portálech a 

stránkách, kdy prodej probíhal buď na určité období nebo počet zobrazení, se 

s postupným vývojem internetu a jeho marketingovým využitím setkáváme se stále 

častějším měřením účinnosti reklamy. Původní vysoká proklikovost bannerů postupně 

nabrala klesající tendenci (hodnota ukazatele CTR - míra prokliku) z původních 

přibližně 5% (5 uživatelů ze 100 kliklo na danou reklamu) až na dnešní hodnotu 

pohybující se v desetinách procent. To přimělo zadavatele reklamy k tlaku na 

provozovatele webů, kteří tak přišli s několika inovacemi. Tou první se stal program 

Pay per Click (PPC), kdy si zadavatel zakoupí určité množství kliknutí uživatelů na 

banner. Tato varianta je kombinována se zaměřením na předem definované cílové 

skupiny. Na následujících řádcích podrobněji popíši nejčastěji používané modely plateb. 

Paušální reklama 

V případě tohoto modelu platby za reklamu zadavatel platí za jednotku času 

(zpravidla den nebo týden). Často je uváděn termín Cost per time. Nevýhodou může být 

menši počet zobrazení a tím pádem nadhodnocení ceny reklamy. A však to se může stát i 

výhodou z pohledu zadavatele, pokud bude mít v daném období internetová stránka, na 

které si zakoupil reklamní prostor, vyšší návštěvnost než obvykle. 

CPTreklama 

Dalším modelem platby za internetovou reklamu je cena za zhlédnutí obvykle 

uváděná jako Cost Per Thousand (CPT) -cena za tisíc shlédnutí (další varianty jsou 

např. CPM (Cost Per Mile), PPV (Price Per View). V případě použití tohoto modelu 

zaručuje poskytovatel reklamního prostoru zadavateli jím zakoupené množství 

zobrazení reklamy. 
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PPCreklama 

Pod pojmem PPC najdeme termín Pay Per Click - platba za proklik. Aktuálně se 

jedná o jednu z nejpoužívanějších a nejvíce se rozvíjejících metod. Zadavatel platí za 

počet vstupů na jeho stránky prostřednictvím reklamního odkazu. PPC model je 

obvykle využíván ve vyhledávačích. Reklama zadavatele se zobrazuje v kolonce 

"sponzorované odkazy''. PPC reklama bývá zpravidla kontextovou reklamou, jejíž 

vlastnosti jsou popsány již v kapitole Textová reklama. 

PPA reklama 

Zkratka PP A znamená Pay Per Action, tj. platba za akci. Akcí můžeme označit 

aktivitu uživatele, např. registraci na stránkách, nákup zboží apod. Zadavatel tak 

poskytovateli zaplatí až na základě akce, často to bývá procentuální podíl z transakce. 

1.10.4 GSM 

První mobilní telefon vyrobila společnost Motorolajiž v roce 1983, tento přístroj 

se však nedá srovnávat s dnešními mobilními telefony, stejně jako nemůžeme srovnávat 

počítače z roku 1983 s těmi dnešními. V rámci mobilních technologií se budu v této 

kapitole věnovat především digitální síti GSM, která je celosvětově nejpoužívanější a 

patří do tzv. 2. generace sítí (sítě 2G). Existují také další sítě, například analogová síť 

NMT (1. generace) nebo UMTS (3. generace). 

GSM (Globální Systém pro Mobilní komunikaci) je nejrozšířenější systém, 

doplněný o GPRS (General Packet Radio Service), který zjednodušil a zrychlil přenos 

dat. 

1.10.4.1 Mobilní marketing 

Cílem této práce není dopodrobna rozebírat jednotlivé technologické aspekty 

sítí, ale věnovat se jejich marketingovému využití. Mobilní telefony dnes již neslouží 

k pouhému telefonování, ale také pomáhají marketingovým pracovníkům k dosažení 
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cílů společnosti. Tak vzniká tzv. mobil marketing, který získává na důležitosti s rostoucí 

penetrací mobilních telefonů ve společnosti. V roce 2007 spravovali mobilní operátoři 

v České republice více než 13 milionů aktivních SIM karet, což je přibližně 1,3 SIM 

karty na obyvatele (viz tabulka 1.5) 

Tabulka 1.5: Počet zákazníků mobilních operátorů [18] 

Počty zákazníků (aktivních Tarifních Zákazníků Zákazníků 

SIM karet) ke konci roku zákazníků předplacených celkem 
2007, v milionech služeb 

Telefónica 02 CR 2,244 2,882 5,126 

T-Mobile 2,228 3,044 5,271 

Vodafone 1,377 1,281 (výpočet) 2,658 
(výpočet) 

celkem 5,849 7,207 13,055 

Jaké další vlastnosti mobilních telefonů jsou důležité pro jejich využití pro 

plnění cílů společnosti? Vyjma již zmíněné vysoké penetrace bych zmínil možnost 

cílení a rychlost. Sedláček shrnuje ve své publikaci E-komerce, internetový a mobil 

marketing [3, 302. str.] důležité vlastnosti nejen samotných přístrojů, ale také mobilních 

sítí: 

1) polyfonní a reálné vyzvánění 

2) stále kvalitnější barevné displeje 

3) rychlejší procesory 

4) větší paměť 

5) podporaMMS 

6) vestavěné fotoaparáty 

7) MP3 přehrávače a FM rádia 

8) TV přijímač 

9) zlepšené uživatelské rozhraní s podporou operačních systémů 

1 O) rychlejší přenos dat 

Mobilní marketing je využíván především v rámci komunikace B2C jako 

podpora komunikace značky a k šíření informací. Podrobněji můžeme hovořit 

především o SMS soutěžích, hlasováních, prodeji a distribuci vyzváněcích tónů a 
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wallpaperů, o registračních a objednávkových systémech a o přímé komunikaci se 

zákazníky prostřednictvím wapových stránek a mobilním internetu. Sedláček ve své 

publikaci dělí mobilní marketing na několik dílčích okruhů. Jako první zmiňuje 

reklamní SMS, které dříve tvořily až 90% mobilního marketingu a právě proto se dříve 

hovořilo o mobilním marketingu jako o SMS marketingu. Reklamní SMS dělí na: 

1) sponzorované SMS 

2) klasické reklamní SMS 

3) placený příjem reklamních SMS, případně MMS 

Sponzorované SMS nabízejí mobilní operátoři, většinou se jedná o zdarma 

posílané SMS zprávy z internetových portálů mobilních operátorů, jejichž délka bývá 

obvykle omezena na 60 - 100 znaků a zbylé znaky jsou určeny pro reklamu. Společnost 

Vodafone uvedla v roce 2007 na trh službu Student SMS Gratis, která nabízí studentům 

možnost posílat SMS zdarma po stažení speciální JAVA aplikace do jejich mobilního 

telefonu, případně odesláním SMS z portálu Vodafone Live!. Po odeslání SMS pomocí 

této služby se odesílateli zobrazí na displeji mobilního telefonu krátké reklamní sdělení, 

kterým jsou hrazeny náklady na tuto službu. 

Klasické reklamní SMS jsou nejvíce využívány samotnými mobilními operátory. 

V tomto případě je celá SMS reklamou. Výhodou kampaně prostřednictvím SMS je 

možná okamžitá odpověď potenciálního zákazníka na určené telefonní číslo. 

Placený příjem reklamních SMS pak funguje na stejném principu jako obdobná 

služba v rámci e-mailu. 

Technologie SMS je dále využitelná pro SMS hlasování, spotřebitelské soutěže a 

ankety. Zde se pak jedná o tzv. Premium Rate SMS, které jsou odesílány na jednotné 

číslo a jejich cena je pak pro všechny uživatele nezávisle na tom, kterou síť mobilních 

operátorů využívají, stejná. Výhodné v rámci těchto aktivit je jednoduché rozesílání 

SMS, uživatelsky jednoduchá správa došlých SMS a následné vyhodnocení. Cena 

Premium Rate SMS (PR SMS) je od 2 do 99 Kč, cenu zpravidla určuje poslední 

dvojčíslí čísla, na které je SMS odesílán. Například společnost Erika, poskytující služby 

mobilního marketingu, má telefonní čísla začínající 900 06 xx. Za xx je možné dosadit 

jakoukoli cenovou hladinu, na kterou má společnost práva (otevření další u mobilních 
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operátorů je zpoplatněno poměrně vysokými částkami, proto se v praxi setkáváme 

pouze s několika cenovými hladinami, zpravidla ve výši 2, 3, 6, 9, 10, 20, 30, 50, 70 a 

99 Kč). Pokud tedy při soutěži, kterou provozuje pro svého zákazníka společnost Erika, 

zašleme SMS na číslo 900 06 50, znamená to, že nás daná SMS stojí 50 Kč. 

V případě organizování soutěží je potřeba pozorně dodržovat legislativu ČR, kdy 

hrozí konflikt s loterijním zákonem. Musí být určen každý x-tý výherce, případně 

přesná odpověď, není možné výherce losovat. 

V případě PR SMS soutěží a hlasování jsou však v ČR dvě hlavní nevýhody. 

První je povinnost odesílat zákazru'kovi (odesílateli PR SMS) zpětnou potvrzovací SMS 

v případě, kdy je cena této PR SMS 10 Kč a více, což přináší organizátorovi akce další 

náklady. Jako větší nevýhodu bych označil aktuální stav na trhu v ČR, kdy si mobilní 

operátoři nárokují kolem 50% z ceny PR SMS, takže organizátorovi akce po odečtení 

dalších položek, jako je daň z přidané hodnoty a provize provozovateli služby, zůstává 

přibližně 30% z původní ceny PR SMS. To brzdí další možné využití PR SMS, kterým 

je nákup zboží a služeb. V rámci sportovního klubu by bylo možné využít PR SMS pro 

prodej vstupenek, když si však uvědomíme, že z původní ceny zůstane pořadateli 

pouhých 30%, je tato služba nerentabilní. 

Dalším bodem je nabídka wallpaperů, log a melodií ke stažení. Ty mohou být 

poskytovány zdarma pro šíření značky nebo jako odměna za účast v hlasování či 

soutěži. Displej mobilního telefonu se pak stává zajímavým reklamním nosičem a 

zároveň se zákazník více identifikuje s danou značkou. Pro populární sportovní 

organizace jsou pak wallpapery a melodie naopak možnou cestou k získání finančních 

prostředků jejich prodejem. Platba za tyto produkty však probíhá prostřednictvím PR 

SMS, kde, jak jsem již zmínil výše, poskytovatel obsahu získá pouze přibližně 30% 

z koncové ceny. Nabídku grafických motivů a melodií dále rozšiřuje SMS zpravodajství 

z klubu, které je pro jeho fanoušky velmi zajímavým artiklem vzhledem k tomu, že svůj 

mobilní telefon na rozdíl od počítače nosí stále s sebou. 

