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Abstrakt: 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu digitální komunikace Českého 

olympijského výboru, což je organizace, která má za cíl rozvíjet a šířit olympijské 

ideály, zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách. Jedná 

se tak o jednu z nejvýznamnějších institucí v českém sportu.  

Hlavním úkolem práce je podrobně zanalizovat veškerou digitální komunikaci 

ČOV1 během OH2 v Riu 2016 na sociálních sítích, rozebrat veškeré dostupné údaje, 

vytvořit přehledné shrnutí a na jeho základě vypracovat tipy pro zlepšení digitální 

komunikace pro OH v Pchjongčchangu 2018.  

 

V teoretické části práce seznámí čtenáře s obecnými informacemi o marketingu a 

PR, bude se věnovat vývoji komunikace, jejím formám a v neposlední řadě seznámí 

čtenáře s nejvyužívanějšími sociálními sítěmi dneška.  

 

V praktické části bude nejprve obecně popsána komunikace ČOV během OH v Riu, 

její formy a jejich hlavní cíle. Ze všech digitálních kanálů jsou k dispozici přesná data, 

ze kterých bude možné vycházet při následující tvorbě shrnujících analýz. Na základě 

těchto údajů budou vypracovány návrhy a doporučení, která by měla zefektivnit 

digitální komunikaci během ZOH v Pchjongčchangu. 

 

Klíčová slova: 

Sport, PR, marketing, nová média, sociální sítě, digitální komunikace, ČOV, 

Olympijské hry 

  

                                                 
1 ČOV – Český olympijský výbor 
2 OH – olympijské hry 



 

 

 

Abstract: 

 

Following thesis is focused on analysing digital communications of Czech 

Olympic Committee - a national committee aiming to develop and disseminate the 

Olympic ideals and to represent and ensure the participation of the Czech Republic at 

the Olympics. It is also one of the most important subject in the Czech sport. The main 

task of the thesis is to analyse all digital communications of Czech Olympic committee 

during the Olympic Games in Rio 2016 through social networks, break down all the 

available data to create a comprehensive summary and based on it create more 

effective recommendations for digital communication during the Olympic Games in 

PyeongChang 201. 

 

The theoretical part introduces the reader with general information about 

marketing and Public Relations. Section further maps the development of 

communication, its forms and familiarizes readers with the most used social networks of 

today. 

 

The practical part describes in general communication of Czech Olympic 

Committee during the Olympic Games in Rio, its forms and its main objectives. The 

digital channels provide accurate data, which will be used as base upon the preparation 

of a summary analysis. On the basis of these data will be drawn tips and 

recommendations for digital communication during winter Olympic games in 

PyeongChang. 
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Sport, PR, marketing, new media, social networking, digital communications, Czech 

Olympic committee, Olympic Games,  
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1 Úvod 

 

Digitální komunikace, je obrovský fenomén nejen poslední doby a stává se nedílnou 

součástí života většiny lidí, ať už lidé tyto informace vyhledávají záměrně, nebo ne. 

Public relations je obor, který se stále vyvíjí a může být velice těžké sledovat jeho nové 

trendy, zvláště co se nástrojů, jako jsou sociální sítě, týká. Právě sociální sítě a jejich 

masové rozšíření zapříčinily obrovskou změnu v tom, jak je PR využívá. Je možné díky nim 

oslovit čím dál tím větší množství lidí, které mnohdy předčí starší, ač osvědčené formy 

komunikace, nemluvě o tom, že s sebou přinášejí mnoho výhod, jako jsou například 

interakce a okamžitá zpětná vazba od diváka. Sociální sítě se staly prostorem, kde se 

sdružují lidé v různých věkových skupinách, různých postavení a různého místa bydliště. 

Najednou se spolu mohou bez jakýchkoli problémů spojit lidé z různých koutů světa, 

mohou spolu sdílet své každodenní události, mohou komunikovat v reálném čase, případně 

se na sociálních sítích sdružovat s dalšími lidmi se stejnými zájmy. Může se tak zdát, že 

právě sociální sítě mohou být nejjednodušším způsobem, jak oslovit masy lidí bez větší 

náročnosti na finanční ale i lidské zdroje a lze díky nim šířit neuvěřitelné množství 

informací. Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně novou disciplínu, která se stále vyvíjí, 

neexistuje moc osvědčených návodů a receptů na správnou a efektivní komunikaci na 

těchto sítích, a proto má tato práce za cíl zanalyzovat digitální komunikaci za uplynulé 

období a výsledky analýz a nové poznatky aplikovat pro efektivnější komunikaci v 

období následujícím. 

Český olympijský výbor jakožto jeden z nejvýznamnějších subjektů ve sportu v ČR 

má na většině sociálních sítí zdaleka nejsilnější fanouškovskou základnu. S tím je 

spojena možnost ovlivnit obrovské množství lidí, a proto je nutné, aby tuto výhodu 

výbor využíval co možná nejefektivněji. Proto je nezbytné, aby byla jeho digitální 

komunikace koncepční, smysluplná a odvíjela se od výsledků komunikace uplynulé.  
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2 Cíle a úkoly 

 

Hlavním cílem je analyzovat digitální komunikaci ČOV během OH v Riu 2016 a na 

základě těchto dat vytvořit doporučení pro realizaci digitální komunikace během období 

OH v Pchjongčchangu 2018.  

Ke splnění těchto cílů budou sloužit tyto dílčí úkoly: 

 

• Studium literatury vztahující se k tématu 

• Definice pojmů 

• Analýza předešlé digitální komunikace ČOV 

• Neformální rozhovor s ředitelem komunikace ČOV 

• Vypracování popisné analýzy dat ze sociálních sítí 

• Vypracování návrhů doporučení pro digitální komunikaci do budoucna na 

základě popisné analýzy 

 

V teoretická část práce čerpá zejméná z knih zabývajících se marketingem, PR, 

komunikací a novými médii. Praktická část obsahuje především analýzu dat ze 

sociálních sítí za uplynulé období, která byla poskytnuta ředitelem digitální komunikace 

ČOV Tomášem Houskou. 
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3 Teoretická východiska 

 

3.1 Komunikace 

 

Samotný pojem komunikace, jak jej definoval Štrachoň a Hejsková (2009) 

pochází z latinského „communis“, což zn.amená spolčený. V průb.ěhu procesu 

komu..nikace je vytvářeno cosi spo .lečného s pr.otěj.škem na dru.hé stra.ně. Tyto informace 

o komun.ikaci můžeme vzta.hovat i na marketing, ve kterém jsou cíle komunikace 

podřízeny firemní strategii a za pomocí komu.nikačního sys.tému, kde působí ro.vněž 

více str.an, dochází k jejich plnění. Komu.nikační syst .ém je pojem zahrnující propagaci, 

podporu prodeje, publ.icitu, komu.nikaci s veřej.ností a další prvky. . . . . . . . . . . . . . 

3.1.1 Marketingová komunikace 

Marketingová komunikace je důležitým faktorem fungování marketingu. 

V širším slova smyslu je součástí souboru nástrojů označovaných jako marketingový 

mix, který Kotler (1991, s. 121) definuje jako: „Soubor taktických marketingových 

nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují 

upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“ 

Podobu marketingového mixu tvoří čtyři složky: 

• Produkt 

• Cena 

• Místo 

• Propagace 

Tyto proměnné je potřeba chápat komplexně jako celek, který pokud má být 

úspěšný, musí být harmonicky propojený. Jejich vzájemný soulad umožňuje 

komunikovat se zákazníkem tak, aby správně pochopil naši nabídku a náš produkt. 

Foret (1997) považuje marketingový mix za základ komplexní marketingové 

komunikace se zákazníkem. 

Marketingová komunikace je zásadním faktorem určujícím úspěch marketingové 

strategie podniku. Na současném trhu, kde je obrovská konkurence mezi firmami, je 



10 

 

uplatňování marketingové komunikace nezbytné. ,,Je to každá forma řízené 

komunikace, kterou firma využívá k informování, přesvědčování nebo ovlivňování 

spotřebitelů, prostředníků i určitých skupin veřejnosti. Je to záměrné a cílené vytváření 

informací, které jsou určeny pro trh, a to ve formě, která je pro cílovou skupinu 

přijatelná.“ (Boučková 2003, s.222)  

Marketingová komunikace je důležitá hlavně proto, že je díky ní možné poznávat 

zákazníkovy potřeby a podle nich přizpůsobovat svůj produkt. Jedná se o oboustranný 

a spojitý proces, jehož účelem je navázání a udržování vzájemného vztahu. 

 

K tradičním cílům marketingové komunikace podle Nagyové (1999) pak patří: 

• Poskytnutí informací – je důležité informovat trh o dostupnosti produktu, nebo 

služby. Díky těmto informacím také pomáháme vytvářet image produktu. 

• Vytvoření a stimulování poptávky – komunikací je možné zvýšit poptávku po 

produktu. Především prostřednictvím stimulů z oblasti krátkodobé působnosti. 

• Diferencování produktu firmy – díky komunikaci jsme schopni odlišit svůj 

produkt od konkurence. Základní myšlenkou je přesvědčení zákazníka, že 

nekupuje ten samý produkt, který nabízí konkurence. Odlišení produktu je to, co 

firmu oddělí z davu. Tento rozdíl může pak může ovlivnit zákazníkovo 

rozhodování, případně ho motivovat k nákupu. 

• Poukázání na užitek a hodnotu produktu – znamená ukázat výhodu, kterou 

přináší vlastnictví produktu, anebo příjem služby. 

• Získání a udržení si loajality zákazníků – loajální zákazníci jsou ti nejlepší 

možní. Pro loajální zákazníky přestává být cena určujícím motivačním faktorem. 

Co se týče komunikace organizací v neziskovém sektoru, kam spadá i ČOV, je 

komunikace směřována na jiný účel než na prodej produktů nebo služeb. V tomto 

případě bývá PR podle Svobody (2006, s.107) zacíleno zejména na: 

• Získávání podpory a pochopení veřejnosti pro poslání, budoucí akce, nebo 

činnost organizace 

• Vyjadřování zájmů organizace vůči veřejnosti 

• Informování a tím získávání důvěry veřejnosti 

• Vyjednávání a komunikace s veřejností 
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• Slazení zájmů veřejnosti a organizace a tím zajištění vzájemného porozumění 

• Omezování eventuálních vzájemných konfliktů a napětí mezi organizací 

a veřejností 

• Vytváření a zlepšování image organizace 

Pro vytváření smysluplné a efektivní komunikace je nezbytné strategické plánování. 

Základní kroky plánování komunikace nastínili Nagger a Allen (1991) takto: 

• Cíle a důvody komunikace 

• Cílová skupina a její charakteristiky 

• Co chce cílová skupina vědět 

• Média – vhodná média pro zasažení správné cílové skupiny 

• Zájem médií – jaké informace média zajímají 

• Zdroje a otázky – které informační zdroje potřebujeme a koho potřebujeme 

• Komunikační strategie – jaké okolnosti mohou ovlivnit přijetí zprávy, co může 

zprávu negovat, nebo naopak podpořit. Zde se přímo vybízí konkrétní příklad 

z dějiště OH, kdy úspěch, či neúspěch českých sportovců významně ovlivňuje 

komunikační strategii. 

• Jádro zprávy – jaký je plánovaný dopad zprávy, rozhodnutí zdali chceme 

informovat, měnit, postoje, nebo dosáhnout souhlasného stanoviska 

a dorozumění. 

• Neverbální podpora – fotografie, videa, grafy 

 

3.1.2 Komunikační mix 

Komunikační mix Kotler definuje jako směs nástrojů, kterými se podnik snaží 

dosáhnout vytyčeného podnikového cíle s ohledem na svůj rozpočet. Každý 

z komunikačních nástrojů má své jedinečné charakteristiky, kterým je nutné porozumět, 

aby bylo možné správně sestavit svůj komunikační mix. 

Kotler (2007, s. 835) vymezil dělení jednotlivých složek komunikačního mixu: 

• Reklama – je placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo 

myšlenek určitého subjektu prostřednictvím komunikačních médií. Reklama 

dokáže zasáhnout obrovské množství lidí na nejrůznějších místech světa.  
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• Podpora prodeje – zahrnuje kupony, soutěže, slevy, zvýhodněné nabídky a 

mnoho dalších prvků, které prostřednictvím pobídek a výhod poskytují 

zákazníkovi silné stimuly k okamžitému nákupu výrobků. Účinky podpory 

prodeje většinou ovšem bývají krátkodobější. 

• Vztahy s veřejností (z anglického Public Relations neboli PR) – jsou veškeré 

aktivity, které organizace provádí pro komunikaci s cílovým publikem, za které 

přímo neplatí. Jedná se o autentické aktivity, např.: novinové články, 

sponzorství, nebo komunikace na sociálních sítích. Tyto akce připadají 

potenciálním zákazníkům věrohodnější než inzeráty a reklama a je možné tímto 

způsobem zasáhnout i cílovou skupinu lidí, kteří se záměrně reklamám a dalším 

prvkům komunikačního mixu vyhýbají.  

• Osobní prodej – je důležitý zejména při vytváření preferencí a přesvědčování 

zákazníka. Dochází při něm k osobní interakci mezi dvěma a více lidmi, takže 

každá osoba může zohlednit potřeby a charakteristiky svého protějšku a provést 

okamžité adaptace. V případě osobního prodej mívá kupující větší potřebu 

naslouchat a reagovat. Bohužel je tato složka spojena s velmi vysokými náklady. 

• Přímý marketing – bývá neveřejný, adresovaný konkrétní osobě, lze ho 

přizpůsobit, aby přitahoval pouze konkrétní zákazníky a hodí se pro budování 

individuálních vztahů se zákazníky. Zahrnuje například direct mail, 

telemarketing, elektronický marketing, online marketing a další. 

Při vytváření komunikačního mixu je nezbytné a velice důležité určení cílového 

publika, neboli tzv. cílové skupiny. Cílová skupina má naprosto zásadní vliv na to, co 

chceme sdělit, jak to chceme sdělit, a kdy, kde a kým to bude řečeno.  

Pro vhodnou integraci komunikačního mixu je podle Kotlera důležité nezanedbat 

následující aktivity: 

• Analýza trendů, které mohou ovlivnit schopnosti firmy provádět své aktivity – je 

důležité vybrat oblasti, ve kterých může komunikace nejvíce pomoci. Poté určit 

silné a slabé stránky jednotlivých komunikačních funkcí a na základě těchto 

silných a slabých stránek připravit kombinace jednotlivých komunikačních 

taktik. 

• Audit výdajů na komunikaci v celé organizaci – rozepsat všechny plánované 

výdaje na jednotlivé komunikační prvky do jednoho konsolidovaného rozpočtu a 
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zvážit, jestli jsou všechny výdaje vynaložené efektivně a přinesou kýžený 

účinek. 