Dalším zajímavým využitím mobilních telefonů v rámci marketingové 

komunikace je kombinace outdoor reklamy s přenosem dat prostřednictvím bluetooth, 

kdy je zákazník pohybující se v okolí outdoor reklamy či přímo v okolí provozovny 

společnosti informován o aktuální nabídce, může mu být na mobilní telefon odeslán 
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poukaz na slevu apod. Výhodou této komunikace je to, že nemůže být označena za 

spam, protože adresát musí před přijetím odsouhlasit samotné stažení zprávy či 

přenášeného souboru. 

Posledním okruhem mobilního marketingu jsou wapové aplikace spolu s JAV A 

aplikacemi a internetovými stránkami upravenými pro zobrazování na displejích 

mobilních telefonů. Wapové aplikace (alias wapové stránky) spolu s internetovými 

stránkami pro mobilní telefony nabízejí uživatelům podobné služby jako klasické 

internetové stránky prohlížené v internetových prohlížečích. Nejvyužívanější a 

nejnavštěvovanějšími stránkami jsou zpravodajské portály. Pro uživatele mobilních 

telefonů je nejdůležitější aktuálnost informací. JAV A aplikace již zpravidla bývají 

složitější programy, které je nutné nainstalovat do mobilního telefonu. JAV A aplikací je 

celá řada- od her, přes firemní aplikace až po zpravodajské nabízející aktuální zprávy 

spolu s možností nákupu zboží či služeb. 

1.10.5 Televize a teletext 

Televize má obrovskou výhodu oproti ostatním médiím, že působí na zrak a 

sluch najednou. Tím se násobí účinek reklamních sdělení v tomto médiu. Jediným 

médiem, které ji dnes může částečně konkurovat, je internet se streamovaným videem. 

Na internetu vzniká velké množství internetových televizí, které nabízejí plnohodnotný 

program. Zároveň velké množství klasických televizních stanic již vysílá také 

prostřednictvím internetu. 

Televize nabízí inzerentům možnost ukázat své produkty či služby, jejich 

praktické využití a vlastnosti. Další výhodou je zasazení reklamního sdělení do kontextu 

právě vysílaného sdělení či možnost částečného cílení dle výběru programu, při kterém 

bude reklama vysílána. Nevýhodou využití TV reklamy je finanční nákladnost její 

výroby spolu s cenou reklamm'ho prostoru v rámci trhu v kombinaci s "přeplněností" 

televizních programů reklamou. Tyto faktory znamenají pro sportovní organizace 

v České republice takr"ka nepřekonatelnou překážku, a tak je televize jako součást media 

mixu v praxi zatím nevyužívána. 
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Stejné tvrzení však již neplatí o teletextu. Ten nabízí statické stránky zobrazující 

se v rámci TV stanice. V ČR mají díky spolupráci se společností Erika, provozovatelem 

teletextu TV Nova, svou teletextovou prezentaci kluby AC Sparta Praha, FC Baník 

Ostrava, Bohemians 1905, FC Slovan Liberec a FK Teplice. Výhodou teletextu je velmi 

levná výroba obsahu a také nepříliš vysoké náklady na koupi reklamního prostoru. N a 

teletextu je možné zobrazovat grafickou a textovou reklamu. V případě grafické je však 

potřeba brát ohled na malé rozlišení obrazovky teletextu. Pro sportovní kluby je jejich 

teletextová prezentace vhodným doplňkem pro internetovou prezentaci. V době, kdy ne 

všichni mají přístup k internetu, případně jej neumějí ovládat, je teletext jednoduchou 

cestou, jak informovat fanoušky o událostech, utkáních a případně jim nabídnout prodej 

služeb a produktů, jak je to možné sledovat v případě AC Sparta Praha. 

Od roku 1997 je v ČR zavedeno měření sledovanosti prostřednictvím TV -metrů, 

které zajišťuje a vyhodnocuje společnost Mediaprojekt. Na základě výsledků tohoto 

respektovaného měření se vypočítávají mediální ukazatele potřebné k plánování a 

vyhodnocování zásahu TV kampaní. Těmito ukazateli jsou především rating, Gross 

Rating Points, Total Rating Points, Net Reach, Efektivní frekvence, Opportunity To 

See, afinita a další [20]. 

1.10.6 Rozhlas 

Rozhlas je posledním médiem, kterému se budu ve své práci věnovat. Mezi jeho 

výhody pro marketingové využití patří možnost přesně stanovit termín vysílání, a to 

dokonce na minuty. Zadavatel se může rozhodnout, zda jeho reklamní spot bude vysílán 

jen v určitou hodinu, čímž propojí toto reklamní sdělení s další reklamní aktivitou. 

Výběrem rozhlasové stanice je možné cílit na určité skupiny zákazníků. Velkou 

výhodou rádia jsou nízké náklady na výrobu reklamního spotu společně s nízkou cenou 

reklamního prostoru v porovnání s TV reklamou. Nevýhodou je velká konkurence 

rozhlasových stanic bojujících o posluchače. Ještě větším omezením je fakt, že mnoho 

posluchačů má naladěnu rozhlasovou stanici jen jako zvukovou kulisu a samotné 

reklamní sdělení tak vůbec nevnímá. 
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Mezi obchodními partnery sportovních organizací v ČR najdeme velké množství 

rozhlasových stanic. Ty jsou tak nejvyužívanějším reklamním médiem pro sportovní 

organizace u nás. Hlavním důvodem jsou právě nízké náklady na výrobu a transfer 

k zákazníkům. 

Účinnost rozhlasové reklamy [20] bývá zpravidla vyhodnocována 

prostřednictvím pojmu "poslechovost". Tím je myšlen počet posluchačů dané 

rozhlasové stanice. Dalším ukazatelem je share, což je podíl počtu posluchačů (či dané 

skupiny posluchačů) rozhlasové stanice na počtu všech posluchačů. 
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2 Metodická část 

2.1 Marketingové řízení 

Marketingové řízení je jedna z nejdůležitějších činností v rámci firmy, která 

zásadně ovlivňuje celý chod podniku. V rámci marketingového řízení jsou stanovovány 

marketingové cíle společnosti společně s plánováním a prováděním aktivit, které 

následně vedou ke splnění daných cílů. Tato činnost je kontinuální a neustálá, tj. 

pravidelně reaguje na situaci na trhu a jeho změny, hledajíc nové příležitosti. 

Jednotlivé marketingové aktivity, které jsou koordinovány v rámci 

marketingového řízení, definují Jan Koudelka a Oldřich Vávra ve své publikaci 

Marketing- principy a nástroje [21] jako: 

1) identifikace tržních příležitostí - kam zaměřit nabídku podniku, 

2) rozhodování o výrobcích (současných i nových)- vytváření nabídky podniku 

(portfolia produktů) na základě znalosti potřeb a požadavků zákazníků, 

3) určování cen a podmínek dodání, 

4) výběr a motivace distribučních článků - distribuce by měla probíhat dle 

požadavků zákazníka, důležité jsou také vztahy s jednotlivými distributory, 

5) rozhodování o marketingové komunikaci - marketing znamená stálou 

komunikaci se zákazníky. 

V rámci marketingového řízení je potřeba nejdříve analyzovat prostředí, ve 

kterém se firma nachází, následně přichází na řadu stanovení silných a slabých stránek 

organizace spolu s definováním příležitostí a hrozeb. Na základě těchto analýz se 

stanovuje postup vedoucí k dosažení cílů organizace. K analýze prostředí se používá 

několik metod, které managementu podniku pomáhají určit vazbu mezi marketingovým 

a strategickým plánem podniku. Stručně řečeno, tyto analýzy nám pomáhají určit, kde 

jsme, kam se chceme dostat a jak se tam dostaneme. 
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2.2 SWOT analýza 

Další analýzou, která je používána v rámci marketingového řízení, je tzv. SWOT 

analýza. SWOT analýza je tvořena analýzou interní, kdy se jedná o silné a slabé stránky 

podniku, tj. to, co podnik sám může ovlivnit, a analýzou externí, kde jsou 

identifikovány tržní příležitosti a hrozby. V tomto případě se jedná o okolí podniku, 

kterému se podnik může lépe či hůře přizpůsobit. 

Postup při SWOT analýze je následující: 

1) S -je nutné určit silné stránky organizace, kterými mohou být kvalitní a dobře 

vyškolený personál, ziskovost, dobrý informační systém, síla značky, servis, 

geografické výhody apod., 

2) W - identifikace slabých stránek organizace, kdy se může jednat např. o 

dlouhou dobu vývoje, vysoké výrobní náklady, špatnou motivaci zaměstnanců 

atd., 

3) O- hledáni příležitostí, které nám umožní získat konkurenční výhodu, 

4) T - nalézt hrozby, které by mohly v budoucnosti ohrozit společnost a její 

chod. Může se jednat o regulace, licenční podmínky, ekologické předpisy, 

vývojové trendy atd. 

Po stanovení všech bodů je vhodné využit analýzu k překonání slabé stránky 

využitím jiné příležitosti (kombinace WO), využít příležitost a silné stránky ke zlepšení 

pozice podniku (kombinace SO), vyhnout se ohrožení, které působí na naše slabé 

stránky (kombinace WT) a konfrontovat se s ohrožením pomocím silné stránky podniku 

(kombinace ST). 
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2.3 Metodika vyhodnocení účinnosti jednotlivých 

komponent media mixu 

Pro vyhodnocení účinnosti využití jednotlivých součástí mediálního mixu se 

používá velké množství ukazatelů typických pro ten který komunikační kanál. Z tohoto 

důvodu a pro lepší přehlednost uvádím jednotlivé postupy a veličiny přímo v teoretické 

části v rámci popisu jednotlivých nástrojů mediálru'ho mixu. V rámci analytické části 

jsou pak tyto metody používány v praxi na příkladu AC Sparta Praha fotbal, a. s. 
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3 Analytická část 

3.1 Společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. 

AC Sparta Praha je dlouhodobě nejvýznamnějším a na sportovním poli 

nejúspěšnějším klubem českého fotbalu. Abychom pochopili význam této společnosti a 

její pozici na trhu, je potřeba zmínit kromě aktivit klubu, jeho produktů a cílových 

skupin také historii. 

3.1.1 Historie AC Sparta Praha fotbal, a.s. 

Na založení Sparty [22] mají lví podíl především bratři Rudlové, kteří na konci 

roku 1893 iniciovali vznik sdružení Athletic Club Královské Vinohrady. Od 9. srpna 

1894 přešel klub na nový název Athletic Club Sparta inspirován bojovností a statečností 

obyvatel starořecké Sparty - obě tyto vlastnosti ke sportu neodmyslitelně patří. Již od 

svého založení používal klub své tradiční barvy. Ve znaku nahoře modrou, symbol 

Evropy, uprostřed barvu žlutou a dole červenou, barvu královského města. Doplňkem 

znaku byla pěticípá hvězda stojící na dvou paprscích, symbol jitřenky, která přináší 

naději na lepší zítřek. 

Na počátku sparťané nosili černé dresy s "S" na prsou a k nim černé trenýrky. 

V roce 1906 přivezl obchodník a předseda Sparty JUDr. Petřík z Anglie sadu rudých 

dresů, které zakoupil od Arsenalu. Od té doby hraje Sparta již přes sto let v kombinaci 

rudé dresy, bílé trenýrky a černé štulpny. 

Již v dobách Rakouska - Uherska proslavila Sparta českou kopanou na 

zájezdech po Evropě. V době první republiky, kdy se začala v Československu hrát 

pravidelná ligová soutěž, se vžilo pojmenování Železná Sparta. Tým složený 

z osobností československé kopané v čele s Peškem - Káďou, Hojerem, Brainem a 

dalšími, těžko hledal nejen v domácích soutěžích konkurenci. Po první světové válce 

získala Sparta do roku 1930 čtyři mistrovské tituly. V třicátých letech nacházíme 

53 



v sestavě další slavná jména historie naší kopané. Jsou jimi Burgr, Hajný, Čtyřoký a 

především Oldřich Nejedlý, nejlepší střelec MS 1934. Zajímavostí je jistě také 78 

utkání, která za Spartu odchytal komik Vlasta Burian. V roce 1934 bohužel shořel 

sparťanský stadion i s archivem a trofejemi. V letech 1927 a 1935 dosáhla Sparta svých 

největších mezinárodních úspěchů, když se jí podařilo vyhrát Středoevropský pohár, 

předchůdce dnešního Poháru UEFA. Vítězství naposledy zopakovala v roce 1964. 

V době okupace se rozlet výborného mužstva na čas zastavil. Po druhé světové 

válce se klub ještě dokázal přiblížit předválečným úspěchům a přidal v letech 1946-

1954 další 4 tituly mistra Československa. 

Po událostech, které se odehrály ve společnosti po únoru 1948, se Sparta 

postupně přejmenovala na Athletic Club Sparta Bubeneč, později na Sokol Bratrství 

Sparta Praha. Vroce 1951 přichází další změna na Sparta ČKD Sokolovo a pátým 

názvem během pěti let je TJ Spartak Praha Sokolovo. Se změnou názvu Sparta čekala 

na další titul dlouhých jedenáct let, až se opět dočkala v roce 1965. To už opět pod 

názvem Sparta, tentokráte jako TJ Sparta ČKD Praha. Tento název zůstal až do roku 

1990. 

Kostru týmu, který v roce 1965 a 1967 vyhrál československou ligu, tvořili 

střtbrní reprezentantu z MS v Chile v roce 1962, Tichý, Kvašňák a Mašek. Na podzim 

roku 1965 se hrálo na Strahově památné derby se Slavií. Zápas skončil 2:2 a vidělo ho 

50 1 05 platících diváků - dosud nepřekonaná ligová návštěva. 

V roce 1975 Sparta poprvé v historii sestupuje do 2. ligy. Tam však stráví 

pouhou jednu sezonu a v osmdesátých letech se opět stává Železnou. Do mužstva 

postupně přišli Jan Berger, František Straka, Michal Bílek, Ivan Hašek, Julius Bielik, 

Stanislav Griga, Tomáš Skuhravý, Jan Stejskal ... 

Po roce 1989 došlo k velkým společenským změnám, které zasáhly i Spartu. 

Klub se postupně transformoval na akciovou společnost, v roce 1994 proběhla zásadní 

rekonstrukce stadionu na Letné a stánek tak získal dnešní podobu. 

Po vzniku samostatné České republiky pokračuje hegemonie Sparty, která 

získává celkem 1 O mistrovských titulu z 15 možných, 5x vyhrává Český pohár a 7x se 

účastní Ligy mistrů. 

Na Letné se po roce 1991 střídají většinoví majitelé. Petr Mach zadluženou 

Spartu prodává v roce 1996 Východoslovenským železárnám, které vlastnil Alexander 

Rezeš. Dluh, způsobený částečně investicemi do rekonstrukce stadionu, narůstá a VSŽ 

v roce 1999 prodávají klub vydavatelství Vltava-Labe-Press, respektive německému 
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podnikateli Alexi Diekmannovi a jeho českému partnerovi Vlastimilu Košťálovi. Pod 

jeho vedením získala Sparta čtyři tituly. Dařilo se jí také v Lize mistrů. Největšími 

hvězdami tohoto období byli Tomáš Rosický, Petr Čech a Jiří Jarošík, kteří posléze 

odešli do zahraničí. Právě přestup Tomáše Rosického do Borussie Dortmund je dosud 

nejdražším přestupem fotbalisty z Čech do zahraničí, díky kterému se podařilo Spartu 

oddlužit. V roce 2004 pak prodává Vltava-Labe-Press klub stávajícímu majiteli J&T 

Credit Investments. 

3.1.2 Společnost AC Sparta Praha fotbal, a.s. - obchodní 

činnost 

Dle obchodního rejstříku [23] sídlí akciová společnost AC Sparta Praha fotbal, 

a. s. v Praze, na Tř. Milady Horákové 1066/98, PSČ 170 00, IČ 463 56 801. Je 

právnickou osobou pro podnikatelskou činnost, která odpovídá za porušení svých 

závazků a jiných povinností celým svým majetkem. Vlastníkem klubu je finanční 

skupina J&T, respektive J&T Credit Investments. 

Předmětem podnikání společnosti je: 

• Organizační činnost v oblasti sportu 

• Provozování fotbalových mužstev 

• Reklamní činnost 

• Marketingová činnost 

• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží 

vyloučeného zákonem č. 455/91 Sb. a jeho přílohami) 

• Pronájem sportovních zařízení a dalšího nebytového fondu včetně poskytování 

doplňkových služeb 

• N akladatelství 

• Vydavatelství 

Základní kapitál AC Sparta Praha je v současné době ve výši 288 370 000 Kč a 

je tvořen následující strukturou akcií [23]. 
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• 91 akciemi na jméno v nominálni hodnotě 50 000 Kč 

• 900 ks prioritních akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500 Kč 

• 560 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500 000 Kč 

• 67 4 ks prioritních akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5000 Kč. 

Zvláštností je pak účetní období, které začíná 1.7. a končí 30.6., tj. kopíruje 

fotbalovou sezonu v České republice v soutěžích organizovaných Českomoravským 

fotbalovým svazem. 

3.1.3 Organizační struktura a úrovně řízení 

Organizačni struktura AC Sparta Praha má následující uspořádání [24]: 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní 

přítomných akcionářů. Její postavení, působnost, způsob svolávání, průběh jednání a 

pravomoci jsou zakotveny ve stanovách společnosti. 

Dozorěí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon 

působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Její 

postavení, způsob svolávání, průběh zasedání, povinnosti a pravomoci jsou zakotveny 

ve stanovách společnosti. 

Představenstvo řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Jeho postavení, 

způsob svolávání, průběh jednání, kompetence a pravomoci jsou zakotveny ve 

stanovách společnosti. 

Základní organizace společnosti je vyjádřena formou organizační struktury, ve 

které je zachycena návaznost jednotlivých řídících úrovni. 

Společnost řízená výkonným ředitelem má zavedeny 3 úrovně řízení: 

1. úroveň řfzení 

• útvar generálního sportovniho manažera 

• útvar viceprezidenta pro sportovní oblast 

• útvar finančního ředitele 

• útvar viceprezidenta pro provozní oblast 

• útvar obchodm'ho a marketingového ředitele 
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2. úroveň řízení 

• útvar týmu A 

• útvar týmu B, skautingu a mládeže 

• útvar komunikace 

3. úroveň řízení 

• oddělení - řízené vedoucími oddělení 

Základní organizační struktura společnosti je uvedena v příloze č. 3. 

Každý zaměstnanec ve společnosti má pouze jediného přímého nadřízeného 

zaměstnance. Vedoucí zaměstnanec ve společnosti si stanoví svého zástupce, kterého 

schvaluje jeho nadřízený zaměstnanec. 

Útvar generálního sportovního manažera 

Realizuje sportovní koncepci klubu vůči A týmu, B týmu a mládeži (včetně 

zajištění návaznosti mezi A, B a mládeží a dále oponentury vůči hlavnímu trenérovi). 

Dalším úkolem je řízení a organizace skautingu klubu, sportovní činnosti B teamu a 

spolu se sportovním ředitelem řízení úseku mládeže. Funkci generálního sportovního 

manažera vykonává ve Spartě v současnosti pan JozefChovanec. 