• Identifikace všech kontaktních bodů společnosti a jejích značek - všechny body 

komunikace musí být v souladu s celkovou komunikační strategií firmy a musí 

k ní docházet tam, tehdy a tak, jak si to zákazníci přejí. 

• Vytvoření týmu pro plánování komunikace – zapojit do společného plánování 

všechny komunikační funkce a do plánování komunikace zahrnout zákazníky, 

dodavatele a další zainteresované osoby. 

• Tvorba kompatibilních motivů, tónů a kvality napříč všemi komunikačními 

médii – všechny prvky komunikace musejí nést jedinečné primární sdělení 

společnosti. Konzistentost a shodné spojovací prvky v jednotlivých prvcích 

komunikace přinášejí větší dopad a pomáhají vytvářet image naší firmy. 

• Zavedení výkonnostních ukazatelů sdílených všemi komunikačními prvky – je 

velice důležité vyvinout systém hodnocení dopadů jednotlivých komunikačních 

aktivit. Podle toho můžeme průběžně komunikační mix přizpůsobovat a 

zefektivňovat. 

• Jmenování manažera odpovědného za přesvědčovací komunikační úsilí 

společnosti – tento tah podněcuje efektivitu komunikace díky centralizaci 

plánování a vytvoření sdílených výkonnostních ukazatelů. Zamezuje také 

duplicitě prováděných činností. 

 

3.1.3 Rozpočet na komunikaci 

Stanovení rozpočtu na komunikaci je jedno z nejtěžších marketingových rozhodnutí. 

Investice do reklamy se liší podle odvětví a neexistuje žádný univerzální osvědčený 

recept. Ke stanovení rozpočtu v současné době firmy využívají jednu z následujících 

metod: 

• Metoda dostupnosti – tato metoda stanovuje takový rozpočet na komunikaci, 

jaký si firma může dovolit. Vychází z rozdílů celkových příjmů a provozních 

nákladů s kapitálovými výdaji, kdy je určitoá část zbývajících prostředků 

vyčleněna na komunikaci. Tato metoda bohužel vůbec nezohledňuje vliv 

komunikace na tržby, dává reklamě nižší prioritu v porovnání s ostatními 
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náklady a většinou vede k nedostatku financí v reklamním rozpočtu. A to i 

v situaci, kdy je reklama a propagace klíčem k úspěchu celé firmy. 

 

• Metoda procenta z tržeb – při použití této metody se stanovuje rozpočet jako 

určité pevné procento ze současných, nebo očekávaných tržeb. V některých 

odvětvích může jít i o procento z jednotkové prodejní ceny. Tato metoda vytváří 

konkurenční stabilitu, protože konkurenční firmy mají sklony k tomu investovat 

do komunikace přibližně stejné procento tržeb. Rozpočet vytvořený touto 

metodou ale bohužel nevychází z příležitostí, ale z dostupnosti prostředků a tak 

může v některých okamžicích zabránit investicím, které jsou nutné pro zvrácení 

klesajícího trendu tržeb. Je také obtížné dlouhodobé plánování komunikace, 

kvůli proměnlivosti výše tržeb. 

 

• Metoda konkurenční parity – některé firmy stanovují svůj rozpočet podle 

rozpočtu konkurence. Sledují veškeré její komunikační aktivity a tomu 

přizpůsobí svoje výdaje na komunikaci. Bohužel však nemusí vždy platit, že 

konkurence má lepší ponětí o tom, kolik by měla investovat do komunikace a 

navíc má každá firma své specifické komunikační potřeby. 

 

• Metoda cílů a úkolů – tato metoda je označována za nejlogičtější. Firma si 

stanoví cíle, kterých chce komunikací dosáhnout a na základě odhadu nákladů 

na splnění těchto cílů stanoví rozpočet. Tato metoda je ovšem také 

nejnáročnější. Je nutné určit prodejní a ziskové cíle a potom zpětně určit jaké 

úkoly je potřeba realizovat, aby těchto cílů bylo dosaženo. „Hlavní výhodou této 

metody je, že donutí manažery definovat jejich komunikační cíle, způsob jejich 

dosažení pomocí vybraných komunikačních nástrojů a finanční důsledky 

alternativních komunikačních programů.“  (Kotler 2007, s.834) 
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3.1.4 Public relations . 

Public relations, zkráceně PR definuje Kotler (2007) jako bud.ování dobrých vzt .ahů 

s různ.ými cílovými skupi .nami získáv.áním příznivé pu.blicity, budo.vá.ním dobrého 

„image firmy“ a odvráce.ním či vyvrácením fám, informací a udál .ostí, které staví 

spol.ečnost do nepříznivého světla. Mezi hlavní nást .roje PR patří tisková prohlášení, 

publicita prod.uktů, firemní sdě.lení, lob.ování a po.raden.ství. 

PR jakožto sou .bor teorií, dovedností a profesí se utvářel v různých částech světa 

zhruba od konce 19. století. Jednotlivé postupy, .či praktiky PR existoval .y už ale 

mnoh.em dříve. Prvky PR můžeme podle Scott M. Cutlipa (1994) najít už v období 

vzniku samotné civil .izace, kdy se od sebe oddělovali jednotlivé kmeny a komunikovali 

mezi sebou při směně zboží. Využí.vání ko.munikace k ov .livňování veře.j.ného mínění a 

lid.ského chování je tak st.a.ré, jako civili.za.ce sa.ma. 

V průběhu vývoje civilizace můžeme najít opravdu výrazné prvky komunikace 

s veřejností. Ať už se jedná například o šíření křesťanské víry v nově kolonizovaných 

oblastech, kdy papež Řehoř XV. založil tzv. Svatou kongregaci pro šíření víry, nebo 

později o nacistickou, nebo sovětskou propagandu, která měla za cíl politicky motivovat 

a sjednotit obyvatelstvo. propaganda by ale neměla být s oborem PR zaměňována, i 

když je ne vždy jednoduché tyto oblasti rozlišit. Podle Hejlové (2015) Propa.ganda 

obecně znamená šíření, v komunikaci pak ozn.ačuje jedn.osměrný tok info.rmací se 

silnou sn.ahou ovliv.nit a přesvědčit jedince či spol .ečnost „PR se od propagandy ale liší 

jedním zásadním faktorem. Svých cílů totiž dosahuje důvěryhodným způsobem a 

s ohledem na zájmy druhé strany.“ (Karlíček a Král 2011, s. 116) 

V Českých zemích můžeme prvky PR, tak jak je vnímáme dnes sledovat se vznikem 

významných českých firem v 19. století. Například plzeňské Škodovky, Laurin a 

Klement, Koh-i-noor. Významným hráčem na poli PR byl Tomáš Baťa, který k firemní 

komunikaci přistoupil naprosto přelomově a komplexně, ať už navenek, nebo směrem 

dovnitř k zaměstnancům.  
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Klíčovou roli v PR hraje vytvoření vzájemného vztahu důvěry a legitimizace 

činnosti organizace. Cíle PR vymezuje Hejlová (2015) takto: 

• Přesvědčovat a ovlivňovat 

• Informovat 

• Vytvářet dlouhodobé vztahy 

• Přispívat k dobrému jménu organizace 

Všechny tyto cíle poté vyúsťují právě ve vytváření důvěry mezi organizací a 

stakeholdery. 

Za stakeholdery Halada (2015) ozna.čuje osoby zaintere.sov.ané ve vztahu 

k ur.čitému subj.ektu, najč.astěji k firmám a korp.oracím. Poj.em stake.holder označuje 

dočasného držitele určitého mo .vitého či nemovité.ho statku. Tento pojem je klí .čový 

v oblasti mark.etingové komu .nikace a PR, protože um .ožňuje definovat skupiny, se 

kterými daná firma či instit .uce komunikuje. . 

PR komunikaci můžeme rozdělit podle cílových skupin komunikace a to na interní, 

která je mířená směrem k zaměstnancům a externí, která je směřována k veřejnosti, 

například k médiím, investorům, opinion leaderům a zejména spotřebitelům. 

Při PR komunikaci lze využít mnoho různých nástrojů a je důležité, aby firma tyto 

nástroje využívala cíleně a efektivně. Mezi nástroje PR řadíme: 

• Eventy – události, například výstavy, veletrhy, otevírání obchodů, roadshow 

• Digitální komunikaci – provozování a správa sociálních sítí, webů apod. 

• Sponzoring – finanční, nebo materiální podpora např. Událostí, soutěží, 

jednotlivců. 

• Krizovou komunikaci 

• Endorsement – doporučení celebrit, expertů, nebo názorových vůdců 

• Sponzoring a fundraising – sbírání finanční podpory na činnost organizace, nebo 

konkrétní účel 

PR se může vytvářet buď tzv. in-house, což znamená, že jsou veškeré aktvity 

vytvářeny v interním oddělení uvnitř organizace. Nebo muže být vytvářeno ve 

spolupráci s individuálními konzultanty, anebo v kooperaci s PR agenturami, které se na 

PR specializují a mohou zastupovat více klientů.  
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3.1.4.1 PR a vztah k médiím – media relations  

 

Média jsou podle Pelsmeckera a Geuense (2003) jedním z nejdůležitějších 

mezičlánků ve vztahu k veřejnosti, a proto je pro organizaci naprosto zásadní s médii 

udržovat dobré vztahy. Tím můžeme pomoci budování příznivé publicity organizace, 

tvořit pozitivní image a dostat k veřejnosti více informací, které se snaží firma sířit. 

Získání pozornosti médií ve vztahu k našim projektům může mnohdy generovat 

hodnotnější publicitu, než investice vložené do onoho projektu. ČOV si média na svoji 

stranu získává mnoha odlišnými způsoby, ať už exkluzivními možnostmi setkání 

novinářů s olympioniky, pořádáním zajímavých tiskových konferencí, nebo možnostmi 

účastnit se zajímavých sportovních akcí pro novináře. 

 

3.2 Média 

 

Média definuje Kotler jako „neosobní komunikační kanály zahrnující tištěná 

média (noviny, časopisy, direct mail), vysílaná média (rádio, televize) a obrazová média 

(billboardy, tabule, plakáty)“ (Kotler 2007, s.850) 

Komunikační kanály, které jsou využívány ke komunikaci dělí Kotler na dva 

druhy. Na osobní a neosobní.  

Osobní kanály 

Osobní kanály zahrnují vzájemnou komunikaci dvou či více lidí. Jedná se o 

komunikaci tváří v tvář, telefonické hovory, nebo poštovní kontakt. Osobní kanály se 

využívají zejména v případech jde-li o nákladné, nebo rizikové produkty. Součástí 

osobní komunikace může být i vytváření tzv. názorových lídrů, což jsou osoby, jejichž 

názoru si ostatní váží a díky nimž, je možné produkt dostat k lidem přirozenější cestou. 
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Neosobní kanály 

Mezi neosobní komunikační kanály řadíme média, která přinášejí sdělení bez 

osobního kontaktu či zpětné vazby. Dělíme je na: 

• Tištěná média – noviny, časopisy 

• Vysílaná média -  rádio, televize 

• Obrazová média – billboardy, tabule, plakáty 

• Online a elektronická média – online služby, webové stránky, CD, DVD 

Tištěná, vysílaná a obrazová média označujeme pod souhrnným pojmem „klasická 

média“ a online a elektronická média nazýváme „médii novými“ 

3.2.1 Klasická média 

Kopecký (2013) uvádí, že klasická média jsou média, které nelze ovládat a 

zasahovat do jejich programu, ale lze je buď sledovat, nebo nesledovat. Klasická 

masová média jsou na rozdíl od nových médií geograficky vymezená. Jejich působnost 

lze vymezit na místní, regionální, nebo nadnárodní. Většinou obsahují jednostranný tok 

informací, který je prostorově a časově omezen. Ať už vysílacím časem, nebo počtem 

tiskových stran. Na klasická média je sice upřen vysoký zájem veřejnosti, ale zpětná 

vazba z nich je pomalá a limitovaná. Klasická média s sebou také nesou vysoké vstupní 

náklady. Klasická média jsou novými médii nucena přizpůsobovat se současnému 

vývoji a často k nim nacházíme doplňky, které jsou zprostředkovávány právě novými 

médii, ať už se jedná o doplňkové online vysílání televizních stanic, nebo např. digitální 

předplatné časopisů a novin. 

3.2.2 Nová média 

V devadesátých letech minulého století se klasická média masové komunikace 

rozšířila i o tzv. nová média. Pod tímto pojmem rozumíme zejména internet a jeho 

různé aplikace. V současné době zažívá internet obrovský nárůst popularity, a to 

výrazně ovlivňuje komunikační mix všech firem.  „Internet je médiem, které umožňuje 

slučovat všechny druhy komunikace s veřejností: reklamu, marketing, public relations, 

žurnalistiku. Funkce internetu – integrovat formálně různé druhy komunikací do 

jednoho mediálního celku je zcela zjevná“ (Svoboda 2006, s.195) Další z faktorů 

komunikace online je, že internet komunikaci zásadně urychluje. Urychluje tak i 
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veškeré ekonomické a společenské procesy, a tedy i proces globalizace. U nových médií 

tedy vzdálenosti a geografické limity neexistují a mají globální přesah. Veškerá sdělení, 

fotky, či jiné informace jsme schopni díky internetu dostat k zákazníkovi během pár 

vteřin. Nová média navíc doplňují již klasická média jako tisk, rozhlas a televize.  

Na on-line komunikaci jsou vydávány stále větší náklady a v komunikaci firem 

hraje stále významnější roli. Pomocí internetu lze zvyšovat povědomí o značce, zavádět 

nové produktové řady, posilovat image značky a komunikovat s klíčovými cílovými 

skupinami. Online komunikace s sebou přináší řadu nesporných výhod, mezi které 

Karlíček (2011) řadí:  

• Možnost přesného zacílení 

• Jednoduchá personalizace 

• Interaktivita 

• Možnost vytváření multimediálních obsahů 

• Jednoduchá měřitelnost účinnosti 

• Relativně nízké náklady 

Online média jsou ovšem využívána pouze specifickými cílovými skupinami. Je 

proto těžké digitální komunikací zasáhnout např. cílovou skupinu 55 a více let, která 

internet tolik nevyužívá, a přitom tvoří velké procento celkové populace. Tento jev je 

dobře viditelný na grafu č.1, který ilustruje procentuální rozložení věkových skupin 

internetové a celkové populace. Co se týče procentuálního zastoupení pohlaví 

v internetové populaci, tak jsou rozdíly celkem zanedbatelné. Výsledný poměr hraje ve 

prospěch mužů, kteří tvoří 51 %, jak je patrné na grafu č.2. 
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Graf č.1 - Věková struktura reálné a internetové populace

 

Zdroj: netmonitor.cz 

Graf č.2 - Podíl pohlaví internetové populace

 

Zdroj: netmonitor.cz 

3.2.2.1 Webové stránky 

 

Webové stránky jsou elektronickou platformou, na kterou odkazují veškeré ostatní 

komunikační nástroje v on-line prostředí, ale stále častěji také ostatní komunikace mimo 

internetové prostředí. „Webové stránky by bylo možné považovat za nástroj direct 

marketingu, protože umožňují přímý prodej, jsou interaktivní, dokážou přizpůsobovat 

10 - 14
let

15 - 24
let

25 - 34
let

35 - 44
let

45 - 55
let

55 a
více let

internetová populace 6% 15% 19% 23% 16% 20%

reálná populace 5% 12% 15% 19% 14% 35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

10 - 14
let

15 - 24
let

25 - 34
let

35 - 44
let

45 - 55
let

55 a více
let

celkem

muži 49% 51% 50% 50% 51% 52% 51%

ženy 51% 49% 50% 50% 49% 48% 49%

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%



21 

 

obsah i formu konkrétnímu návštěvníkovi a a také lze velmi dobře měřit jejich efektivitu. 

Stejně tak je ale možné webové stránky chápat jako nástroj public relations, protože 

umožňují komunikaci s klíčovými skupinami dané organizace, jako jsou zaměstnanci, 

potencionální zaměstnanci, novináři, partneři, či zákazníci. Web je ovšem rovněž 

reklamním nástrojem, protože řada webových stránek slouží primárně k posílení image 

značky. Dokonce je i nástrojem podpory prodeje, protože je jejich prostřednictvím 

možné např. rozdávat online kupony, nebo pořádat marketingové soutěže“ (Karlíček a 

Král 2011, s. 172) 

Webové stránky mohou plnit nepřeberné množství funkcí, a proto je nezbytné 

jednak zvolit správnou funkci a jednak zajistit, aby stránky tuto funkci efektivně plnily. 

Mezi hlavní funkce webových stránek řadíme: 

• Přímý prodej 

• Získávání kontaktů na potencionální zákazníky 

• Komunikace s klíčovými skupinami  

• Posilování image značky 

 

Aby byla stránka pro návštěvníka zajímavá, musí splňovat tato základní kritéria: 

 

• Stránka musí mít atraktivní a přesvědčivý obsah, který přinutí návštěvníka 

stránku otevřít a motivuje ho, aby na ní strávil co nejdelší dobu. Informace na 

stránce musí být aktuální, neboť zastaralé informace návštěvníka odrazují. 

Atraktivitu webových stránek zvyšuje také interaktivita samotné stránky. 

Návštěvníkům můžeme umožnit např. přispívat do diskuzí, nebo jinak hodnotit 

určitý obsah a tím návštěvníka více zainteresovat. Názory návštěvníků jsou pro 

nás navíc většinou vítanou zpětnou vazbou. 

• Stránka musí být snadno vyhledatelná, čehož se dá docílit díky vhodnému SEO3. 

Na světě jsou miliardy internetových stránek a v tomto množství je opravdu 

jednoduché se mezi nimi ztratit. 

• Důležitá je také přehlednost a jednoduchost webové stránky. Navigace po 

stránce by měla být intuitivní, aby měl návštěvník před sebou co nejmenší 

bariéry, které mu brání v používání. V opačném případě návštěvník odchází 

informace hledat jinam. 

                                                 
3 SEO - Search Engine Optimization - optimalizace webových stránek pro vyhledávače  
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• O efektivitě webových stránek rozhoduje také grafická stránka / design, která 

může zákazníka jednoduše odpudit, nebo v něm vyvolat nežádoucí dojem. 

Naopak v případě kvalitního zpracování stránek nám vizuální stránka pomáhá 

budovat image naší značky/firmy.  

• Důležitou roli hraje také doména, která musí být vhodně zvolená, přitažlivá, pro 

návštěvníka lehce zapamatovatelná a korespondující s obsahem stránky. 

3.2.2.2 Sociální sítě 

 

Sociální sítě, jsou kolektivní kanály pro online komunikaci sloužící uživatelům 

pro sdílení obsahu, vzájemné interakce, a spolupráci. Funkce sociálních sítí se neustále 

rozšiřují. Staly se hlavním zdrojem zábavy, prostředkem seberealizace, budování 

kariéry a udržování vztahů. Sociální sítě můžeme rozdělit na osobní (Facebook, Twitter) 

nebo profesní (LinkedIn). Díky sociálním sítím se mohou uživatelé propojovat do 

různých komunit, na základě společných vztahů, nebo zájmů. Na sociálních sítích se 

mohou uživatelé prezentovat pomocí příspěvků (statusů), které mohou být ať už čistě 

textového charakteru, nebo mohou zahrnovat i multimediální obsah. (Černá, 2011) 

 

3.2.2.2.1 Facebook 

 

Počet uživatelů ve světě: 1 860 000 000 

Počet uživatelů v ČR: 4 700 000 

Facebook vznikl jako projekt amerických studentů, kteří se snažili najít cestu pro 

jednoduchou komunikaci mezi sebou na poli své univerzity. Byl založen v roce 2004 

Markem Zuckerbergem. Nejdříve byl Facebook omezen pouze pro studenty Harvardské 

univerzity, ale později se začal obrovským tempem šířit mezi další americké univerzity. 

Od roku 2006 bylo umožněno se na Facebook připojit i některým velkým firmám a od 

11.8.2006 se může na Facebook připojit jakýkoliv uživatel z téměř celého světa starší 

13 let.  

K 31.12.2016 Facebook zaměstnával 17 048 zaměstnanců, měl přes 1,23 miliard 

aktivních uživatelů za den a zhruba 85 % uživatelů nepocházelo z USA. Tyto čísla činí 

z Facebooku největší sociální síť na světě. Jak sám Facebook na svých stránkách uvádí, 
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jeho poslání je dávat lidem možnost sdílet věci mezi sebou a udělat svět více otevřenější 

a propojenější. Lidé používají Facebook pro udržení kontaktu s přáteli a rodinou, 

k objevování toho, co se děje ve světě a ke sdílení a vyjadřování toho, na čem jim 

záleží.  (Facebook newsroom, 2017) 

V roce 2012 Facebook dokonce vstoupil na burzu s primární nabídkou akcií. 

Vstup nebyl dobrovolný, nýbrž byl k němu Facebook dotlačen kvůli vysokému počtu 

soukromých investorů přesahující 500. Byl to největší vstup na burzu internetové firmy 

vůbec a při ceně akcií 38$ za kus měl Facebook hodnotu 104 mld. dolarů. Nadšení ale 

brzo opadlo hlavně kvůli obavám, jestli je Facebook schopný dlouhodobě udržet stejný 

růst jako do teď. Akcie se propadly až na 18$/ks. Z tohoto šoku se ale Facebook oklepal 

a zejména díky obrosvkému rozšíření Facebooku na mobilní zařízení a nákupu 

Whatsappu a Instagramu se v současné době akcie pohybují okolo 130$/ks a ve 

srovnání s úvodní cenou  tak došlo ke zhruba 250% zhodnocení. (NASDAQ, 2017) 

Graf č.3 - Vývoj celkového počtu uživatelů Facebooku

 

Zdroj: facebook.com 
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Graf č.4 - Vývoj počtu uživatelů Facebooku v ČR

 

Zdroj: facebook.com 

Na Facebook přihlásí více než 4,5 milionu Čechů každý měsíc a více než 3,4 mil 

uživatelů na něm tráví každý den. (Hrušková, 2016) 

 

3.2.2.2.2 Twitter 

 

Počet uživatelů ve světě: 255 000 000 

Počet uživatelů v ČR: 400 000 

Sociální síť Twitter byla založena o dva roky později než Facebook v roce 2006.  

Twitter je bezplatnou službou, jejímž prostřednictvím si uživatelé mohou sdělovat 

vzkazy ve zprávách o délce do 140 znaků. Těmto zprávám se říká tweety. Díky Twitteru 

se také začali masivně šířit tzv. hashtagy. Hashtag je slovo anebo fráze, která začíná #. 

Twitter, ale nyní už i většina ostatních sociálních sítí na hashtag zareagují a promění ho 

v odkaz, přes který je možné najít veškeré ostatní příspěvky ve kterých byl použit stejný 

hashtag. Na Twitteru je založeno přes miliardu účtů, ale 44 % uživatelů nikdy neposlalo 

žádný tweet. Tuto sociální síť lidé využívají ke sledování lidí, o které se zajímají. 

Nejpopulárnější účet na Twitteru má Americká zpěvačka Katy Perry, která má přes 

87 000 000 sledujících. Průměrný počet sledujících na jeden účet je 208 a každý den je 

posláno přes 500 000 000 tweetů, což vychází zhruba na 6000 tweetů každou vteřinu. 

(Smith, 2016) 
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Graf č.5 - Vývoj počtu uživatelů Twitteru ve světě

 

Zdroj: mediahub.cz 

3.2.2.2.3 YouTube 

 

Počet uživatelů ve světě: 1300 000 000 

Počet uživatelů v ČR: 4 600 000 

YouTube byl založen v roce 2005 třemi bývalými zaměstnanci firmy PayPal. 

Založili stránku, na které bylo možné s ostatními uživateli sdílet videa. O rok později 

projevila o YouTube zájem společnost Google a portál koupila za 1,6 miliardy dolarů. 

V současnosti na YouTube přibude každou minutu 72 hodin nového obsahu. 

(Mediaguru, 2012) 

Přispěvateli jsou velká média, producenti a vlastníci autorský práv, aktivisti 

nebo amatéři. Podle toho se obsah dělí na komerční a nekomerční. Přispěvatelem může 

být kdokoli, jelikož na YouTube lze nahrávat videa bez vysokých technických 

požadavků.  

 

Sahlin a Botello (2007) popisují Youtube následovně. YouTube tvoří dvě 

skupiny uživatelů – přispěvatelé a publikum. Pro pasivní publikum není nutná 

registrace, takže sledující může zcela anonymně sledovat hodiny a hodiny videa. 

Registrovanému uživateli je umožněno používat několik jednoduchých funkcí, má 

možnost nahrávat vlastní videa, vytvářet playlisty s oblíbenými videi a komentovat 
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videa vlastní, ale i ostatních uživatelů. Stejně jako na Facebooku i na YouTube existuje 

tlačítko „Líbí se mi“ a na rozdíl od Facebooku je tu i tlačítko „Nelíbí se mi“. Uživatel se 

přihlašuje k odběrům různých kanálů ať už umělců, televizních pořadů či amatérů a 

jejich videa se pak uživateli zobrazují na jeho hlavní stránce. 

3.2.2.2.4 Snapchat 

 

Podle Sigh (2014) je Snapchat oblíbenou aplikací teenagerů, kteří vlastní chytré 

telefony. Jedná se o aplikaci, která umožňuje rychle a aktuálně sdílet fotky a videa. 

Uživatel může k fotce přidat popisek, upravit fotku přednastavenými filtry a lze ji také 

jednoduše upravit kreslením. Výsledné fotky a videa, tzv. snapy, jsou jedinečné, protože 

každý snap se uživateli zobrazuje nejdéle 10 vteřin. Po uplynutí této doby snap navždy 

zmizí. Založení účtu na Snapchatu je, stejně jako u Facebooku, možné až od 13 let. 

Snapchat jako první zavedl funkci My Story, kde může uživatel sdílet svoje zážitky se 

všemi jeho přáteli najednou a které po 24 hodinách zmizí.   

 

Graf č.6 - Vývoj počtu měsíčně aktivních uživatelů Snapchatu

 

Zdroj: snapchat.com 
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3.2.2.2.5 Instagram 

 

Linaschke (2011) popisuje Instagram jako platformu pro sdílení fotek z 

každodenního života. Jeho podstata spočívá ve vytvoření malého uměleckého díla. 

Pomocí mnoha filtrů, které Instagram nabízí, je možné udělat z obyčejné fotky fotku 

hodnou profesionála. Samozřejmě je dobré, aby už původní fotka zachycovala ten 

správný moment a zobrazovala běžné činnosti netradičně. Instagram dříve umožňoval 

pouze sdílení a prohlížení fotografií. Později ale přidal i krátká videa. Postupně byla 

maximální délka těchto videí prodloužena až na 60s.  

Registrovaný uživatel může zveřejňovat vlastní fotky, přidávat ostatní uživatele 

do sledování a být sledován, dávat fotkám „like“ nebo je komentovat. Instagram je 

sociální sítí závislou na aplikaci v mobilním telefonu. Na její internetové verzi mohou 

pouze registrovaní uživatelé sledovat příspěvky a reagovat na ně. Z běžného počítače 

není možné na Instagram nic přidat. 

V nejnovějším update Instagram uvádí nový prvek tzv. Instastories, který 

spočívá na stejném principu jako My story z nyní už konkurenční sítě Snapchat. 

Instastories spočívají v možnosti zveřejnění, fotek nebo videí dokumentující váš den, 

které si ostatní uživatelé mohou zobrazit pouze během 24hodin a poté nenávratně zmizí. 

Tyto úryvky může uživatel přímo v aplikaci dotvářet různými filtry, nálepkami, nebo do 

nich přidávat nápisy a kreslit. V obou aplikacích se vám navíc zobrazí upozornění, 

pokud si divák vašeho příběhu během jeho sledování udělal screenshot obrazovky. 

 

Instastories se zanedlouho staly několikanásobně populárnější než My story na 

Snapchatu a Snapchat tím trpí a přichází o uživatele. Výhodou pro Instagram je i to, že 

sociálních sítí stále přibývá a tím, že do sebe Instagram vlastně integroval funkci 

Snapchatu, tak je pro uživatele pohodlnější mít všechny tyto funkce v jedné sociální síti. 

Snapchat je navíc co se týče srozumitelnosti pro uživatele dost nepřátelský a tzv. user 

experience je hodnocena velice negativně. Instagram má navíc dvakrát větší základnu 

uživatelů. Porovnání možností Instastories a Snapchatu zobrazuje tabulka níže. 

  

https://instagram.com/
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Tabulka č.1 – Porovnání Instastories a My Story 

 

Instastories My Story 

přidání textu Ano Ano 

přidání emojis Ano Ano 

filtry Ano Ano 

face mapping Ne Ano 

výběr uživatelů, kterým se příběh zobrazí Ano Ne 

sdílení fotek z galerie Ano Ne 

Možnost kontroly, kdo příběh viděl Ano Ne 

Upozornění na screenshot Ano Ano 

soukromá komunikace Ano Ano 

možnost označování uživatelů v příbězích Ano Ne 

CELKEM 9 6 

Zdroj: vlastní 

 

V době konání OH v Riu Instagram akorát zahajoval implementaci Instastories. 