Útvar viceprezidenta pro sportovní oblast 

Sportovní oddělení, které spadá pod pravomoc viceprezidenta pro sportovní 

oblast, realizuje přestupy hráčů z klubu a do klubu a zajišťuje hostování hráčů z klubu a 

do klubu kategorie dospělých i mládeže. Prodlužuje, případně ukončuje profesionální 

smlouvy s hráči a provádí jejich reporting pro vlastníka, stará se o pojištění hráčů a 

Solidarity Payment. Připravuje a realizuje plán středisek A teamu, B teamu, Mládež, 

Ženy, Stará garda a Skauting. Jedním z důležitých bodů činnosti je stanovování 

strategie mládeže včetně fotbalové akademie v České republice, na Slovensku a v Bosně 

a Hercegovině. Důležitým úkolem je také komunikace s orgány ČMFS, UEFA, FIFA a 

zajištění komplexní sportovní organizace zápasů (organizace hráčů, soupis hráčů, 

autobusová doprava, startovné, ... ). Funkci viceprezidenta pro sportovní oblast zastává 

pan ing. Přemysl Beneš. 
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Útvar viceprezidenta pro provozní oblast 

Provozní úsek, jenž spadá do pravomoci viceprezidenta pro provozní oblast, 

spravuje firemní dokumentaci, provádí revize el. zařízení. Dalším bodem činnosti je 

tvorba, udržování a zlepšování příruček v oblasti ekologie, BOZP zavedených v souladu 

s platnou legislativou, správa a údržba nemovitostí a autoparku, zajištěni strážních a 

úklidových služeb. Tento úsek zodpovídá za zajištěni provozně-technické organizace 

domácích zápasů na stadionu Letná a TC Strahov, provoz E-shopu a FanShopu a za 

prodej vstupenek. Viceprezidentem pro provozní oblast je pan ing. Dušan Svoboda. 

Útvar finančního ředitele 

Finanční odděleni zpracovává finanční plán, plán Cash-Flow a roční účetní 

závěrky. Vede účetnictví společnosti a zajišťuje její audit. Zpracovává a vyplácí mzdy, 

vymáhá pohledávky, zajišťuje personální služby a platební styk. Dále má na starosti 

účetní, statistické a daňové výkazy. Jedním z důležitých bodů činnosti je zajištění 

personálního rozvoje zaměstnanců. Funkci finančního ředitele a controlling manažera 

vykonává pan Ing. Jakub Hlavica, MBA. 

Útvar obchodního a marketingového ředitele 

Do pravomoci obchodního a marketingového ředitele spadají čtyři oddělení. 

Jedná se o obchodní oddělení, marketingové oddělení, merchandising a oddělení 

komunikace. Hlavním úkolem těchto čtyř oddělení je zajištění marketingové činnosti a 

marketingové komunikace AC Sparta Praha. 

Komunikaci se sponzory a obchodními partnery má ve svém popisu práce 

obchodní oddělení spolu s marketingovým. Do činnosti těchto dvou oddělení spadá 

uzavírání smluv s novými partnery, obnovování stávajících smluv, evidence smluv 

(sponzorské, barterové, kombinované), vyhodnocování sponzorských plnění, udržování 

vztahů s partnery, hospitality program, pořádání společenských akcí, organizace 

výjezdů partnerů na zahraniční utkání a jiné. 

Komunikaci s fanoušky obstarává ve spolupráci s marketingovým oddělením 

také oddělení komunikace. Jedná se o stanovení cen vstupenek a permanentních 

vstupenek, organizace a plánování akcí na podporu návštěvnosti, organizace zájezdů 
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fanoušků na domácí zápasy + organizované výjezdy na zápasy venku, vytvořeni a 

realizace komunikační strategie. 

Odděleni merchandisingu má ve své gesci návrh a prodej reklamních produktů, 

hodnocení spokojenosti zákazníků a stanovení cenové politiky. 

Komunikaci s médii zajišťuje oddělení komunikace (PR odděleni), které je 

součástí obchodního odděleni. 

Interní komunikaci se zaměstnanci obstarává obchodní a marketingové 

oddělení. Informuje zaměstnance klubu o bonusech, slevách a výhodách plynoucích ze 

smluv s obchodními partnery, organizuje a zve zaměstnance na firemní společenské 

akce a informuje o změnách vyplývajících z příchodů nových obchodních partnerů 

klubu. 

3.2 SWOT analýza 

K lepšímu pochopeni situace a pozice, ve které se klub nachází, uvádím SWOT 

analýzu, kterou pro AC Sparta Praha fotbal, a.s. vytvořil Svátek (25, 42. str.] a kterou 

jsem rozšířil o další body. 

Silné stránky: 
• několikaleté zkušenosti ze zahraničních soutěží, 

• kvalitní úroveň managementu, 

• nadstandardní podmínky a přístup k výchově mládeže, 

• moderní tréninkové zázemí, 

• kvalitní stadion, 

• stálý zájem sponzorů a obchodních partnerů, 

• Sparta je zavedená, úspěšná značka, 

• dobré povědomí o Spartě i v zahraničí, 

• vztah s fanoušky založený na emocích a loajalitě ke klubu, 

• silný, finančně stabilní vlastník. 

Slabé stránky: 
• netransparentnost hospodaření, jednáni managementu, 

• nekvalitni přístup k divákům, 
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• nepropracovaný skauting na zahraničních hráčských trzích, 

• zadluženost, 

• velký podíl hráčských odměn na výdajích klubu, 

• nešťastné řešení některých interních problémů v minulosti, které vyústilo v 

negativní mediální obraz. 

Příležitosti: 

• celosvětová atraktivita fotbalu, 

• přístup k příjmům z Ligy mistrů, 

• nejlepší pozice při prodeji hráčů do zahraničí = možnost vyjednávat. 

Ohrožení: 
• nejistota vývoje sportovních výsledků, 

• zhoršení dobrého jména českého fotbalu, 

• růst platových požadavků hráčů, 

• zranění, nemoc hráčů, 

• nedostatečný mediální trh, 

• ČR jako malý, lokální trh, 

• hospodářský útlum ve světě a v Evropě po roce 2000, 

• nezájem fanoušků o fotbal, 

• nezájem sponzorů, obchodních partnerů o fotbal, 

• ekonomický úpadek zahraničních fotbalových trhů. 

3.3 Analýza komunikace klubu 

V této kapitole se pokusím analyzovat komunikační aktivity klubu. V dalších 

kapitolách je pak zhodnotím. Již nyní je však potřeba upozornit, že v rámci této práce je 

mým úkolem nejen zhodnotit komunikační mix klubu, ale zároveň také komerční 

využití klubových médií, tj. to, jak je klub dokáže "prodat" a navrhnout další využití. 
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3.3.1 Analýza vytvořeného komunikačního mixu 

Klub ke své propagaci a komunikaci svých aktivit využívá kromě svých 

vlastních médií, kterými jsou internetové stránky http://www.sparta.cz (či modifikace 

http://www.spartamobil.cz) a http://www.spartafandislusne.cz (internetová prezentace 

jednoho z projektů klubu, hnutí Sparta fandí slušně), zápasový magazín Sparta, do toho! 

a specifická média, využívaná pouze při utkáních (rozhlas na stadionu - Rádio Sparta a 

výsledková tabule), také média svých obchodních partnerů. Jedná se především o 

tisková média společnosti Ringier a rozhlasové stanice několika menších partnerů. 

Jednotlivá média v následujících kapitolách podrobím analýze, abychom získali 

přehled, jakou část veřejnosti je klub schopen takto oslovit. Větší prostor věnuji 

elektronickým médiím, ostatní zmíním pouze stručně, protože nejsou hlavním tématem 

této práce. 

3.3.1.1 Klubová média - internetové stránky 

Jak jsem již uvedl, klub provozuje dvě prezentace na třech různých 

internetových doménách. Doména http://www.spartamobil.cz je automaticky 

přesměrována na sekci Sparta Mobil, která funguje pod oficiálním klubovým portálem 

http:/ /www.sparta.cz. 

Portál sparta.cz navrhla a spravuje společnost FG Forrest, a.s. (http://www.fg.cz) 

ve spolupráci s PR oddělením klubu. Dnešní verze stránek byla spuštěna v listopadu 

2005 a jejími cíli, které jsou uvedeny v případové studii společnosti FG Forrest, jsou 

budování informačně bohatého portálu pro příznivce klubu, novináře, sportovní turisty a 

všechny návštěvníky webu (on-line přenosy, mobilní content, statistiky zápasů, 

jednotlivých mužstev i hráčů atd.), maximalizace prodeje prostřednictvím internetu a 

zlepšení komunikace s novináři. Tehdejší marketingový manažer klubu David Rýc 

k tomu dodává: "Jde nám především o vybudování efektivních informačních a 

prodejních kanálů. Prezentace Sparty na webu nemá být pouhou zajímavou nástěnkou, 

měla by být také určitým zdrojem příjmů klubu." 

Internetové stránky sparta.cz získaly v roce 2006 ocenění Internet Efectiveness 

Awards, soutěže o nejefektivnější internetová řešení, kterou vyhlašuje vydavatelství 
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Economia společně s Asociací.BIZ (Asociace dodavatelů internetových řešeru'). Porotci 

odůvodnili své rozhodnutí tím, že "webová prezentace AC Sparta Praha není pouhým 

seznamem výsledků a jiných fotbalových informací, ale je komunikačním kanálem 

mezi klubem a laickou i odbornou veřejností. Nabízí nebývale vysokou míru 

interaktivity díky diskusím, anketám, newsletterům, on-line reportážím, mobilnímu 

obsahu, on-line rozhovorům s hráči a reportážím v MP3 (podcast). Na straně zadavatele 

je výborně vyřešena správa obsahu díky redakčnímu systému a projekt má rovněž 

chytře navržený řešen model návratnosti díky prodeji vstupenek, mobilního obsahu a 

elektronickému obchodu. Tento portál ukazuje, že web sportovní organizace nemusí být 

jen promo kanálem, spolykajícím ročně statisíce z marketingového rozpočtu, ale může 

naopak peníze vydělávat díky přidané hodnotě" [26]. 

Na sparta.cz se kromě zpravodajství objevují pravidelně pozvánky na utkání 

klubu ať už ve formě článků, bannerové reklamy (interstitial) nebo mp3 pozvánek. 

Probíhají zde také mnohé soutěže o vstupenky a klubové suvenýry, které jsou často 

propojeny s motivací ke koupi klubového magazínu Sparta, do toho! případně se jedná 

o SMS soutěže a ankety. Newsletter sparta.cz, který je rozesílán minimálně jednou 

týdně a stručně informuje o dění v klubu, zve čtenáře na nejbližší akce klubu a nabízí 

aktivní propojení s internetovými stránkami sparta.cz pomocí url odkazů, odebírá 

necelých I O 000 registrovaných uživatelů. 

V průběhu roku 2007 spustila Sparta na svém portálu novou videogalerii, 

virtuální prohlídku stadionu a tréninkového centra, která vhodně doplňuje on-line 

rezervační systém pro prodej vstupenek. Další novinkou, která přispívá k atraktivitě 

sparťanského portálu, je jistě možnost on-line rozhovorů nejen s klubovými osobnostmi, 

jež se konají přibližně dvakrát měsíčně. 