Z hlediska komunikace ČOV to byl problematický faktor, protože v plánu bylo pouze 

využívání My story na Snapchatu. Už během OH ale ČOV postupně na Instastories 

přecházel, zejména kvůli mnohonásobně většímu zásahu veřejnosti, který byl zajištěný 

díky odběratelům, kteří ČOV dřív sledovali pouze kvůli běžným příspěvkům na 

Instagramu. 

 

Graf č.7 - Vývoj počtu měsíčně aktivních uživatelů Instagramu

 

Zdroj: instagram.com 
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3.3 Měření účinnosti PR 

Měření účinnosti PR by vždy měl být poslední krok v rámci celé komunikační 

aktivity. Tato měření nám podle Svobody (2006) mohou ukázat, jak efektivitu naší 

komunikace ovlivnilo formulování cílů, správně a kreativně zformulované sdělení a 

správná volba komunikačních kanálů. Měření účinnosti PR je ovšem stejně jako u 

reklamy velmi problematickou disciplínou a existuje mnoho metod, z jichž má každá 

své pro a proti. Profesionální PR by se mělo řídit zásadou: „nedělejme nic, co 

nedokážeme změřit.“ Při správné realizaci kampaně, ve které byly vytyčeny jasné cíle, 

by měla mít měřitelnost jasnou povahu. Účinnost public relations se chápe jako rozdíl 

mezi vstupními hodnotami stanoveného cíle, a výsledkem jeho naplnění po konci 

kampaně. Pokud tato hodnota nedosáhne plánované veličiny, je nutné zjistit, ve které 

části kampaně došlo k problému. 

 

Měření účinnosti online PR je o poznání jednodušší, protože máme většinou k dispozici 

přesná čísla z jednotlivých online platforem, která můžeme analyzovat a vycházet z nich 

pro další komunikaci. Pro měření online kampaní se využívají nejčastěji tyto ukazatele. 

 

• Míra prokliku (CTR, click-through-rate) – Znázorňuje, kolik procent lidí kliklo 

na reklamu, upoutávku, nebo propagovaný odkaz. Hodnota míry prokliku je 

velmi oblíbená, snadno zjistitelná a měřitelná a vypovídá o počtu zobrazení 

reklamy.  

 

• Počet zobrazení (Media impression) - Tento údaj ukazuje, kolikrát se reklama 

zákazníkům zobrazila. 

 

• Délka spojení (Length of engagement) – Udává množství stráveného času 

návštěvníka na námi propagovaných stránkách. Tímto údajem lze zjistit, jestli 

byla naše reklama vhodně zacílená a srozumitelná, a jestli naší stránku skutečně 

navštívili lidé, kteří o ní mají zájem, případně jestli stránka naplnila jejich 

očekávání, nebo nikoliv. 
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• Přírůstek prodeje (Incremental sales) – Sleduje nárůst prodeje jednotlivých 

produktů. Například počet prodaných výrobků, na které byla kampaň namířena. 

Sleduje se obtížněji, ale vypovídá o úspěšnosti celé kampaně. Důležité je odlišit 

od sebe jednotlivé kampaně, pokud probíhají současně. 

 

• Odezva kampaně (Response rate) – Odezvu kampaně můžeme sledovat 

například prostřednictvím zvyšujícího se počtu reakcí, diskuzí, telefonátů, 

dotazů, emailů, které reklamní kampaň vyvolala. 

 

• Nárůst vzdělanosti veřejnosti (Increased knowledge of public) –

Prostřednictvím kampaně je možné veřejnosti poskytnout relevantní informace, 

které upřesňují záměr a cíl naší kampaně. Tyto informace jsou na jednom místě, 

a to právě na webových stránkách kampaně, nebo  sociálních sítích. 

 

3.4 Olympijské hry a média 

Olympijské hry jsou jedním z největších sportovních svátků na světě a konají se 

jednou za dva roky. Her se účastní jen ti nejlepší sportovci z každé země a s tím je 

spojen obrovský mediální zájem a popularita. Pouze do Ria se sjelo na 500 000 diváků a 

fanoušků. Z celkového počtu 7,4 mld. lidí na světě olympiádu sledovalo v médiích 

3,7mld, což je přesně polovina celosvětové populace. Pouze zahajovací ceremoniál 

sledovalo 350 mil. lidí. Veškeré výdaje na pořádání OH se pohybují kolem 20 mld. 

USD. Dění v Riu sledovalo přes 1000 kamer a OBS4  poskytla celkem 7000 hodin 

přenosů ze všech sportovišť, které se vysílaly do 200 zemí. Některé přenosy mohli 

diváci sledovat i ve virtuální realitě. Profily Rio 2016 na sociálních sítích sledovalo přes 

5 milionů uživatelů. (Settimi, 2016) 

Během OH byl mezi sociálními sítěmi nejpopulárnější YouTube, jež pro 

sledování a sdílení obsahu souvisejícího s OH používalo skoro 91% fanoušků. Po něm 

následoval Facebook, Twitter, Instagram viz graf č.8. 

  

                                                 
4OBS - Olympic Broadcasting Services – výhradní výrobce video produktů z OH 
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Graf č.8 - Využití sociálních sítí pro sledování a sdílení obsahu během OH 

 
Zdroj: statista.com 

4 Výzkumné metody a postup řešení 
 

Metody, které budou použity při tvorbě bakalářské práce, jsou: analýza dokumentů, 

monitoring sociálních sítí a interview. . 

 Analýza dokumentů  

Analýza dokumentů je „sada metodických postupů používaných pro získání 

informací z dokumentárních zdrojů ve studiu společenských jevů a procesů za účelem 

řešení konkrétních výzkumných problémů. Je to velice významná metoda analýzy, 

sloužící ke sběru dat při provádění výzkumu, ve kterém dokumenty mohou být použity 

jako primární, tak i sekundární zdroj informací.“ (Surynek, 2001) V této práci byly 

analyzovány zejména již existující dokumenty poskytnuté ČOV a odborná literatura 

týkající se zkoumaného tématu. Analýza dokumentů měla kvantitativní charakter a byly 

zkoumány zejména archivní data, veřejné dokumenty a virtuální data. 

 Monitoring sociálních sítí 

 Monitoring sociálních sítí probíhá většinou přes analytické nástroje, které 

uživatelům poskytují jednotlivé sociální sítě, případně z dat, která poskytne ČOV. Pro 

analýzu dat z období OH je vyčleněno časové období od 1.7.2016 do 31.9.2016 kvůli 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

p
ro

ce
n

to
 f

an
o

u
šk

ů
 v

yu
ží

va
jíc

í s
o

u
ci

ál
n

í s
íť

 



32 

 

sledování trendů nejen během OH, ale i před a po samotných hrách. OH se konaly 22 

dní v termínu 5. - 21. 8. 2016, tedy zhruba ve středu námi vybraného období.  

Interview . 

Inter.view, nebo.li rozh.ovor je výzk.umn.á a diagnos.tická techn.ika, která spočívá v 

dotaz.ování. Jeho úč.elem ne.ní pou.ze získ .ání infor.mací, ale je ta.ké prost.ře.dkem 

navá.zání kontaktu s dotazo .vaným. Interview je po.užito k získání aktu .álních informací 

od ředitele digit.ální kom.unikace ČOV Tomáše H.ousky. Výhodou je oka.mžitá zpětná 

vazba a možnost využití otevřených otázek, které respondent může rozvést do 

podrobných odpovědí. Rozhovory se podle struktury dělíme na standardizované a 

nestandardizované. U Standardizovaného rozhovoru jsou všechny formulace otázek i 

jejich pořadí danné předem a neměnné. Tento druh rozhovoru ale není vhodný pro 

oblast zkoumání o které nemáme dostatek informací. Optimální varianta pro náš 

výzkum je polostandardizovaný rozhovor. V tomto případě jsou hlavní otázky 

z rozhovoru připraveny předem, ale je kdykoli možné přidat doplňující otázky a volně 

konverzovat s respondentem. To nám pomůže lépe porozumět zkoumané problematice. 

S respondentem byla probrána zejména koncepce a cíle komunikace na jednotlivých 

sociálních sítích. Přepis rozhovoru viz. Přílohy. 

Postup řešení 

 

Díky analýze interních dokumentů ČOV v podobě media plánů, case studies a 

dalších, byly získány základní informace pro vstup do problematiky sociálních sítí 

ČOV. Výsledky monitoringu sociálních sítí budou prezentovány především ve formě 

grafů, díky kterým bude možné sledovat vývoj jednotlivých ukazatelů a poté z něj 

vyvodit určité závěry. Tyto výsledky poté budou zkonfrontovány při interview 

s ředitelem digitální komunikace ČOV Tomášem Houskou. Předejdeme tak zkreslení 

závěrů, které by mohlo být způsobeno mým osobním názorem na získané výsledky. 

Interview mělo kvalitativní rysy, tedy konkrétní problematika byla zkoumána spíše do 

hloubky. Byl využit tzv. polostandardizovaný rozhovor. Většina otázek  a hlavní body 

rozhovoru byly připraveny předem, ale zároveň byla panu Houskovi ponechána 

možnost rozvinout odpovědi k upřesnění problematiky. Za pomoci těchto údajů byly 

zpracovány návrhy pro úpravu digitální komunikace během OH v Pchjongčchangu 

2018. 
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5 Analýza PR a digitální komunikace ČOV během OH 

5.1 ČOV 

 

ČOV již není jen instituce pořádající výpravy sportovců na OH, ale je vnímána 

jako ambasador sportu na území ČR. Je pro ni důležité informovat lidi o tom, co dělá, a 

o tom, co se děje ve sportovním prostředí. Digitálními komunikačními kanály je ČOV 

schopen oslovit velké množství lidí, a proto je také využívá. Hlavními cíli je vylepšit 

image sportovců, uchovávat sport v podvědomí lidí, motivovat je ke sportu a tím se 

zasadit o zdravější populaci. Podle údajů ČOV 77 % dětí a mladistvých v ČR není 

pohybově aktivních, oproti tomu ale tráví v průměru 4 hodiny denně s mediálními 

technologiemi. Proto byl ČOV nucen pro šíření svých myšlenek nucen přejít také na 

digitální komunikaci. 

 

5.2 PR a digitální komunikace ČOV 

 

ČOV je sportovní organizace která disponuje největší fanouškovskou základnou 

v ČR. Do roku 2011 byl v provozu pouze web Olympic.cz, který sloužil celému hnutí 

ČOV. Pro OH v Londýně byla v roce 2011 vytvořena speciální webová stránka a 

k tomu fanpage na Facebooku. V roce 2012 byl přidán účet na Twitteru a poté v roce 

2015 Instagram, YouTube a mobilní aplikace. 

Zásadní je pro ČOV vzájemné propojení a využití všech těchto sítí. Díky 

efektivnímu využití všech sítí je schopen jednou informací zasáhnout přes 500 000 lidí. 

Největší zásah ze všech kanálů má jednoznačně Facebook, na kterém je ČOV schopen 

oslovit živým vysíláním až 200 000 lidí, stejně tak jako komunikací informace přes 

sociální sítě sportovců, kteří pod ČOV spadají. 80 000 lidí je možné oslovit postem na 

Facebooku a v řádech desetitisíců poté Instagram, Twitter, web Czechteam.info a 

mobilní aplikace. Dosah těchto kanálů ČOV rozšiřuje stálou spoluprací s Českou 

televizí díky pořadům Olympijský magazín a Branky body vteřiny. Díky vysílání a 

sociálním kanálům ČT tak lze dosah téměř ztrojnásobit až na 1 400 000 diváků. Viz 

schéma č.1. 
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Schéma č.1 – Digitální komunikační kanály ČOV 

 

Zdroj: ČOV 

Graf č.9 - Zásah digitálních kanálů ČOV

 

Zdroj: ČOV 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000



35 

 

Téma olympijských her se na všech kanálech začíná komunikovat cca 6 měsíců 

před OH, aby byli diváci o této události včas informováni a vybudoval se u nich zájem o 

tuto velkolepou událost.  

Tvorba obsahu  

Během olympijských her jsou zástupci ČOV téměř nonstop v kontaktu se všemi 

sportovci. Na rozdíl od ostatních médií, která mají možnost získat informace víceméně 

jen v tiskových centrech, kam sportovci chodí na rozhovory. Největší výhodou ČOV je 

tedy možnost tvořit exkluzivní a autentické výstupy přímo z místa konání olympijských 

her. To si ČOV moc dobře uvědomuje a do Ria kromě novinářů odcestoval speciální 

tým 4 lidí, kteří se částečně starali o správu sociálních sítí, ale hlavně o tvoření 

vizuálního obsahu, který byl poté šířen. Textový obsah zejména pro webové stránky byl 

připravován ve spolupráci s novináři na místě. Cílem bylo divákům co nejvíce přiblížit 

atmosféru OH, ukázat jim místa, na která by se nikdy nedostali a ukázat, že i 

olympionici jsou normální lidé a umí si užít legraci. Tím je možné přiblížit vrcholový 

sport všem fanouškům.  

Tvorba vizuálního obsahu v samotném dějišti OH ale není nijak jednoduchá. Na 

veškerých sportovištích i v olympijské vesnici platí pro média striktní zákaz focení a 

natáčení. Sportovci jsou navíc před svými výkony absolutně koncentrovaní a poslední, 

co by si ČOV přál, je rozptylovat je před jedním z vrcholů jejich kariéry. Většinou tedy 

komunikace se sportovci probíhala v krátkých časových úsecích vždy před olympijskou 

vesnicí, nebo v Českém domě, který sloužil jako zázemí jak pro fanoušky, tak i pro 

sportovce, kteří se tam večer scházeli. Nejzajímavější materiál byl většinou tvořen až 

poté, co měli sportovci po závodech a užívali si zasloužených několika dní volna. 

 

5.2.1 Webové stránky 

ČOV provozuje velké množství webů. Olympic.cz, je oficiální stránka 

olympijského výboru. Kromě oficiálních dokumentů a informací o olympijském výboru 

přináší návštěvníkům přehled všech olympijských sportovců, olympijských her, tiskové 

zprávy pro novináře a mnoho dalších projektů, které ČOV zaštiťuje.  

Nejvýznamnějším webem pro komunikaci s veřejností je ale stránka 

czechteam.info, která byla založena před OH v Riu aby návštěvníkům přinášela co 
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nejaktuálnější informace z dějiště OH a exkluzivní materiály, které se do jiných médií 

nedostanou. Po olympijských hrách stránka svoji činnost neukončila, ba právě naopak. 

Stále přináší to nejaktuálnější z prostředí olympijského týmu a její popularita stále roste. 

I když to samozřejmě nelze srovnávat s obdobím olympijských her, kde je pro všechny 

sport číslo jedna a veškeré staistiky jsou několikanásobně vyšší.  Má za úkol přinášet 

jednak relevantní informace z prostředí olympijského týmu, ale také bavit mladší cílové 

skupiny a ukázat, že sportovci jsou také běžní lidé, jako my všichni.  V současné době 

se odehrává spor o doménu czechteam.cz, která není ve vlastnictví ČOV a tak je zatím 

využívána doména czechteam.info, případně czechte.am  

V olympijském období web czechteam.info navštívilo přes 500 000 unikátních 

uživatelů a počet zobrazení článků, rozhovorů a videí přesáhl 1 000 000. Ve 

dlouhodobém srovnání návštěvnosti jsou kromě nejvýznamnějších OH dobře viditelné i 

další vrcholy křivky, které připadají také velký sportovním událostem, jako je MS 

v Biatlonu a medailové úspěchy Gabriely Koukalové. 

Graf č. 10 – Návštěvnost webu czechteam.info

 

Zdroj: Google Analytics 

Nejvýznamnější zdroj návštěvnosti webu je mobilní aplikace Facebook. Dále 

následuje Facebook pro PC, poté až přímá návštěva zadáním adresy do vyhledávače a 

za ní idnes.cz, se kterým ČOV během OH spolupracoval. Dále pak přicházeli 

návštěvníci na web z dalšího webu ČOV - www.olympic.cz a z Twitteru. 
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Graf č. 11 – Zdroje návštěvnosti webu czechteam.info během OH

 

Zdroj: Google Analytics 

Během OH tvořili 89 % návštěvnosti diváci z České republiky, 1,5 % 

návštěvníci ze Slovenské republiky a zbývajících cca 9 % návštěv pocházelo z Velké 

Británie, USA, Německa a dalších zemí, což je poměrně vysoké procento. 41 % všech 

návštěv tvořili vracející se uživatelé, což je vysoká hodnota, která vypovídá o tom, že 

návštěvníky obsah této stránky zajímá a rádi se vracejí. Vracející se návštěvník na 

stránce průměrně stráví 55 sekund, což je dvojnásobek hodnoty nového návštěvníka. 

Nízký je průměrný počet zobrazených stránek na jednoho návštěvníka, který má 

hodnotu 1,3. To sice svědčí o tom, že velké množství lidí pokračuje z první stránky dále 

na web, ale hodnota by mohla být vyšší. 

ČOV dále provozuje menší weby jako například: Ceskosportuje.cz, 

sportvokoli.cz, olympijskybeh.cz, které jsou věnované dílčím projektům ČOV, které 

jsou zaměřené především na motivování lidí ke sportu, nebo na sportovní programy a 

akce pro mládež a školy. V současné době jsou provozovány také mikro stránky ke 

větším sportovním akcím např. Světovým hrám, nebo Olympiádě dětí a mládeže. 

5.2.2 Facebook – Český olympijský tým 

Facebook byl pro olympijský výbor během OH bezesporu nejdůležitějším 

médiem, a proto se mu práce věnuje významněji.  

Samotný Facebook nabízí uživatelům vlastní analytické nástroje, podle kterých 

je správce stránek schopen vyvodit důležité závěry. Na Facebooku je možné sledovat 
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vše, od genderového zastoupení našich fanoušků, počtu interakcí u jednotlivých 

příspěvků, až po počet uživatelů, kteří vydrží na naše videa koukat déle než 30 s. 

Nejdůležitější ukazatele na Facebooku jsou: 

• Dosah (reach) – Celkový počet unikátních lidí, kterým se post zobrazí. Rozsah 

rozlišujeme na organický, placený a celkový. Organický dosah odpovídá počtu 

uživatelů, kterým se post zobrazí bez jakékoli peněžní pobídky. Placený dosah 

se počítá u sponzorovaných příspěvků a odpovídá počtu uživatelů, kteří jsou 

zasaženi tímto postem díky finanční pobídce. Celkový dosah pak odpovídá 

součtu organického a placeného dosahu. 

• Imprese (impression) – Imprese vyjadřuje počet zobrazení příspěvku. Ve 

skutečnosti se post může k uživateli dostat více způsoby a tak není výjimkou, že 

se jednomu uživateli zobrazí vícekrát. Proto bývá imprese vždy vyšší než dosah. 

• Zaujetí (interraction/engagement) – Míra zaujetí je jeden z velmi důležitých 

ukazatelů. Zobrazuje totiž počet/procento uživatelů, který na náš obsah nějak 

zareagovali. Ať už likem, sdílením, nebo komentářem. Vyjadřuje tak odezvu, 

kterou post u uživatelů vyvolá. Čím vyšší míra zaujetí, tím samozřejmě lépe.  

 

Během sledovaného období se počet uživatelů sledujících stránku Český 

olympijský tým na této síti rozšířil o 55 219 až na číslo 357 912 platné k 30.9.2016. 

Z tohoto čísla přibylo pouze během olympijských her 45 878 fanoušků, což je cca 83 %. 

– viz graf. Jen během konání OH bylo na této síti zveřejněno 322 příspěvků, což 

vychází v přepočtu na více něž 3 příspěvky denně. Během OH se ale počet příspěvků 

pohyboval okolo 20 denně. V běžném období by byl tento počet až příliš vysoký a 

návštěvníky by od sledování stránky naopak odrazoval, ale díky tomu, že OH je 

obrovská událost, která se koná jednou za 2 roky a ČOV má pro fanoušky exkluzivní a 

zajímavý obsah, bylo možné intenzitu komunikace na Facebooku několikanásobně 

zvýšit. Průměrný počet příspěvků, které jedna Facebook stránka zveřejní za  měsíc je 

pouze 36. (Facemag.cz, 2015) 
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Graf č.12 – Celkový počet liků Facebook stránky

 

Zdroj: facebook.com 

Graf č.13 – Průběžný počet liků a unliků Facebook stránky

 

Zdroj: facebook.com 

Na grafu výše je možné sledovat skokové přírůstky fanoušků. První peak 

můžeme najít již před samotným zahájením OH. Tento vrchol termínově odpovídá 

odletu olympioniků do dějiště OH, který byl samozřejmě intenzivně dokumentován. 

Druhý nárůst s hodnotou 4674 fanoušků denně nastal při zahájení OH. Nejvyšší 

hodnoty dosáhl přírůstek 11. 8. 2016, což je den, kdy Lukáš Krpálek vyhrál zlatou 

medaili. Za tento jediný den přibylo 11 688 fanoušků, což je 37minásobek průměrné 

červencové hodnoty před OH.  

S velkým přírůstkem fanoušků byl bohužel spjat i vysoký počet lidí, kteří 

stránku sledovat přestali. Během tohoto dne si stránku z oblíbených odebralo 450 lidí, 

což je ale ve srovnání s červencovým průměrem 11tinásobek.  
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Styl komunikace na Facebooku byl přizpůsoben velmi široké cílové skupině 

fanoušků, ale samozřejmě byl více zaměřen na mladší generace. Jak je patrné z grafu č. 

12 mezi fanoušky jsou poměrně významně zastoupeny všechny věkové skupiny až do 

44 let. Nejvíce fanoušků tvořili lidé s věkem 18-24 let, kterých bylo přes 112 000. 

Graf č.14 – Věkové složení fanoušků během OH

 

Zdroj: facebook.com 

Co se týče zastoupení pohlaví, mají převahu ženy, které tvořily 53 % všech 

fanoušků. Nejde ale o nikterak propastný rozdíl. Zajímavé je ovšem sledovat přírůstek 

fanoušků podle pohlaví během OH. Z 55 004 fanoušků, kteří přibyli během námi 

vymezeného období bylo 38 186 žen, což je 69 % celkového přírůstku.  Podle T. 

Housky je to následek sezónního zájmu žen o sport, kdy se ženy stávají fanoušky pouze 

během velkých akcí, kterými žije celý národ. U mužů bývá zájem o sport konstantnější. 
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Graf č.15 – Procentuální přírůstek fanoušků podle pohlaví během OH

 

Zdroj: facebook.com 

Při sledování procentuálního nárůstu fanoušků podle pohlaví a věku, je zajímavý 

zejména velmi malý nárůst počtu mladých mužů ve věku 13-17 let, jejichž počet se 

zvýšil pouze o necelá 3% což odpovídá 668 lidem ve srovnání s 13% nárůstem u stejně 

starých žen. 

Graf č.16 – Přírůstek žen během OH (v %)

 

Zdroj: facebook.com 
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Graf č.17 – Přírůstek mužů během OH (v %)

 

Zdroj: facebook.com 

Graf č.18 – Celkový počet fanoušků před a po OH

 

Zdroj: facebook.com 

Ukazatele dosah a impresi jsme si již představili. Není překvapením, že oba tyto 

ukazatele zažily během OH také obrovský růst. Zajímavé je sledovat koeficient, který 

vyjadřuje poměr mezi počtem impresí a dosahem, tedy říká, kolikrát denně přijde jeden 

unikátní člověk do styku s naší stránkou. Vývoj koeficientu lze sledovat na grafu níže. 

Oproti tříměsíčnímu období, kdy měl koeficient hodnotu 3,9 se koeficient pouze během 

OH pohyboval kolem hodnoty 5,7. Ovšem za téměř trojnásobných hodnot dosahu i 

imprese. Nejvyšší hodnotu měly dosah i imprese jak jinak než 11.8.2017. Imprese 

odpovídala 18 296 920 a dosah 2 534 854. Do kontaktu se stránkou Českého 

olympijského týmu přišlo v tento den téměř 25 % všech obyvatel ČR. Potenciál 

medailového úspěchu Lukáše Krpálka byl tedy využit na výbornou.  
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Graf č.19 – Vývoj dosahu a imprese příspěvků

 

Zdroj: facebook.com 

Graf č.20 – Vývoj koeficientu imprese / dosah příspěvků

 

Zdroj: facebook.com 

Důležitý pro vyhodnocení úspěšnosti komunikace je také engagement, neboli 

zaujetí. Obsah se totiž bez reakcí fanoušků šíří mnohem méně. Díky každému liku, 

komentáři, nebo sdílení se náš obsah dostává k dalším a dalším uživatelům. 

Facebookový algoritmus mu dokonce přidává vyšší důležitost a jeho šíření podporuje 

ještě více. Z podílu dosahu a zaujetí jsme schopni vyjádřit tzv. míru zaujetí. 

Celosvětový průměr míry zaujetí příspěvků se pohybuje okolo 5 %. (Hort, 2016) Na 

grafu č. 20 můžeme pozorovat během olympijských her obrovský růst míry zaujetí až 

na necelých 16 % čemuž opět vděčíme především exkluzivním a zajímavým 

informacím přímo z dějiště OH. Největší počet zaujetí, téměř 400 000, opět spadá ke 

dni Krpálkova triumfu. 
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Graf č.21 – Vývoj dosahu a zaujetí příspěvků

 

Zdroj: facebook.com 

Graf č.22 – Vývoj míry zaujetí příspěvků 

 

Zdroj: facebook.com 

Na Facebooku existuje mnoho druhů příspěvků. Ať už se jedná pouze o textový 

příspěvek, fotku, video, nebo sdílení odkazu. Každý z nich vyvolává různou míru 

odezvy. Dlouhodobě jsou na tom nejlépe obrázky a videa nahraná přímo na Facebook. 

Zde se míra zaujetí pohybuje mezi 6-7 %. Kolem 4 % se poté pohybují sdílené odkazy, 

které ale Facebook svým algorytmem stále více omezuje, aby uživatelé neodcházeli na 

jiné stránky. Prosté textové statusy mají míru zaujetí rovněž 4 %. 
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Je tedy více než žádoucí zaplňovat Facebook vizuálním obsahem, který u 

uživatelů vyvolává nejsilnější odezvu. To se ČOV dařilo na výbornou, protože pouze 

2% příspěvků byla pouze textového charakteru. 45 % všech příspěvků byly sdílené 

odkazy, které jsou vždy doplněné obrazovým náhledem, 37% tvořily fotografie a 16% 

videa. 

Nejúspěšnějším příspěvkem olympijského období, ale i historicky za celou dobu 

existence této stránky se stal sdílený odkaz na článek o Lukáši Krpálkovi. Tento článek 

se nacházel na webových stránkách ČOV www.czechteam.info, kam se proklikalo díky 

šíření na Facebooku obrovské množství lidí. Propojování digitálních komunikačních 

kanálů je velmi důležité a ČOV na to dbá velmi pečlivě.  

Obrázek č.1. – Nejpopulárnější příspěvek na Facebooku 

 

Zdroj: facebook.com 

5.2.3 YouTube – Český olympijský tým 

Youtube kanál ČOV byl založen už v roce 2009. S cílem zasáhnout komunitu 

mladých lidí, kteří pravidelně konzumují obsah vytvořený youtubery ale začal na tomto 

kanále komunikovat až v roce 2016. Mladí lidé se nechají jednoduše strhnout opinion 

leadery a ČOV se toho snaží využít pro popularizaci sportu u nejmladších generací. 

V současné době už YouTube kanál obsahuje více než 500 videí. Videa nejen pro 

YouTube kanál, ale i pro ostatní sociální sítě dodává agentura Go4Gold s.r.o., se kterou 
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ČOV spolupracuje i na obsahu a provozu ostatních sociálních sítí. Pouze během OH 

v Riu bylo na YouTube zveřejněno 80 videí přímo z Ria a 32 videí z olympijského 

parku na Lipně a ve videích se objevilo přes 70 olympioniků. 

Pro mladou generaci na YouTube není ani tak důležitá kvalita videí, ale spíše 

jejich obsah. Během tříměsíčního vymezeného období byla videa na YouTube kanále 

hodnocena 74448 líbí se a 998 nelíbí se. Z této statistiky lze usoudit, že byl obsah videí 

a jejich provedení zvolen více než správně.  

Graf č.23 – Celkové hodnocení videí na YouTube 

 

Zdroj: youtube.com 

Pro úspěch YouTube kanálu je zásadní počet odběratelů, což jsou lidí, kteří 

odebírají daný kanál a jsou tak informováni o všech aktivitách, které se na kanálu dějí. 

Počet nových odběratelů byla také jedna z hodnot, kterou si ČOV stanovilo před OH 

jako ukazatel úspěchu. 

Cílem bylo během OH dosáhnout na číslo 35 000 odběratelů, což se díky 30 096 

novým odběratelům povedlo splnit. 
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Graf č.24 – Celkový počet odběratelů YouTube kanálu

 

Zdroj: youtube.com 

Ve vývoji počtu odběratelů lze najít dva zásadní vrcholy. První vrchol, který 

proběhl v půlce července, byl způsoben úspěšným seriálem několika videí, ve kterých se 

vyskytoval vždy jeden sportovec v kooperaci se slavným youtuberem. Bylo tak využito 

obrovské fanouškovské základny již známých hvězd této sociální sítě a pomocí 

motivačních soutěží o ceny přibylo kanálu olympijského týmu cca 10 000 odběratelů 

z cílové skupiny mladších dětí sledujících youtubery, což byl záměr. Spolupráce 

s youtubery trvala i v průběhu OH. ČOV tvořila obsah především s Jirkou Králem, 

Pedrem, Shopaholic Nicole, A Cup of Style, a Bárou Votíkovou. Druhý zmiňovaný 

vrchol je právě období samotných OH, kde byl kanál zásobován obsahem jednak přímo 

z Ria a jednak z olympijského parku na Lipně, do kterého jezdili na návštěvu právě již 

zmínění youtubeři.  