Kromě prezentace samotného klubu je portál sparta.cz využíván také pro 

prezentaci obchodních partnerů Sparty, kteří mají na stránkách svůj prostor v sekci 

Partneři, v malém rotačním bannerovém systému (formát full banner a netradiční formát 

box) a nejvýznamnější partneři jsou prezentováni také na liště partnerů pod hlavičkou 

stránek. Z každého loga obchodních partnerů vede link na internetovou prezentaci 

partnera. 

Internetové stránky sparta.cz jsou zapojeny do výzkumného projektu 

NetMonitor, který tak poskytuje klubu obsáhlá data ohledně klubové prezentace. 

Důležitá je pro klub návštěvnost, jejíž vývoj za poslední rok uvádím v tabulce 3 .1. 
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Tabulka 3.1: Návštěvnost sparta.cz [27] 

Reální Počet průměrný průměrná 

uživatelé- zobrazených strávený délka 
Období odhad stránek návštěvy celkový strývený čas čas návštěvy 

Vlli.07 82 870 2 382 136 419 382 4 r 026 d 10.5 h 25 m05 s 5m06 s 

IX.07 72066 1 589 757 318 285 2 r 282 d 05.4 h 20m 14 s 4m34s 

X.07 70 834 1 856 329 338 410 3 r 266 d 20.3 h 27 m42 s 5m47 s 

XI.07 59 003 1 687 633 300 007 3 r 028 d 07.5 h 27 m26 s 5m23 s 

XII.07 46 567 1175377 226 452 2 r 048 d O 1.2 h 24m04s 4m57s 

1.08 48452 1 561408 296 426 2 r 343 d 02.0 h 31 m54 s 5 m 12 s 

11.08 44 799 1460 458 288 296 2 r 285 d 06.1 h 32 m38 s 5m04s 

111.08 53 491 1 389 301 280 466 2 r 167 d 04.0 h 24m09s 4m36s 

IV.08 53 637 1490 735 275 755 2r360d18.1h 29m 17 s 5m41 s 

V.08 64 593 1 542 005 326 392 2 r 276 d 08.3 h 22 m26 s 4m26s 

VI.08 41834 1 009 178 231 587 1r234d23.2h 20 m39 s 3 m43 s 

VII.08 54 866 2 047 310 349 374 3 r 359 d 20.0 h 38m 12 s 5m59 s 

Pro možnost srovnání uvádím také návštěvnost dalších sportovních portálů na 

českém internetu v červenci 2008, které jsou stejně jako sparta.cz monitorovány v rámci 

projektu NetMonitor a je tak pro ně používána stejná metodika. 

Tabulka 3.2: Návštěvnost sportovních portálil v červenci 2008 [27] 

Reální Počet průměrný pruměrná 

Internetová uživatelé zobrazenýc strávený délka 
stránka -odhad hstránek návštěvy celkový strávený čas čas návštěvy 

efotbal.cz 42 870 2 235 452 581 911 5 r 012 d 22.0 h 61 m46 s 4m33 s 

eurofotbal.cz 65 246 4 006 412 733 224 10r291 d23.0h 87 m03 s 7m44 s 

fotbalportal.cz 35 063 1 899 356 320 330 3 r 069 d 11.8 h 47 m51 s 5 m 14 s 

hokej.cz 49 879 1244 747 427 351 2 r217 d 16.8 h 27 m22 s 3m ll s 

hokejportal.cz 8 474 91486 25 789 43 d23.7h 7m28 s 2m27s 

livesport.cz 65 104 3 271 715 1 002 974 14 r 146 d 14.0 h 116 m02 s 7m33 s 

me2008.cz 3 669 32 871 6 610 ll d 15.9 h 4m34s 2m32 s 

nhl.cz 29 069 696 729 263 678 1 r 211 d 08.8 h 28 m33 s 3 m08 s 
1 322 

sport.cz 480 29 672 969 11497 559 63 r 280 d 08.7 h 25 m21 s 2m 55 s 
sportovninoviny 
.CZ 45792 443 513 162 109 241 d08.4 h 7m35s 2m08s 

tenisportal.cz 22 741 1 014 431 151 660 1 r 308 d 09.5 h 42 m39 s 6m23 s 

totalsport.cz 1 827 14422 6413 6 d 15.0 h 5 m 13 s 1 m29 s 

Z výše uvedených statistik vyplývá, že si klubový portál vede poměrně slušně 

jak v počtu reálných uživatelů, tak co se týče zobrazených stránek. Je konkurencí 
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středně velkých portálů typu eFotbal.cz. S předními portály, jakými jsou např. Sport.cz 

či sport.idnes.cz, které navštíví řádově miliony uživatelů, se však měřit nemůže. Přesto 

se stává atraktivním reklamním médiem, kterým klub disponuje. 

Náklady na roční provoz sparta.cz dle údajů, které jsem získal od PR oddělení 

klubu, činily v sezoně 2005/2006 878 307,- Kč, v sezoně 2006/2007 889 462,- Kč a 

v sezoně 2007/2008 556 429,- Kč, přičemž přibližně 30% z uvedené sumy bylo 

barterováno. 

Příjmy z provozu internetových stránek můžeme rozdělit do několika skupin. 

Kromě podpory marketingové komunikace klubu, tj. pozvánky na utkání a podpora 

prodeje (nejen e-shop), kdy se jedná o podporu tržeb jiných aktivit klubu, jsou to přímé 

tržby z prodeje mobilního contentu a SMS služeb prostřednictvím Premium Rate SMS, 

a také tržby z prodeje inzertního prostoru na sparta.cz spolu s reklamním plněním klubu 

vůči partnerům klubu. 

Další internetovou prezentací, kterou klub provozuje, je portál 

http://www.spartafandislusne.cz, jež je komunitní stránkou pro členy Sparta fandí 

slušně. Tento projekt má za cíl kultivovat prostředí na stadionu a přitáhnout ke klubu 

nové fanoušky prostřednictvím kulturních a sportovních akcí. V rámci portálu mohou 

členové sdílet fotografie a videa, psát své blogy a přispívat do diskusního fóra. V rámci 

Sparta fandí slušně také probíhá na stránkách množství soutěží a anket, členům je také 

pravidelně rozesílán informační newsletter. Stránky nejsou v tuto chvíli využívány 

k propagaci partnerů klubu a dle informací od PR oddělení klubu zde není plánováno 

další komerční využití, ať už prodej reklamního prostoru či databáze členů, která v tuto 

chvíli čítá přes 13 000 členů. 

3.3.1.1.1 Internetová reklama 

Jak jsem již zmínil v jedné z předešlých kapitol, internetová reklama se v České 

republice začíná rozvíjet především s nástupem velkých portálů. Prvním, kdo začal 

internetovou reklamu nabízet, byl Ivo Lukačovič, zakladatel největšího českého portálu 

Seznam.cz. Již od počátku byla reklama na internetu nabízena buď na období nebo na 

počet zobrazení. V tomto případě se nejčastěji používá termín CPT (Cost per thousand), 
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aneb cena za 1000 zobrazení. Velký rozvoj zažívá internetová reklama na přelomu 

tisíciletí, kdy se zlevňuje připojení k internetu a penetrace mezi obyvatelstvem se 

zvyšuje. Tím pádem začíná být internet atraktivnějším médiem pro velké zadavatele. 

Tento nárůst investic je zřetelně znázorněn v tabulce 3.3 a v tabulce 3.4 zároveň 

porovnán s investicemi do reklamy v ostatních médiích. 

Tabulka 3.3: odhad výdajů na internetovou reklamu [28] 

I Odhady výdajO do médií v mil. Kl: rok 11997 1998 1999 1 2ooo 1 2001 1 
1 Internet 115 25 55 1 uo 1 110 1 

Tabulka 3.4: Vývoj reklamních příjmů v letech 2007 a 2006 [29] 

Vývoj reklamních přijmů médii v letech 2007 a 2006 

Médium Reklama v tis. Kč (rok Podíl v% (rok Reklama v tis. Kč (rok Podíl v% (rok 
2007) 2007) 2006) 2006) 

Televize 
24 373238 46,1 23 680 171 47,0 

Tisk 
19 276110 36,4 19165 778 38,0 

Internet 
3 442 000 6,5 2 028 000 4,0 

Rozhlas 
3 291 600 6,2 3 214 449 6,4 

Outdoor 
2 313 279 4,4 2 111 797 4,2 

Kina 
191 922 0,4 200 000 0,4 

Reklamní 
trh 

52 888149 100 50 400 195 100 

celkem 
Zdroj: TNS Media lntelligence 

V tabulce 3.4 je zcela jasně demonstrován jev, který již dávno proběhl v západní 

Evropě a Spojených státech amerických. Tímto jevem je rychlý nárůst objemu 

Internetové reklamy, kdy se internetová reklama dostává již za tištěná média spolu 

s TV. 

Reklamní plochy na portálu sparta.cz aktuálně spravuje media zastupitelství 

Impression Media (http://www.impressionmedia.cz), které na českém internetovém poli 

zastupuje na 100 serverů s takr"ka třemi miliony unikátními uživateli a je tak největším 

media zastupitelstvím v ČR v rámci internetu. 
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Tato spolupráce trvá od března 2007 a na portálu sparta.cz je reklama nabízena 

na období či za proklik (tzv. výplňové kampaně). Z důvodu mnoha omezeni vzhledem 

k obchodním partnerům a jejich oborové exkluzivitě se však příliš nedařilo přilákat 

inzerenty a pro klub tak znamenaly reklamní plochy prodané přes Impression Media 

příjem pouze přibližně 200 000,- Kč. To je necelých 12 000,- Kč měsíčně. Zadavatelům 

byly nabízeny formáty Interstitial, Skyscraper a Square banner. 

3.3.1.2 Klubová média - wapové stránky 

Vedle internetových stránek http://www.sparta.cz provozuje klub také wapové 

stránky http://wap.sparta.cz ve spolupráci se společností MLiven, s.r.o 

(http://www.mliven.com). Ty byly spuštěny v srpnu 2007 a nabízejí uživatelům díky 

propojeni s internetovými stránkami nejaktuálnější zpravodajství z klubu. Dále zde 

uživatelé najdou zápasové statistiky, vizitky hráčů či fotogalerie. V březnu 2008 byly 

spuštěny on-line přenosy z utkání, které jsou stejně jako další informace přebírány on

line z portálu http://www.sparta.cz. 