Graf č.25 – Denní přírůstek odběratelů na YouTube

 

Zdroj: youtube.com 
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Čeho je ale nutné si povšimnout, je chování přírůstku po skončení olympijských 

her. Během září se mnohokrát dostal do záporných hodnot a tato tendence je viditelná i 

na grafu níže, který ukazuje počet denních zhlédnutí. Po skončení olympijských her 

tedy YouTube kanál jednoznačně upadal a v období, kdy by stále ještě mohl čerpat 

z OH a z úspěchů českých sportovců o odběratele spíše přicházel, nebo stagnoval. Toho 

je nutné se během dalších takto mediálně populárních událostí vyvarovat. Pouze během 

OH nasbírala videa na YouTube přes 2 620 000 zhlédnutí a celková doba sledování byla 

přes 4 000 000 minut. 

Graf č.26 – Denní počet zhlédnutí videí na YouTube

 

Zdroj: youtube.com 

Většinu videí se ČOV snaží dělat se stopáží okolo 2-3 minut, protože mladý 

divák většinou sledovat déle jedno video nevydrží. Výjimkou byla již zmíněná videa 

s youtubery, která měla kolem pěti minut. Na grafu níže je vidět, jak právě u těchto 

videí strávili diváci téměř dvakrát více času něž u ostatních.  

Graf č.27 – Průměrná doba sledování videí na YouTube (v minutách)

 

Zdroj: youtube.com 
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Tato videa měla rovněž i nejvyšší zhlédnutý procentní podíl a to okolo 70 %.  

Videa z OH jsou ale s hodnotou pohybující se okolo 60 % těsně v závěsu a dá se mluvit 

o velmi slušných číslech, na kterých se ale samozřejmě dá zapracovat do budoucna. 

Z těchto údajů je důležité si vzít ponaučení. Nejdůležitější sdělení, která chceme 

divákům předat je nutné umístit do první poloviny videa, protože největší část diváků 

toto video dokouká právě do oněch 60 %. Důležitý je ale fakt, že s cíleně zvýšenou 

aktivitou na této síti průměrný procentní podíl skokově vzrostl a po skončení OH klesal 

jen nepatrně a pozvolna. 

Zajímavé je zjištění, že ženy dokoukávají videa do delší stopáže, něž muži. Ženy 

dokoukají videa v průměru do 64 %, zatímco muži pouze do 59 %.  Průměrná doba 

sledování žen se pohybuje okolo 2 minut a u mužů pouze kolem 1,7 minut.  Tento 

rozdíl ale není natolik zásadní, aby bylo nutné ho brát v potaz při tvorbě videí. 

Graf č.28 – Průměrný zhlédnutý podíl videí na YouTube (v %)

 

Zdroj: youtube.com 
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Graf č.29 – Průměrný zhlédnutý podíl videí na YouTube podle pohlaví (v %)

 

 Zdroj: youtube.com 

Znát demografické složení diváků je pro tvorbu obsahu naprosto zásadní. Kanál 

ČOV  je mířen zejména na mladší cílové skupiny ve věku 13-24 let. Většina obsahu je 

proto tvořena tak, aby vyhovovala této cílové skupině. Během OH byl ale velmi vysoký 

podíl diváků ve věku 25-34 let, zejména pak mužů. Před a během OH zde i pro tuto 

věkovou skupinu byl relevantní a zajímavý obsah. Po skončení OH je ale kanál plněn 

obsahem hlavně pro nejmladší věkové skupiny. To se projevuje na úbytku sledovanosti 

u věkové skupiny 24-35 let, a naopak přírůstkem diváků ve věku 13-17 let. 

Graf č.30 – Podíl doby sledování videí na YouTube během OH (v %)

 

Zdroj: youtube.com 
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Graf č.31 – Podíl doby sledování videí na YouTube po OH (v %)

 

Zdroj: youtube.com 

Statistika popisující, na jakém zařízení byla videa zhlédnuta ukazuje zajímavý 

trend. Dlouhodobá statistika ukazuje, že největší počet videí byl zhlédnut shodně na 

obou platformách, jak na počítači, tak na mobilním telefonu. Až daleko za nimi 

následují tablety a televize. Během OH se ale dostaly do popředí mobilní telefony. To 

svědčí o potřebě diváků co nejrychleji na jakémkoli místě zhlédnout aktuální videa, 

k čemuž jim slouží právě mobilní telefony. Tento fakt je potřeba brát v úvahu jak při 

tvorbě videí, která je potřeba například osazovat většími a čitelnějšími texty, které 

zaujmou i na malém displeji, tak při tvorbě odběrových poznámek a karet, které se na 

mobilních telefonech zobrazují odlišně než na počítačích.   

Graf č.32 - Počet zhlédnutí videí na YouTube na různých platformách během OH

 

Zdroj: youtube.com 
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Graf č.33 - Počet zhlédnutí videí na YouTube na různých platformách

 

Zdroj: youtube.com 

Videa zveřejněná na YouTube je možné tzv. „embedovat“ neboli vkládat do 

jiných  webových stránek. Velké množství YouTube videí bylo embedováno ve 

článcích na webu czechteam.info, anebo sdíleno na Facebooku. Přes tyto stránky měla 

videa skoro 500 000 zhlédnutí. Oproti 3 000 000 zhlédnutí přímo na YouTube stránce 

se nejedná o zanedbatelnou hodnotu, která opět demonstruje, jak je důležité různé 

kanály digitální komunikace propojovat. Na externích webových stránkách je dokonce 

průměrný zhlédnutý procentní podíl o 10 % vyšší než na stránkách YouTube. 

Graf č.34 - Místa sledování videí na YouTube během OH

 

Zdroj: youtube.com 
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Graf č.35 – Průměrný zhlédnutý podíl videí během OH podle míst (v %) 

 

Zdroj: youtube.com 

YouTube umožňuje analyzovat také jakým způsobem se lidé ke zhlédnutí videa 

dostanou. Nejzásadnější zdroje jsou navrhovaná videa na YouTube, procházecí funkce a 

pak právě externí zdroje. Ačkoli na grafu návštěvnosti ze zdrojů vyčnívají právě externí 

zdroje, je nutné si uvědomit, že veškeré ostatní zdroje pocházejí ze stránky YouTube 

(navrhovaná videa, vyhledávání na YouTube, procházecí fce..). Je tedy nesmírně 

důležité všechna videa optimalizovat pomocí názvů, tagů 5 , poznámek, endkaret 6  a 

dalších prvků tak, aby s nimi uměl YouTube zacházet a aby byl uživatel při zhlédnutí 

jednoho videa „nucen“ pouštět si videa další a další.  Z externích zdrojů byl 

nejvýznamnější Facebook, sport.cz a czechteam.info. 

                                                 
5 Tag – klíčové slovo podle kterého probíhá vyhledávání videí 
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Graf č.36 – Počet zhlédnutí videí na YouTube během OH ze zdrojů

 

Zdroj: youtube.com 

Nejdelší dobu sledování měla videa, na která uživatelé přešli přes navrhovaná 

videa. YouTube nabízí uživatelům během, i po skončení videí další videa s podobnou 

tématikou od všech možných uživatelů. Je dobře, že byl právě takto osloven největší 

počet lidí, protože je vidět, že videa diváky zaujala ještě před jejich spuštěním. K tomu 

přispívá právě správná optimalizace videí a v neposlední řadě miniatura, která je právě 

to, co diváka mnohokrát zaujme nejvíce.  

Graf č.37 – Doba sledování videí na YouTube během OH ze zdrojů

 

Zdroj: youtube.com 
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Olympijský tým ke každému videu tvořil speciální miniaturu, která obrazově 

vystihovala obsah videa a byla většinou doplněna o text, který ještě více zaujmul 

návštěvníky. Veškeré miniatury byly graficky sjednocené. Tím byl vytvořen „brand“ 

olympijského kanálu a každý uživatel tak bezpečně podle miniatury poznal, že se jedná 

právě o videa Českého olympijského týmu. Videa byla ještě tematicky rozdělena do 

seznamů videí podle tématu a svého obsahu. 

Obrázek č.2 – Přehledné rozdělení videí s miniaturami 

 

Zdroj: youtube.com 

Nejúspěšnějším příspěvkem se stalo video s názvem „Baywatch po česku“ 

Jednalo se o parodii na úvodní znělku slavného seriálu v podání českého plaveckého 

týmu. Video mělo obrovský zásah, šířilo se po celém světě a objevilo se dokonce i na 

stránkách Sports Ilustrated, nebo ve vysílání ČT sport. Již během OH video nasbíralo 

přes 500 000 zhlédnutí, 4000 kladných hodnocení a bylo tak hlavní příčinou celkového 

úspěchu YouTube kanálu. Předchozím statistikám sledovanosti vévodily ženy. Tímto 

videem byli naopak osloveni zejména díky postavám našich plavkyň z velké většiny 

muži. Ti tvořili 80 % všech diváků. 
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Obrázek č.3 – Nejúspěšnější video na YouTube - Baywatch

 

Zdroj: youtube.com 

5.2.4 Instagram – Olympijskytym 

Instagram je sítí, která během posledních let nabírá na popularitě nejvíce ze 

zmíněných sociálních sítí. Hovoří se dokonce o odlivu mladé generace z Facebooku 

právě na Instagram. ČOV začal na Instagramu aktivně působit v lednu 2016. Během OH 

ještě tato síť tak populární nebyla, ale přesto se jí ČOV věnoval na 100 %. Během 

tříměsíčního sledovaného období bylo zveřejněno 396 příspěvků, což odpovídá počtu 

příspěvků, které byly zveřejněny za předchozích sedm měsíců. Počet followerů během 

OH stoupl o 13 742. Ve své době byl tedy celkový počet followerů zdvojnásoben. Po 

skončení olympijských her je patrná mírná stagnace v počtu příspěvků, ale stále je 

udržován růst cca jeden příspěvek/den. K 24.6.2017 měl Instagram Olympijsktym 

31200 followerů a bylo na něm zveřejněno celkem 1026 příspěvků. 
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Graf č.38 – Celkový počet příspěvků na Instagramu

 

Zdroj: instagram.com 

To se odráží i v mnohanásobném  nárůstu počtu liků za toto období. Opět je zde 

jasně patrný vliv OH na několikanásobnou popularitu příspěvků. Z grafu níže je ale 

vidět růst počtu liků i po skončení OH, což ukazuje zvýšení popularity i počtu 

odběratelů kanálu během tohoto období. 

 Před OH Instagram spustil možnost zveřejňovat i 15s dlouhá videa. Ta ale zatím 

nedosahují takové popularity jako fotky. Průměrný počet liků u fotky byl 1108, u videa 

pak 550, což odpovídá cca polovině.  

Instagram nabízí celou řadu různě barevných filtrů pro úpravu fotografií 

uživatelů. Podle průzkumu Instagramu i druh filtru velmi ovlivňuje popularitu 

příspěvků. Na grafu níže jsou seřazeny filtry podle celosvětového průměru obdržených 

liků. Také je zde jasně vidět tendence ČOV zveřejňovat absolutní většinu fotek bez 

použití filtru, čímž se vzhledem k popularitě ostatních filtrů připravuje o potenciální 

liky.  
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Graf č.39 – Průměrná popularita filtrů na Instagramu 

 

Zdroj: instagram.com 

Graf č.40 – Filtry používané ČOV na Instagramu

 

Zdroj: instagram.com 

 

Instagram je síť, na kterou chodí diváci jen kvůli vizuálnímu a uměleckému  

obsahu. Během OH byl feed ČOV plný autentického a exkluzivního obsahu, nicméně 

obsah nebyl nijak vizuálně sjednocován a tak feed působil poměrně chaoticky a pro 

diváky, kteří chodí na Instagram právě kvůli umělecké stránce mohl působit i částečně 

odpudivě a ČOV  tím tak přichází o potenciální nové odběratele. ČOV nyní těží 

z popularity sportovců vyskytujících se na fotkách, ale měl by se více zaměřit na 

vizuální stránku. 
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ČOV označuje všechny své příspěvky hashtagem #czechteam. Tento hashtag se 

rozšířil jak mezi olympijské sportovce, tak mezi běžné uživatele a k 24.6.2017 bylo na 

Instagramu  bezmála 30 000 příspěvků s tímto hashtagem. 

Nejúspěšnějším příspěvkem se opět stal post oslavující Krpálkův zlatý úspěch, 

který nasbíral více než 7300 liků.  

Obrázek č.4 – Nejúspěšnější příspěvek na Instagramu

 

Zdroj: instagram.com 

5.2.5 Twitter - @olympijskytym 

Twitter je velmi specifická sociální síť. Umožňuje sdílet pouze textové posty a 

odkazy o maximální délce 140 znaků. Během OH byl využíván hlavně pro sdílení 

aktuálních informací ze sportovišť a výsledků sportovců. Jeho funkce byla víceméně 

čistě informativní. Občas byly na Twitter sdíleny články z webu czechteam.info. I na 

této síti byl vliv OH znát. Vypovídá o tom nejen 6-tinásobný nárůst počtu tweetů 

v srpnu oproti červenci, ale zejména 17ti-násobný nárůst počtu impresí až na hodnotu 

2 520 000. Profil Olympijskytym na Twitteru během srpna 2016 navštívilo 143 000 lidí, 

což je více než 6-tinásobek návštěv za šest předchozích měsíců a oproti počtu followerů, 

který byl cca 14 000, je to obrovské číslo. 
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Graf č.41 – Počet tweetů podle měsíců

 

Zdroj: twitter.com 

Graf č.42 – Počet impresí tweetů podle měsíců 

 

Zdroj: twitter.com 

Graf č.43 – Počet návštěv profilu podle měsíců

 

Zdroj: twitter.com 
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Na Twitteru je nejvýraznější rozdíl mezi pohlavími ve složení followerů. 63% 

followerů představují muži, zatímco ženy pouze 37%. Twitter je jediná sociální síť, kde 

nebyl nejpopulárnější Lukáš Krpálek a jeho zlatá medaile, ale tenis. Nejúspěšnější tweet 

oznamoval vítězství Petry Kvitové nad Maďarkou a těsně jej následoval tweet o porážce 

sester Williamsových českými deblistkami. Oba tweety vyvolaly téměř 70 000 impresí, 

přičemž první místo v tomto žebříčku bylo zapříčiněno označením profilu Petry 

Kvitové, která má na svém účtu přes 400 000 followerů. Lukáš Krpálek byl v tomto 

žebříčku odsunut až na 3. místo i proto, že on sám svůj profil na Twitteru nemá. 

Obrázek č.5 – Nejúspěšnější příspěvky na Twitteru během OH

 

Zdroj: twitter.com 
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5.2.6 Mobilní aplikace – Czech Team 

Aplikace Czech Team zprostředkovává sportovní zážitky i těm, kteří se na OH 

nedostanou. divákům přinášela v průběhu Her nejen kompletní soupisku sportovců 

českého týmu včetně nominací, exkluzivní rozhovory, články, podrobné zpravodajství z 

jednotlivých disciplín, aktuality přímo z olympijských her, soutěže, videa, informace o 

členech národního týmu, ale i další unikátní obsah ze zákulisí olympijského světa. 

Aplikace LOH 2016 byla vytvořena a šířena ve spolupráci s T-Mobile a byla vytvořena 

pro operační systémy Android a iOS. Během OH zaznamenala téměř 100 000 stažení a 

přes 3 200 000 zobrazení obrazovek. V aplikaci byly realizovány soutěže např. o večeře 

se sportovcem, nebo o mobilní telefony, do kterých se zapojilo cca 30 000 lidí. Aplikace 

je pro komunikaci velice efektivní, protože pokud si uživatel nenastaví jinak, dostane 

upozornění na každý nový článek nebo aktivitu a poté je jen jedno kliknutí od zobrazení 

obsahu. 

 Na rozdíl od aplikace pro předešlé OH aplikace neukončila provoz po skončení 

LOH, ale byla přejmenována na Czech Team a přináší divákům novinky i mimo 

olympijské období. 

 

5.3 Návrhy pro zlepšení digitální komunikace ČOV 

 

Analýzy všech sociálních sítí se shodují v jediném. Olympijské hry neuvěřitelně 

znásobují všechna čísla a provoz na sociálních kanálech oproti neolympijskému období. 

Je tedy nezbytné v olympijském období komunikovat co nejefektivněji, abychom tím 

zaujali fanoušky, kteří s námi zůstanou po celou dobu, až do dalších her. Na správě 

sociálních sítí ČOV se od OH v Riu částečně podílím, a proto jsou některé návrhy 

doplněné konkrétními příklady z praxe, které se již podařilo zrealizovat. 

Nejen z předešlých OH, ale i z celkového vývoje médií a sociálních sítí vyšlo 

několik trendů, které by bylo dobré brát v úvahu, pokud má být komunikace co 

nejúspěšnější. 

• Stále větší popularita mobilních telefonů – čím dál více lidí využívá ke 

sledování právě mobilní telefony na úkor stolních a přenosných počítačů. Tomu 

je nutné komunikaci přizpůsobit. Veškerá sdělení musí být kratší, jednodušší a 
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vizuálně přehlednější. To se týká jak textu, fotek, tak i videí. Předpokládá se, že 

většina uživatelů navíc využívá mobilní telefon na veřejnosti, tudíž je 

pravděpodobné, že bude veškerou komunikaci vnímat bez zvuku. Naopak je na 

mobilních telefonech pohodlnější konzumovat panoramatický 360 obsah, což 

s sebou přináší nové příležitosti. 

 

• S rostoucí popularitou sportu roste i popularita všech sportovců a sportovních 

svazů, kteří na svých sociálních sítích mají mnohdy více fanoušků než ČOV. 

Nejpopulárnější z českých sportovců Petra Kvitová má na Facebooku téměř 

dvakrát více fanoušků a na Instagramu více než pětinásobek fanoušků ČOV. A 

to je pouze jedna ze stovek známých tváří českého sportu. Sportovní hvězdy 

z olympijské výpravy do Ria měly dohromady 1 300 000 fanoušků na 

Facebooku a 800 000 fanoušků na Instagramu. ČOV s většinou sportovců 

spolupracuje na dlouhodobé bázi, proto je možné a žádoucí využívat jejich 

komunikační kanály k propagaci ČOV a samozřejmě naopak. Touto cestou je 

možné oslovit a získat nové fanoušky a publikum. 

 

• Obecně se předpokládá, že v roce 2019 bude 80% příspěvků na internetu ve 

formě videa. ČOV se již v Riu vydal správnou cestou, kdy během OH hlavně 

díky provozu YouTube kanálu zveřejnil 112 videí. V tomto trendu je nejen 

nutné pokračovat, ale i mu přikládat větší důležitost a videa šířit i na ostatní 

sociální média. Jedinou výjimkou je zatím Instagram, na který chodí uživatelé 

stále primárně za fotkami a videa zde zatím mají uplatnění pouze v podobě 

instastories. 

 

Facebook 

• Facebook byl, je, a nejspíše dlouho bude nejpopulárnější sociální sítí, a proto je 

nutné jí věnovat extra péči. Ze získaných dat víme, že běžným příspěvkem ČOV 

osloví 80 000 – 100 000 lidí. Živým vysíláním, které má hned několik výhod 

může oslovit až 200 000 lidí. Živé vysílání je samozřejmě obtížnější na 

produkci, ale v současné době už se dá zrealizovat jediným mobilním telefonem. 

Vysílání je bezprostřední, dostane sportovce do blízkého kontaktu s divákem, 

který je navíc podněcován k interakci se sportovcem díky možnosti se 
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sportovcem přes komentáře komunikovat. Během OH v Riu živá vysílání ještě 

tolik populární nebyla, ale pro Pchjongčchang je cíl jasný, a to více živých 

vysílání. 

• Přírůstek fanoušků během samotných OH je obrovský, toto období ale trvá 

bohužel jen cca měsíc. Podle mého názoru je možné pomocí komunikace mířené 

směrem k OH toto období, kdy jsou fanoušci „olympijsky“ naladěni prodloužit, 

a tím získat jejich větší pozornost. Zejména pak komunikací před OH, která před 

Riem byla omezena jen na odpočítávání dnů / hodin. Jako návrh pro zaujetí 

fanoušků zde uvádím například miniseriál několika příspěvků s již jasnou 

olympijskou tématikou, díky kterému se fanoušci dozvědí o OH něco více, 

probudí v nich zvědavost, větší zájem o OH a snad také větší sounáležitost 

k Czech teamu. Navíc tento konkrétní příspěvek odkazuje na web 

czechteam.info, kde fanoušek najde spoustu cenných informací. 

 

Obrázek č.6 – Návrh komunikace pro Facebook

 

Zdroj: vlastní 
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• Všimli jsme si také velice malého přírůstku fanoušků mužského pohlaví ve věku 

13-17 let, což je jedna z cílových skupin, kterou se snaží ČOV oslovit nejvíce. 

Bylo by proto žádoucí do komunikace zahrnout prvky, které zaujmou právě tuto 

cílovou skupinu. Pro tuto potřebu by mohlo být efektivní využití například 

jednoho z opinion leaderů, které tato generace sleduje a zejména následuje. 

Youtube 

• Před OH v Riu skvěle zafungovala kampaň pro získání odběratelů ve spolupráci 

s youtubery. Byl to skvělý začátek pro nastartování kanálu a určitě bude 

fungovat i pro získání nových fanoušků před OH v Pchjongčchangu. Po 

vysokých číslech způsobených OH v Riu totiž podle analyzovaných dat 

YouTube kanál i přes stálou publikaci videí víceméně stagnuje, a tak by mu 

pobídka v podobě kampaně s influencery prospěla. Z dat navíc bylo jasně patrné 

že videa s youtubery měla průměrnou délku zhlédnutí kolem tří minut, zatímco 

videa z OH pouze 1,5 minuty. Videa s youtubery byla celkově delší, ale tento 

rozdíl není způsoben jen tím. Současní influenceři z řad youtuberů dokáží na 

této síti zaujmout publikum bezkonkurenčně nejvíce. 

• Během OH bylo procento dokoukání videí okolo 70 %, což je skvělé číslo. 

Běžná videa takových procent bohužel nedosahují. Videa je nutné tomuto faktu 

přizpůsobit. Jednak je třeba dbát na délku videí, aby nepřekračovala stopáž tři 

minuty. Ideální délka je okolo dvou minut, poté diváci rapidně odpadají. Velice 

důležité je taky sdělit obsah videa v úvodních cca 10 s. Diváci se rádi dovídají 

hned v úvodu, co je ve videu čeká. Důležité je také nenechávat zásadní sdělení 

na úplný závěr videa, protože do konce dokouká video pouze malé procento lidí. 

• Trend stále častější konzumace obsahu ze sociálních sítí na mobilních telefonech 

je také nutné následovat. Videa a zejména pak grafický obsah v nich je potřeba 

dělat přehlednější, jednodušší a čitelnější. 

• Po skončení OH v Riu přírůstek odběratelů strmě klesl a v některých obdobích 

se dostal dokonce do záporných hodnot, což se nesmí stávat. Bylo by vhodné 

mít po OH v Pchjongčchangu připravený další obsah, který budou fanoušci dále 

konzumovat a nebudou odrazeni od sledování YouTube kanálu. Tuto pozornost 

by mohl zajistit například seriál rekapitulující výkony českých sportovců na OH, 

s jejich osobním odlehčeným, vtipným komentářem viz obrázek č. 7. Tento 

seriál by divákům připomněl jednak skvělé výkony sportovců v olympijském 
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prostředí, ale opět by ukázal sportovce jako normální lidi, kteří si ze sebe umí 

udělat legraci. 

Obrázek č.7 – Návrh seriálu pro YouTube

 

Zdroj: vlastní 

• Z grafů také vyplynulo, že větší procento dokoukání videí mají videa 

embedovaná na jiných webových stránkách. Proto by měla být vyvinuta snaha o 

to, rozšířit videa co nejvíce například na různé zpravodajské, nebo populární 

zábavné weby. 

Instagram 

• Na Instagramu by bylo žádoucí i díky vzrůstající popularitě Instatories od sebe 

striktně oddělit zeď a právě stories. Zeď musí pro Instagrammery zůstat čistá, 

složená pouze z profesionálních fotek a jak z analýzy této sítě vyplývá, je dobré 

využívat filtry, které Instagram nabízí a na které jsou uživatelé zvyklí. Na 

obrázku vlevo vidíme zeď z OH v Riu, která je plná neprofesionálních 

fotografií, které nejsou barevně sladěné a navíc jsou fotografie proloženy 

rušivými reklamami a upoutávkami. Viz obr. č.8. Na obrázku vpravo je 

vizualizace zdi do budoucna. Profesionální image fotografie sportovců, barevně 
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sladěné za pomoci instagramového filtru, které nejsou narušovány žádnými 

jinými prvky. 

Obrázek č.8 – Návrh komunikace pro Instagram

       

Zdroj: vlastní 

Obrázek č.9 – Návrh Instastories

 

Zdroj: vlastní 
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Neprofesionální fotky, videa a zážitky ze zákulisí, je naopak vhodné prezentovat 

v instastories viz obr. č.9. Je nimi například možné dotvořit příběh ke zveřejněné 

fotografii na zdi. Fotografie například parašutisty pak může být doplněna příběhem od 

vzletu, přes výskok z letadla, po šťastné přistání a na závěr může obsahovat informace o 

výsledném umístění, nebo v tomto případě o přerušení závodu. 

 

• Důležitým prvkem je spolupracovat s populárními sportovci (viz. už zmíněná 

Petra Kvitová) na propagaci jejich kanálů i kanálu ČOV. Na Instagramu funguje 

jednoduchý systém označování a prolinkování jednotlivých profilů a uživatel je 

tak schopen se jedním kliknutím dostat například z instastories jednotlivých 

sportovců přímo na kanál ČOV a naopak. Někteří sportovci disponují 

mnohonásobně větší fanouškovskou základnou než ČOV. 

• Po analýze dlouhodobějších čísel jsme se přesvědčili o tom, že videa si na 

Instagramu zatím přílišnou oblibu nezískala. A proto bych zeď profilu ČOV 

videí zprostil úplně. Videa ale naopak mají uplatnění v již zmíněných 

instastories, kde fungují mnohem lépe než statické obrázky, jsme jimi schopni 

sdělit uživateli mnohem více informací a lépe vybudovat zajímavý příběh. 

Twitter 

• Na Twitteru bude důležité udržovat pravidelnou a aktuální komunikaci přímo 

z místa, protože většina odběratelů kanál ČOV sleduje právě kvůli seriózním a 

zpravodajským informacím, které se chtějí dozvědět co nejdříve. Je důležité, aby 

se k divákům dostaly informace od ČOV dříve něž z ostatních zdrojů, v čemž 

má ČOV bohužel obrovskou konkurenci ve sportovních zpravodajských 

serverech. Bylo by tedy vhodné divákům k textovým informacím nabídnout 

přidané hodnoty, jako například pozdrav od sportovce přímo z místa klání. 

• 63 % odběratelů je mužského pohlaví a nejpočetnější věková skupina mezi 20-

30 lety. Tato skupina vyžaduje seriózní komunikaci, a proto není vhodné se na 

Twitteru snažit stylem komunikace zaujmout děti a teenagery, kteří tuto sociální 

síť příliš nevyužívají. 
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Web 

• Zdrojům návštěvnosti s obrovskou převahou vévodí Facebook. Je skvělé, že se 

z něj na web prokliká takové množství lidí, ale bylo by žádoucí podobná čísla 

získat i z Twitteru, případně spolupracovat ideálně s několika mediálními 

partnery, jako byl v Riu idnes.cz, kteří budou na náš web odkazovat, aby se na 

web dostali také jiní uživatelé než jen ti, využívající Facebook. 

• Celých 10 % návštěvníků webu tvořili zahraniční diváci. Možná by proto stálo 

za zavážení tento web, nebo alespoň jeho zjednodušenou variantu vyvést taky 

v anglickém jazyce. 

• Nízká je hodnota průměrného počtu zobrazených stránek na jednoho 

návštěvníka, která odpovídá 1,3. Je velmi důležité, aby návštěvníka zaujala 

natolik, aby sám od sebe procházel další její obsah a dobrovolně na ní trávil svůj 

čas. Jakmile člověk jednou klikne na další článek, odkaz, nebo obrázek, už je 

poté náchylnější k dalšímu procházení stránky. Stálo by proto za úvahu, jestli na 

stránku nepřidat například překlikávací interaktivní galerie, nebo články 

rozdělené na více stránek, které by donutily návštěvníka k větší aktivitě. 

 

Snapchat 

• Kanál, který byl během OH v Riu žhavou novinkou zejména u nejmladší 

generace bohužel stále více ztrácí na své popularitě. A to i díky Instagramu, 

který hlavní přednost Snapchatu implementoval do své aplikace. ČOV svou 

komunikaci postupně také přesunulo na Instagram, kde obsah dosahuje mnohem 

větších čísel a od používání Snapchatu bylo upuštěno.  