Služba je umístěna na portálech všech tři operátorů. V rámci portálu T-Mobile a 

Telefónica 02 je nabízena na pozicích, které nejsou TOP, což znamená, že neni na 

první pohled viditelná. Na portálu Vodafone je v TOP pozici, což je vidět na poměrně 

slušné návštěvnosti z YOURMODE portálu Vodafone CZ (viz Tabulka 3.5). 

Telefónica 02 nabízí portál wap.sparta.cz zcela zdarma, u ostatních operátorů je 

pak vstup zdarma a prohlíženi zpoplatněno standardním tarifem pro W AP. 

Službu dnes využívá necelých 500 uživatelů měsíčně. Z dalších fotbalových 

klubů provozuje wapové stránky FK Mladá Boleslav v rámci t-zones, SK Slavia Praha 

nabízí informativní wapové stránky také, ne však na portálech operátorů. 
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Tabulka 3.5: Počet zobrazených stránek na wap.sparta.cz dle operátoru [30] 

Telefonica/02 T-mobile Vodafone 

Počet Hitů Počet Hitů Počet Hitů 

Leden 2008 17517 23226 165541 
Unor 2008 16227 22066 68656 
Březen 2008 19134 21994 96139 
Duben 2008 21144 25658 92154 
Květen 2008 22968 24202 84092 
Cerven 2008 14163 21757 74958 
Cervenec 2008 31352 24216 219409 

Vývoj a správa wapových stránek znamenala do června 2008 pro klub dle 

informaci PR oddělení přímé náklady ve výši 80 000,- Kč, žádné přímé příjmy pak 

služba negenerovala. 

3.3.1.3 Klubová média - další mobilní aktivity 

Kromě wapových stránek provozuje klub ve spolupráci s MLiven, s.r.o a Erika, 

a.s. projekt Sparta Mobil, který nabízí veřejnosti možnost stáhnout si mobilní content, 

soutěžit v rámci SMS soutěží a anket, případně si nechat zasílat SMS zpravodajství, 

které vhodně doplňuje wapové on-line přenosy, protože mnoho uživatelů mobilních 

telefonů kvůli poplatkům za přenos dat raději W AP vůbec nepoužívá. 

V nabídce Sparta Mobil najdeme velké množství tapet na pozadí mobilních 

telefonů, cena jedné objednací SMS je 40,- Kč vč. DPH. Vedle pozadí si uživatelé 

mohou stáhnout reálná vyzvánění, v nabídce jsou klubové hymny stejně jako 

fanouškovské popěvky a skandování, stejně jako v případě tapet je cena stanovena na 

40,- Kč. Další položkou jsou JAV A hry pro mobilní telefony s fotbalovou tematikou, 

které jsou nabízeny za 50,- Kč. SMS zpravodajství nabízí dva předplatitelské programy, 

jsou to SPA MAČ za 30,- Kč a SPA VIP za 50,- Kč. Programy se liší počtem 

odeslaných SMS a množstvím informací. 

Klub pravidelně organizuje SMS hlasování o nejlepšího fotbalistu hrajícího za 

Spartu při utkáních v AXA Areně, jeden SMS hlas stojí 6,- Kč. 
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Nabídku contentu se sparťanskou tematikou nabízí kromě Sparta Mobil také 

obchodní partner klubu společnost Ringier na internetových stránkách 

http://www.bleskmobil.cz a v rámci tiskové inzerce v Deníku Sport a v Deníku Blesk. 

Společnost MLiven má oprávnění nabízet tapety prostřednictvím mobilních operátorů. 

Příjmy klubu z projektu Sparta Mobil činily dle informací PR oddělení za 

období říjen 2006 - červenec 2008 celkem 189 420,- Kč. Podíl z příjmů společností 

Ringier a MLiven z prodeje sparťanského mobilního contentu nebylo vzhledem 

k obchodnímu tajemství PR oddělení klubu ochotno sdělit. 

3.3.1.4 Klubová média - rádio Sparta 

Rádio Sparta je klubové rádio, které je v provozu pouze v průběhu zápasového 

režimu A týmu v rámci AXA Areny na Letné. Nejedná se tedy o rádio v pravém slova 

smyslu. V rámci vysílání, které začíná zpravidla jednu hodinu před začátkem utkání, 

jsou prezentováni pomocí 30 sekundových spotů obchodní partneři klubu a dále jsou 

fanoušci informováni o akcích, které pro ně klub připravuje. 

Provoz rádia Sparta zajišťuje v rámci zápasového režimu produkční agentura 

IMA (http://www.ima-pro.cz). Náklady na provoz jsou obchodním tajemstvím mezi 

klubem a společností, v zásadě však nepřesáhnou 5 000,- Kč na jedno utkání. Příjmy, 

plynoucí klubu z provozu rádia, jsou spojeny s reklamním plněním klubu vůči 

obchodním partnerům. Přímý prodej reklamního prostoru společnostem, které nejsou 

sponzory klubu, není realizován. Poslechovost rádia Sparta se rovná návštěvnosti 

stadionu na utkáních Sparty, která dle internetových stránek http://www.spartacz činila 

v sezoně 2006/2007 celkem ll 848 diváků na zápas Gambrinus ligy, což je dohromady 

177 720 diváků. Dalších 39 755 diváků se přišlo podívat na utkání Sparty v evropských 

pohárech. V sezoně 2007/2008 dohromady navštívilo AXA Arenu 140 274 diváků a 

průměr na utkání tak činil 9 352 diváků. Utkání evropských pohárů sledovalo 39 147 

diváků. 
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3.3.1.5 Klubová média - magazín Sparta, do toho 

Klubový magazín Sparta, do toho je vydáván u pflležitosti každého domácího 

utkáni klubu v Gambrinus lize a evropských pohárech. Na utkání Poháru ČMFS není 

vydáván. Časopis nabízí svým čtenářům obsáhlý informační servis z dění ve fotbalové 

Spartě, doplněný atraktivními fotografiemi. Hlavní náplní magazínu jsou ovšem 

původní reportáže a rozhovory. Každé číslo přináší několikastránkový profil hráče nebo 

osobnosti z klubu s obšírným pohledem na jeho fotbalový i civilní život. Podrobně 

představuje jednotlivé soupeře sparťanů a zároveň se vždy vrací k posledním 

odehraným duelům. Samozřejmostí jsou také obsáhlé rozhovory se známými 

osobnostmi se "spart'anským srdcem". Své místo v časopise mají fotoreportáže a 

soutěže pro fanoušky. Náklad se liší dle atraktivnosti soupeře Sparty, pohybuje se od 

3 000 do 7 000 ks. Na ligová utkáni má rozsah 68 stran a stojí 35,- Kč, na utkáni 

evropských pohárů čítá 34 stran a stojí 20,- Kč. 

PHjmy z prodeje se pohybují dle zápasu mezi 15 000,- Kč a 50 000,- Kč, dalším 

pfljmem je pak plnění klubu vůči obchodním partnerům, které představuje celkem 12 

inzertních stran. Náklady obvykle přesahují 100 000,- Kč, část je však hrazena 

barterem. Magazín připravuje PR oddělení ve spolupráci s externisty a grafickým 

studiem Revolta, tisk zajišťuje Česká Unigrafie, a.s. 

3.3.1.6 Externí média - tištěná média 

Klub pro komunikaci a propagaci svých aktivit často využívá svých reklamních 

partnerů. Nejvýznamnějším partnerem je společnost Ringier, vydavatel mnoha deníků a 

časopisů. Obchodní spolupráce uzavřená klubem a společností Ringier zajišťuje deníku 

Blesk pozici hlavního mediálního partnera, Deníku Sport a deníku 24hodin pozici 

mediálního partnera. Tato barterová spolupráce dosahuje objemu v řádu milionů korun 

(přesnou částku nemohlo obchodní oddělení klubu sdělit s ohledem na obchodní 

tajemství) a klub touto formou získává pflstup k inzertnímu prostoru v denících a 

magazínech vydavatelství Ringier. Hlavní část inzertního prostoru je využívána 

k propagaci utkáni a tím pádem ke zvýšení návštěvnosti na utkáních klubu; směřuje do 
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dem'ku Blesk, který je dle výzkumu čtenosti tisku společnosti Media projekt [31] 

s takr"ka 1,5 milionem čtenářů nejčtenějším deníkem, a dále do Deníku Sport. Menší 

část pak jde do deníku 24hodin a časopisu pro mládež ABC. Ještě na začátku sezony 

2007/2008 klub spolupracoval také s dem'kem Metro, tato spolupráce však byla na 

žádost společnosti Ringier ukončena. 

Dalším mediálním partnerem klubu, který poskytuje Spartě prostor pro inzerci, 

je specializovaný sportovní, především fotbalový, měsíčník Hattrick. Spolupráce 

s magazínem zahrnuje jednu inzertní celostranu v každém čísle, kdy klub na tomto 

prostoru propaguje dlouhodobé aktivity, jako např. speciální tribuny na stadionu (RWE 

Rodinná tribuna, Coca-Cola Teen Point tribuna či Nicorette nekuřácký sektor) nebo 

nabídku sparťanského FanShopu. 

Tiskovou inzerci pro klub připravuje agentura Revolta. 

3.3.1.7 Externí média - TV a teletext 

Aktuálně klub nemá žádného mediálního partnera mezi televizními stanicemi ani 

neprovozuje vlastní klubovou televizi. Díky spolupráci se společností Erika, a.s. však 

provozuje teletextové stránky na teletextu TV Nova. Spolupráce se společností Erika 

probíhá podobně jako u jiných mediálních partnerů na bázi barteru. K dispozici má klub 

stránky 601 - 608 teletextu s maximálně 8 podstránkami, celkově tedy až 32 stránek. 

Na teletextu se objevuje aktuální zpravodajství, pozvánky na utkání, rozpis zápasů 

Sparty a také on-line přenosy z utkáni, které jsou stejně jako v případě wapových 

stránek přebírány z internetových stránek sparta.cz. Nabídku na teletextu doplňuje také 

prezentace Sparta Mobil s katalogem mobilm'ho contentu. 

3.3.1.8 Externí média - Rozhlas 

Poměrně velký důraz klade klub na portfolio mediálních partnerů z oblasti 

rozhlasových stanic. Z tohoto důvodu navázal spolupráci rovnou s trojicí společností 

zastupujících obchodně rádia v ČR. Jedná se o Stratex Communication s.r.o., Media 
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Marketing Services a.s. a Programová a.s. Největší objem spolupráce klub realizuje se 

společností Stratex Communicatíon, která zastupuje rádio Impuls a regionální rádio 

Rockzone. Pozvánky na utkání klubu a jeho další aktivity jsou dále vysílání na Fajn 

rádiu, které zastupuje Media Marketing Services a na rádiu Blaník zastupovaném 

společností Programová a.s. Spoty jsou připravovány na každé utkání Sparty, vyrábí je 

stejně jako tiskovou inzercí agentura Revolta. Každá pozvánka je originálem, kvalitní 

spolupráce agentury Revolta s marketingovým oddělením klubu byla např. oceněna 

Louskáčkem [32], což je soutěž o nejlepší a nejkreatívnější českou reklamu, kterou 

každoročně pořádá Art Directors Club České republiky ve spolupráci s Asociací 

komunikačních agentur a Asociací producentů v audiovizi. Louskáček je součástí Art 

Directors Club of Europe Awards. Vítězné práce tak automaticky postupují do této 

významné evropské soutěže, jež se koná v Barceloně. Rozhlasový spot, který upoutával 

na zápas Ligy Mistrů AC Sparta Praha- FC Thun, získal v této soutěži bronz. Spoty 

jsou využívány také na internetových stránkách klubu v rámci pozvánek na utkání. 

3.3.2 Zhodnocení komunikačního mixu 

Hodnocení komunikačního mixu ve sportovním klubu, stejně jako v jakékoli jiné 

společnosti, by mělo být založeno na efektivitě komunikačních aktivit a především pak 

na plnění cílů, které byly vytyčeny. Pro AC Sparta Praha fotbal, a.s. jsou dle rozhovoru 

s obchodním a marketingovým ředitelem Michalem Viktorinem hlavními cílí zvyšování 

návštěvnosti utkání klubu hraných v AXA Areně, navyšování příjmů klubu z reklamní 

činnosti (sponzoringu), zvyšování prodeje klubových suvenýrů a v neposlední řadě 

komerční využití elektronických médií. Na následujících řádcích zhodnotím, jak se cíle 

klubu daří plnit, v dalších kapitolách připojím vlastní návrhy nových řešení. 

Prvním z cílů je zvyšování návštěvnosti. Hlavním produktem fotbalového klubu 

je samotný fotbal, utkání jako podívaná. Fotbalové utkání má však nepředvídatelnou 

úroveň, produkt sám tak má nestálou kvalitu. Tým vyhrává, ale také prohrává. Úkolem 

marketingového oddělení je pak bojovat proti negativnímu vlivu tohoto 

nepředvídatelného faktoru, co nejvíce jej potlačit tak, aby si diváci našli cestu na 

stadion, i když nebudou spokojeni s hrou, kterou jim předvedli hráči na hřišti. Důležitá 
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je v tomto případě zpětná vazba, je důležité, aby klub reagoval na připomínky a 

stížnosti fanoušků stejně jako na jejich návrhy. K užší komunikaci AC Sparta Praha 

vhodně používá elektronická média, především diskusní fórum na http://www.sparta.cz 

a e-mailovou schránku football@sparta.cz. Množství podnětů fanoušků již bylo dle 

marketingového oddělení realizováno, další přijdou s plánovanou rekonstrukcí stadionu, 

o jejímž zahájení ještě nebylo rozhodnuto. 

Návštěvnost utkání Sparty činila v sezoně 2005/2006 průměrně 7 212 diváků na 

zápas, v sezoně 2006/2007 ll 848 diváků a v sezoně 2007/2008 9 352 fanoušků na 

ligové utkání. Mezisezónní nárůst o více než 4 500 diváků přisuzuje marketingové 

oddělení zahájení spolupráce s reklamní agenturou Revolta, která v té době začala 

připravovat pro klub veškerou kreativu. Předchozí jednotné spoty a tisková inzerce byly 

nahrazeny novým konceptem, kdy byla na každé utkání připravena speciální kampaň 

zaměřující se na různé cílové skupiny (rodiny s dětmi, teenageři, studenti, ženy atd.). Na 

internetových stránkách http://www.sparta.cz je každému utkání věnován rozsáhlý 

prostor, jsou zde podrobně prezentovány doprovodné akce a soutěže, které klub pro 

diváky připravuje. Obdobně jsou utkání anoncována díky propojení s internetovými 

stránkami na wapovém portálu wap.sparta.cz. K nárůstu návštěvnosti také vedla 

nebývalá vyrovnanost ligové soutěže, kdy se o vítězi ligy, kterým se v sezoně 

2006/2007 stala Sparta, rozhodlo až v posledním ligovém kole. Pokles návštěvnosti 

v další sezoně byl na základě ankety, kterou klub provedl na svých internetových 

stránkách, přičítán především komplikované dopravní situaci na Letné v okolí stadionu, 

spojené s výstavbou tunelu Blanka. Ubylo velké množství parkovacích míst na letenské 

pláni, místo kterých vzniklo staveniště. Další komplikace pro fanoušky, preferující 

individuální dopravu, bylo zavedení parkovacích zón na Praze 7. Přesto však 

marketingové oddělení hodnotí úkol zvyšování návštěvnosti jako průběžně splněný 

především díky spolupráci s reklamní agenturou Revolta a doprovodným akcím, které 

klub organizuje. 

Návštěvnost a příjmy od sponzorů a partnerů klubu jsou dvě spojené nádoby. Se 

zvyšováním návštěvnosti se klubu dle slov ředitele Viktorina daří každoročně navyšovat 

příjmy z reklamní činnosti. 

Dalším z cílů marketingového a obchodního oddělení klubu je zvyšování 

prodeje klubových suvenýrů. Prodejní kanály, které tvoří vlastní FanShop a e-shop, 
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katalog produktů distribuovaný do poboček FanClubu Sparta a čtenářům magazínu 

Hattrick spolu se sítí externích odběratelů, každoročně vykazují nárůst prodeje v řádu 

desítek procent. Především vlastní FanShop a e-shop jsou vhodně propagovány na 

internetových stránkách klubu, prostřednictvím inzerce v magazínu Hattrick a 

reklamních spotů v rozhlasových stanicích. Předseda představenstva AC Sparta Praha 

fotbal, a.s. Daniel Křetínský uvedl na konferenci Sport Marketing & Sponzoring, která 

se konala ve dnech 23.-24.6.2005 v Praze, že podíl merchandisingu na příjmech klubu 

činil v sezoně 2004/2005 0,75% a rovnal se 2 328 000,- Kč. V uplynulé sezoně, tj. 

2007/2008 se příjmy klubu z merchandisingu dle marketingového oddělení pohybovaly 

nad 10 000 000,- Kč, tj. cíl, nárůst příjmů, byl také splněn. Velký podíl na tom má pak 

především e-shop, který již rok po svém spuštění v roce 2006 generoval dle zprávy 

porotců Internet Effectiveness Awards [26] příjmy shodné s celkovými příjmy za 

merchandising v sezoně 2004/2005. 

Objem prodeje klubových suvenýrů však stále nedosahuje úrovně obvyklé 

v západní Evropě a marketingové oddělení tak má před sebou poměrně velkou výzvu, a 

to další zvyšování obratu. 

Jako poslední cíl Je zefektivnění marketingového a komerčního využití 

elektronických médií. Rostoucí návštěvností hlavního portálu http://www.sparta.cz se 

daří klubu komunikovat se svými zákazníky. Vhodně jej využívá k propagaci svých 

aktivit, díky častým anketám získává zpětnou vazbu, která mu umožňuje reagovat na 

podněty fanoušků a zároveň nemusí využívat služeb společností věnujících se 

průzkumům veřejného mínění. Návštěvnost internetových stránek je dále stimulem pro 

partnery klubu využívat je jako cestu pro komunikaci propojení svého jména s klubem. 

Z pohledu klubu jsou však velké nedostatky v komerčním využití potenciálu 

internetových stránek a mobilního marketingu (výjimkou je již zmiňovaný e-shop). 

Internetové stránky s návštěvností, jakou má klubový portál sparta.cz, by měli 

generovat mnohem větší příjmy z reklamy, než je průměrně 12 000,- Kč měsíčně. 

Stejně tak celkové příjmy z mobilního marketingu, které činí necelých 200 000,- Kč 

jsou hluboko pod možnostmi, které klub má. V této oblasti tak na marketingové 

oddělení klubu čeká ještě velké množství práce a pro klub je to významný prostor pro 

navýšení klubových příjmů. 
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4 Syntetická část 

4.1 N ávrhy marketingového a komerčního využití 

elektronických médií 

V této kapitole se pokusím navrhnout další využití elektronických médií, a to 

nejen těch klubových, ale také externích. Podrobněji se tak budu věnovat jen Internetu, 

mobilním technologiím, TV a teletextu a na závěr rozhlasu. 

4.2 N ávrhy pro Internet 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, marketingově využívá klub svůj web 

velmi dobře, byl výborně hodnocen v soutěži Internet Effectiveness Awards. Myslím si 

však, že je neefektivně využívána možnost prodeje reklamního prostoru na sparta.cz. 

Navrhuji ve spolupráci s Impression Media přesně definovat reklamní formáty, 

které jsou k dispozici na sparta.cz, a rozšířit jejich nabídku. Zarovnáním klubových 

stránek vlevo po vzoru http://www.idnes.cz či http://www.novinky.cz vznikne na pravé 

straně další atraktivní prostor, který bude využitelný pro reklamu již při rozlišení 

1 024x768 pixelů. Následně by bylo možné nabídnout reklamní plochy na sparta.cz 

aktuálním i budoucím partnerům klubu jako významnou část reklamního plnění klubu. 

Prodej přes mediální zastupitelství se jeví vzhledem k množství oborové exkluzivity, 

kterou disponují stávající partneři a sponzoři klubu, jako takřka neprůchodné. Přesto si 

myslím, že je vhodné nabízet reklamní prostor také subjektům, které nejsou partnery 

klubu a nejsou přímou konkurenci stávajících partnerů klubu. Tím může klub vhodně 

využit potenciálu internetové reklamy ve svůj prospěch a navýšit tak své příjmy. 

K využití se již dnes nabízejí nejen standardní grafické bannery, ale také atraktivní 

novinky jako Videobanner či reklamní spoty před jednotlivými příspěvky ve 

Videogalerii na sparta.cz. 
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Další možnost pro marketingové a zároveň komerční využití internetových 

stránek vidím v možnosti platby embosovanou platební kartou či převodem v e-shopu a 

v on-line rezervačním systému. Z pohledu e-shopu je to dnes již standardní služba, 

kterou nabízí každý e-shop; podle mého názoru by přinesla další navýšení tržeb. 