Schéma č.2 navrhuje plán komunikace medailového úspěchu na OH na všech 

komunikačních kanálech. Klade důraz zejména na adekvátní komunikační formát 

vzhledem k cílové skupině a na vzájemnou provázanost všech kanálů především 

prostřednictvím vzájemného sdílení. 
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Schéma č.2 – Plán odbavení medailového úspěchu na všech kanálech 

 před závodem bezprostředně po úspěchu po závodě 

Web • Kalendář veškerých 

závodů českých 

sportovců, který 

upozorní na blížící se 

závod 

• Článek dokumentující 

přípravu sportovce 

• Blesková zpráva o úspěchu 

• Rozhovor se sportovcem z 

mix zóny doplněný 

fotografii a video z 

YouTube 

• Obsáhlejší článek 

shrnující celý příběh 

sportovce, jeho dojmy 

z oslav, doplněný o 

video z YouTube atd. 

• Fotogalerie 

Facebook • Upozornění na závod 

s odkazem na živé 

vysílání České 

televize doplněné o 

foto/video sportovce s 

předstartovními 

dojmy 

• Příspěvek o medailovém 

úspěchu spojený s předem 

připraveným 

videem/fotografií 

oslavující úspěch 

• Spontánní děkovné video 

od sportovce s výzvou ke 

sledování ČOV kanálů 

• Sdílení článku z webu 

• Sdílení děkovného 

příspěvku sportovce, on 

naopak sdílí naše 

příspěvky 

• Sdílení videí 

z YouTube, případně 

nahrání videí 

duplicitně i na 

Facebook. 

• Fotogalerie ze závodu 

• Sdílení obsáhlého 

článku z webu 

Instagram • Instastories: 

předstartovní dojmy a 

motivace k fandění 

• Zeď: fotografie 

zachycující úspěch 

• Instastories: 

předpřipravené video/fotka 

oslavující úspěch, příběh 

oslav, děkovné video 

z Facebooku odkazující na 

článek na webu a video na 

YouTube 

• Zeď: odlehčená 

Fotografie s medailí 

nafocená později 

během OH 

• Instastories: sám 

sportovec odkazuje na 

videa na YouTube 

Twitter • Stručné oznámení o 

budoucím závodě s 

odkazem na článek na 

Czechteam.info 

• Zpráva o medailovém 

úspěchu spojená 

s odkazem na děkovné 

video 

• Odkaz na rozhovor na 

webu 

• Sdílení videí 

z Youtube, případně 

velkého článku 

z webu 

YouTube Olympijský zážitek – 

sportovec vypráví o 

svých zážitcích a 

kuriozitách z dějiště OH 

• Uvolněný vtipný 

videorozhovor sportovce s 

moderátorem z mix zóny 

bezprostředně po závodě 

• Video z oslav 

v českém domě 

s gratulacemi 

ostatních sportovců 

• Nadcházející den: 

vtipné video 

sportovce uvolněně 

popisující svůj výkon 

doplněné o záběry ze 

závodu 

Zdroj: vlastní 
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6 Závěr 
Olympijské hry jsou obrovským fenoménem nejen pro sportovní veřejnost. 

Zejména letní OH lákají k televizním obrazovkám, mobilním telefonům nebo počítačům 

miliardy lidí po celé zemi. Tento efekt je umocněn účastí těch nejlepších sportovců 

z celého světa a dvouletou periodou konání olympijských her. Obrovskou zásluhu na 

tom má ale také technický pokrok a stále nové, odlišné a čím dál tím více interaktivní 

možnosti šíření informací směrem k divákovi.  

Tento fakt si ČOV uvědomuje a potenciál moderních kanálů pro šíření informací 

během OH využívá na maximum. Svědčí o tom nejen zvýšení intenzity komunikace na 

vlastních kanálech po dobu OH, ale také její kvalita a exkluzivita. Výsledkem těchto 

aktivit byl během konání OH v Riu skokový nárůst fanoušků a aktivních diváků na 

všech sociálních sítích a webových stránkách. Počet odběratelů YouTube kanálu se i 

díky kvalitní kampani před OH rozrostl na sedminásobek. Na Facebooku za jediný den 

přibylo téměř 12 000 fanoušků a za celou dobu konání OH to bylo více než 45 000. 

Z webových stránek a mobilní aplikace určených pro OH vznikly stálé komunikační 

kanály, které se i mimo OH těší velké popularitě a Twitter zaznamenal dokonce 

17násobný nárůst impresí. Instagram je sociální síť, která má před sebou velkou 

budoucnost a koncept komunikace o kterém hovoří bakalářská práce je na tuto éru 

připraven. Úspěšný je také hashtag #czechteam, který začíná veřejnost vnímat a hojně 

využívat a postupně se stává hlavním hashtagem českého sportu napříč všemi 

odvětvími. 

Díky detailní analýze dat ze všech komunikačních kanálů byly zjištěny některé 

výrazné tendence, ze kterých vzešla doporučení pro komunikaci během her 

následujících. Mezi významné faktory, které mohou ovlivnit digitální komunikaci ČOV 

patří stále větší popularita mobilních telefonů pro konzumaci obsahu ze sociálních sítí 

na úkor stolních počítačů a stále větší rozmach videa a vizuálních postů oproti textovým 

článkům. Byly objeveny rezervy zejména v komunikaci po OH, kdy většina 

pozorovaných statistik rapidně klesala. V některých případech až do záporných hodnot. 

Při komunikaci během nastávajících OH bude zásadní v oku diváka co nejvíce 

olympijské období prodloužit, ať už dřívějším zahájením atraktivní komunikace před 

začátkem OH, nebo kvalitním obsahem po skončení. Diváci totiž veškerý obsah spojený 

s olympijskými hrami a olympijskou symbolikou vnímají mnohem intenzivněji. Návrhy 
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pro konkrétní obsah na jednotlivých sociálních sítí, které by měly toto umožnit, jsou 

k nalezení v textu bakalářské práce. 

Pro vyšší validitu práce by bylo vhodné znát rozpočtové nastavení průběžné 

komunikace ČOV na jednotlivých kanálech jak v oblasti produkce obsahu, tak jejich 

následné propagace. A na základě těchto poznatků a průběžné analýzy efektivity tyto 

finanční prostředky vhodněji alokovat mezi všechny kanály. Rozšíření této analýzy a 

zapracování dat z OH v Pchjongčchangu bych rád zařadil do své diplomové práce. 

Sociální sítě zapříčinily revoluci v oblasti marketingové komunikace, kdy se 

jejich uživatel stává nejen pozorovatelem událostí, ale také jejich šiřitelem i aktivním 

tvůrcem. Český olympijský výbor na tuto realitu včas zareagoval a v současné době je 

dominantním komunikačním subjektem českého sportu prakticky na všech užívaných 

kanálech. Z široké základny českých fanoušků tak ČOV tvoří jeden tým. #Czechteam. 
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8 Přílohy 
 

Příloha č. 1 – částečný přepis interview s Tomášem Houskou, ředitelem digitální 

komunikace ČOV 

• Jak se historicky vyvíjela digitální komunikace ČOV? 

Do roku 2011 byl v provozu pouze web www.olympic.cz který sloužil celému hnutí 

ČOV. Pro OH v Londýně byla v roce 2011 vytvořena speciální webová stránka a 

k tomu fanpage na Facebooku. K tomu byl v roce 2012 přidán účet na Twitteru a poté 

v roce 2015 Instagram a YouTube. Webových stránek provozuje v současné době ČOV 

celou řadu. Např. web treneri.olympic.cz určený pro trenéry, web sportvokoli.cz, který 

pomáhá rodičům najít sportovní kluby pro jejich děti, nebo ceskosportuje.cz web který 

propaguje sport pro všechny. Nejvýznamnější a nejpopulárnější je ale web 

czechteam.info, který divákům přináší nejnovější zpravodajství o českých sportovcích a 

jejich úspěších. V současné době jsou provozovány také mikro stránky ke větším 

sportovním akcím např. Světové hry, nebo Olympiáda dětí a mládeže.  

• Jaké jsou hlavní cíle komunikace ČOV? 

ČOV už není jen instituce pořádající výpravy na OH, ale je vnímána jako ambasador 

sportu na území ČR. Je důležité informovat lidi o tom co ČOV dělá a o tom co se děje 

ve sportovním prostředí. Hlavními cíli je vylepšit image sportovců, uchovávat sport 

v podvědomí lidí a tím je ke sportu motivovat. 

• Jaké kanály ČOV provozuje a jakým stylem na nich komunikuje? 

Je těžké stanovit přesnou cílovou skupinu. Sport zajímá všechny je tedy hlavně důležité 

na jednotlivých platformách komunikovat tím stylem, na který jsou uživatelé sítě 

zvyklí. 

Twitter slouží ke zpravodajské oficiální komunikaci a k výsledkovému zpravodajství. 

Díky omezení délky příspěvku je Twitter velmi přehledný, a navíc nevyužívá 

algorytmus omezující zobrazování příspěvků. 

YouTube je populární kanál pro mladé diváky. Díky odlehčené formě videí, kterou 

YouTube generace konzumuje jsme schopni ukázat sportovce, jako normální lidi, a tím 

sportovce, i samotný sport divákům přiblížit. ČOV byl první národní výbor který 
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spravuje YouTube kanál v takovém rozsahu. Cílem pro nejbližší budoucnost je vytvořit 

vedle populárního kanálu Český olympijský tým i kanál Český olympijský výbor, který 

bude přinášet aktuální a serióznější informace o činnosti a akcích pořádaných ČOV 

Facebook je pro ČOV hlavní médium pro šíření informací. Dosah jednoho postu je 

zhruba 100 000 lidí. Účet na Faceboku je důležitý z hlediska udržení brand awareness 

značky ČOV. K lidem, kteří nesledují noviny, televizi ani další klasická média jsou 

informace dostávány právě přes Facebook. Díky populárním informacím o medailových 

úspěších sportovců, které mají na Facebooku velkou odezvu jsme schopní dostat 

k lidem i další informace, které potřebujeme rozšířit. Například pozvánku do 

olympijského parku. Když je potřeba informaci rozšířit ještě masivněji, je možné využít 

placené příspěvky, které se zobrazí více lidem a je možné je přesně cílovat na konkrétní 

skupiny. Během OH v Riu ČOV na Facebooku proinvestoval cca 60 000 Kč a z toho 

naprostou většinu právě ve spojitosti se šířením povědomí o olympijských parcích. 

Během OH byl dokonce obsah týkající se Olympijských her díky spolupráci MOV a 

Facebooku šířen více než běžný obsah. Facebooková funpage Český olympijský tým 

má největší fanouškovskou základnu v EU. 

Instagram je síť, která je pro diváky zajímavá hlavně po vizuální stránce. V současné 

době je zeď na Instagramu zahrnuta všemi možnými příspěvky, videi, nebo 

infografikami, což nepůsobí příliš esteticky. Estetičnost je přitom pro publikum na 

Instagramu stěžejní, a tak bude v nejbližší době oddělena komunikace na zdi, která se 

bude skládat z profesionálních image fotek a komunikace v podobě instastories. 

Instastories zažívají v poslední době obrovský boom, jsou mnohem osobnější než 

komunikace na kterékoli jiné sociální síti a díky tomu mají na diváky velký vliv.  

• Kdy se začínají komunikovat OH? 

OH jsou komunikovány průběžně v celém neolympijském období. Lidem připomínáme 

milníky jeden rok do OH, půl roku, 100 dní atd. Významněji se na OH začíná 

upozorňovat cca šest měsíců před akcí, ale boom nastává až cca měsíc před zahájením, 

kdy už je všude plno dohadů o medailích, fasování olympijské kolekce, a odletu 

sportovců do místa dění. 
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• Jak se liší obsah na sociálních sítích během OH? 

Během OH vždy trháme rekordy ve sledovanosti. Doplňujeme sportovní obsah TV, 

protože jsme víceméně jediní, kdo má přístup do zákulisí OH. Právě zákulisní 

informace jsou pro diváky velice zajímavé. Během OH ČOV pomáhá šířit i obsah 

sportovců a naopak, díky čemuž je dosah mnohonásobně větší. Nejenom během OH 

ČOV spolupracuje v rámci mediálního partnerství s Českou televizí a Českým 

rozhlasem, díky čemuž je opět možné zvýšit dosah šířené informace. Pokrývání online 

zpravodajských serverů, ale i některých tištěných médií probíhá přes mediální domy 

(MAFRA, ČTK…) kam ČOV dodává informace, které jsou poté dále šířeny. 

Tvorba obsahu probíhá ve spolupráci s partnery ČOV. Část obsahu z OH v Riu byla 

tvořena po konkrétní dohodě pro partnery, kteří díky tomu obdrželi exkluzivní a 

zajímavý obsah. Z protiplnění partnerů byla potom financována tvorba dalšího obsahu 

pro účely komunikace ČOV.  

V poslední době náklady na tvorbu obsahu značně rostou. Tam, kde dříve stačil text, 

nebo fotka, je už v dnešní době funkčnější video, které je pro diváka jednodušší ke 

konzumaci a předá mu více informací.  

• Kolik lidí se tvorbě digitálního obsahu věnuje? 

V ČOV jsou čtyři full time zaměstnanci věnující se pouze digitální komunikaci a pro 

dodávání digitálního obsahu jsou využívání další externisté. Během OH se tento tým 

rozrůstá až na 20 lidí, kteří zajišťují komunikaci jak z dějiště OH, tak z olympijských 

parků, které jsou na území ČR v období OH. Nesmírně důležité je mít pro tyto události 

nezávislého pozorovatele, který porovnává dosah a popularitu příspěvků a pomáhá nám 

směr komunikace usměrňovat tak, aby byl co nejefektivnější.  

• Má ČOV v tomto stylu komunikace ve sportovním prostředí nějakou 

konkurenci? 

Nemá, ČOV naopak spolupracuje s velkým množstvím sportovních klubů a organizací 

tak, aby tato komunikace byla oboustranně prospěšná a vydělaly na ní oba subjekty. 

Konkurencí jsou pro nás všechny ostatní subjekty, které odvádí pozornost lidí od sportu. 
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• Má ČOV prime time pro přidávání příspěvků na jednotlivé sociální sítě? 

Skupina diváků a odběratelů sítí ČOV je natolik široká, že je velice těžké určit 

nejvhodnější dobu pro postování. Navíc většinou je pro nás důležité informovat diváky 

o úspěchu nebo události co nejdříve, takže primetime pro nás není až tak zásadní. 

Příspěvky se snažíme přidávat spíše průběžně a rozložené v průběhu celého dne.  

 