V případě on-line rezervačního systému přináší tato služba větší komfort fanouškovi, 

jenž si své místo na stadionu vybere ze svého domova či pracoviště, vstupenku rovnou 

zaplatí, vytiskne a tím ušetří čas, který by jinak strávil ve frontě u pokladen. Z pohledu 

klubu tato služba přináší úspory na mzdách prodavačů vstupenek a na vybavení 

pokladen. Nákladem na realizaci jsou především elektronické turnikety na stadionu, 

které jsou pro tzv. elektronické vstupenky potřeba. 

Samostatným projektem by podle mého názoru mělo být vytvoření komunity 

pravidelných návštěvníků sparta.cz, kteří by mezi sebou komunikovali. Takovéto 

intenzivní zapojení je možné např. prostřednictvím on-line hry inspirované populárním 

on-line fotbalovým manažerem Hattrick (http://www.hattrick.org). Podmínkou by bylo 

zadání kontaktních údajů. Aby je však uživatelé byli ochotni poskytnout, je nutné je 

motivovat atraktivními věcnými cenami. Pokud by byla hra úspěšná, klubový portál by 

získal další pravidelnou skupinu návštěvníků. Zvýšením návštěvnosti by se zvýšila 

hodnota reklamního prostoru. Samotná hra by mohla být reklamním nosičem, pokud by 

se na financování její výroby podílel některý z partnerů. Dalšími plusy by pak bylo 

podstatné rozšíření databáze kontaktních údajů, díky kterým by pak mohl klub ještě 

intenzivněji propagovat aktivity své, případně svých partnerů a zlepšovat image klubu. 

Z pohledu propagace klubu na jiných než klubových stránkách si myslím, že by 

pro klub bylo vhodné vytvořit novou kategorii mezi partnery, a to e-mediálního 

partnera. Ideální se v této oblasti jeví spolupráce s portály pod hlavičkou společnosti 

Seznam.cz (http://www.seznam.cz, http://www.novinky.cz, http://www.stream.cz a 

množství dalších), případně Centrum Holdings (http://www.centrum.cz, 

http://www.atlas.cz, http://www.aktualne.cz a další). Spolupráce s mediálním domem 

Mafra (http://www.idnes.cz, http://www.lidovky.cz, http://www.rajce.net a další) je 

kvůli stávající spolupráci s vydavatelstvím Ringier nemožná. Klub by tímto 

partnerstvím vhodně doplnil propagační aktivity v tištěných médiích a v rádiu. 

Velmi atraktivní by pro klub byla vzhledem k cílové skupině mládeže do 18 let 

spolupráce s nejrozšířenějším instant messengerem v ČR, kterým je ICQ zastupované 
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Centrum Holdings. Kromě netradičních reklamních formátů, které ICQ nabízí, by byla 

možná tvorba různých skinů v barvách klubu čí on-líne soutěže v rámci her na ICQ. 

Velký potencíál vidím ve vytvoření freemaílové služby pod hlavičkou Sparty, 

kdy by si fanoušci klubu mohli zaregistrovat e-mailovou schránku jméno@sparta.cz. 

Tato služba je velmi oblíbená v zahraničí a přináší klubům další příjmy z prodeje 

reklamního prostoru ve spojení s možností propagace klubových aktivit např. v patičce 

mailů, rozesílaných z těchto schránek. 

4.3 N ávrhy pro mobilní technologie 

V rámci mobilních technologii by se měl klub podle mého názoru zaměřit na 

vývoj JAVA aplikace, která by po stažení do mobilního telefonu umožnila uživateli 

zakoupit si vstupenku na utkání, přečíst si aktuální zprávy z klubu či přímo si nakoupit 

v e-shopu. Tyto funkční schopností jsou pro wapovou technologii poměrně náročné, 

právě proto by bylo vhodné je připravit pro speciální JAVA aplikací. S vývojem 

mobilních technologií se však dá očekávat, že již brzy nebude problém pro většinu 

populace surfovat na internetu prostřednictvím mobilního telefonu (je to možné jíž 

dnes, ale zatím není tak vysoká penetrace mobilních telefonů, které to umožňují), a 

proto by se klub měl zaměřit kromě zmíněné aplikace také na úpravu internetových 

stránek pro zobrazení na mobilních telefonech. 

Pro prodej mobilního contentu navrhuji častější aktualizaci nabídky ajeji aktivní 

propagací především prostřednictvím médií, jejichž cílovou skupinou je mládež do 18 

let. 

Dalším důležitým bodem pro marketingové oddělení by mělo být výraznější 

využití spolupráce s jedním ze sponzorů klubu společnosti T-Mobíle. Mobilní operátoři 

mají přístup k nejnovějším technologiím a Sparta by tak mohla spolupracovat s T

Mobile pří jejich vývoji a následně některé z nových služeb nabízet jako pilotní projekt 

pod svojí hlavičkou. Popularita klubu a loajalita fanoušků k němu by tak pomohla 

společnosti T -Mobile s překonáním obav zákazníků z využívání některých služeb a 

oběma partnerům by přinesla další příjmy. 
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4.4 Návrhy pro TV a teletext 

Založení vlastní TV stanice je velmi nákladnou záležitostí, kterou si v tuto chvíli 

Sparta dovolit nemůže. Přesto příklad klubových televizí v západní Evropě je dle mého 

názoru natolik silným argumentem, že stojí za to již nyní takový projekt využít. 

Většinový majitel klubu investiční společnost J&T Credit Investments je zároveň 

provozovatelem nové zpravodajské televize v České republice, která vysílá pod názvem 

Zl. Do budoucna si proto myslím, že by bylo vhodné využít zkušeností a kapacit této 

televizní stanice při založení klubové TV. Ta by klubu přinesla další možnosti pro 

prezentaci svých aktivit, pro prodej reklamního prostoru a další příjmy plynoucí 

z provozu. 

Protože si klub v tuto chvíli nemůže dovolit provozovat vlastní TV stanici, 

navrhuji navázat mediální partnerství s některou již existující TV stanicí. Kromě již 

zmíněné Zl se vhodnou jeví především TV Galaxie Sport nebo TV Óčko. V rámci 

partnerství by klub měl v programu TV stanice vyhrazen prostor pro své pořady, 

kterými by byly diskuze, rozbory utkání, pozvánky na další zápasy případně přímé 

přenosy. Pro klub by to byla možnost, jak se dostat do masmédia a prezentovat kromě 

svých aktivit také své partnery. Pro TV stanici by kvalitní pořady naopak znamenaly 

zvýšení sledovanosti. 

Teletext na TV Nova by měl být zachován do doby, dokud nebude pravidelně 

používat internet více než 90% populace. Zatím je teletext vhodnou alternativou právě 

pro ty, kdo nejsou zvyklí každodenně pracovat s moderními technologiemi. 

4.5 Návrhy pro rozhlas 

Klub již dnes intenzivně využívá své partnery, myslím si však, že by mohl ve 

spolupráci s nimi připravit větší množství spotřebitelských soutěží propojených 

například s hledáním informací na klubovém webu. 

Zajímavým řešením je vytvoření vlastního klubového rádia, ne však jako 

plnoformátové stanice, nýbrž jako internetové stanice. Provoz takové stanice je 
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nízkonákladový a obsluha je velmi jednoduchá (veškerý servis poskytuje např. 

společnost ABRadio za poplatek 1 O 000,- Kč měsíčně). Vlastní internetové rádio nabízí 

další prostor pro prezentaci aktivit klubu spolu s reklamním prostorem pro partnery a 

sponzory klubu. 
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Závěr 

Vývojové trendy posledních let jsou zcela jasné. Stále větší váha při komunikaci 

a propagaci je kladena na elektronická média jako je internet, mobilní komunikace či 

televize. Elektronická média se neustále vyvíjejí. Jejich využití ke komunikaci je levné 

a rychlé. Oproti klasickým médiím nabízí vysokou míru interaktivity, technologický 

pokrok pak poskytuje každoročně další možnosti a novinky, které zcela zásadně mění 

samotný marketing a marketingovou komunikaci. 

V práci jsou uvedeny rozsáhlé možnosti využití elektronických médií ve 

specifickém prostředí sportu. Na základě studia teorie a především pak praxe, ať už 

vývojových trendů či aktuální situace na trhu, jsem však zjistil, že i tak profesionálně 

řízený klub jako je AC Sparta Praha ještě nedokáže plně využít všech možností, jež mu 

elektronická média nabízejí. Efektivnější využití ekonomického potenciálu 

elektronických médií přinese klubu další prostředky pro rozvoj klubových aktivit a 

projektů. 

Sportovní kluby by se však neměly zaměřit pouze na elektronická média, je 

potřeba využít synergického efektu, který nabízejí v součinnosti s klasickými médii. 

Každý potencionální zákazník nemá přístup k nejnovějším technologiím, nemá 

špičkový mobilní telefon nabízející surfování na internetu kdekoli a kdykoli. Na tyto 

fanoušky klub nesmí zapomínat a nejen pro ně musí kromě novinek věnovat pozornost 

také tradičním bodům komunikačního mixu. Jejich vhodná kombinace přinese 

synergický efekt, který je pro klub, stejně jako pro jakoukoli obchodní společnost, velmi 

důležitý. Z tohoto důvodu jsem část této práce věnoval také tradičním médiím. 

Velkou výhodou sportovních klubů je loajalita jejich "zákazníků". Ve spolupráci 

s obchodními partnery tak klub může nabídnout svým zákazníkům v rámci pilotních 

projektů technologické novinky. To přináší výhody všem stranám: klub je v tomto 

případě "premiantem" jdoucím s dobou a obchodní partner má možnost otestovat služby 

a produkty na mimořádně loajální skupině zákazníků. A samotní zákazníci využívají 

nejnovější know-how při spoluprožívání dramatických i všedních okamžiků svého 

obh'beného klubu. 

79 



Myslím si, že mé návrhy i připomínky, jež jsou součástí této práce, jsou 

prakticky využitelné a marketingové a PR oddělení klubu se nejzajímavějšími z nich 

bude v budoucnosti seriozně zabývat. Jejich realizace by byla přínosem pro klub i pro 

fanoušky. 
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