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Abstrakt  

Název:   Utváření značky ve fotbalovém klubu v českém prostředí  

Cíle:  Cílem diplomové práce je navržení strategie brandingu pro 

fotbalový klub FK Dukla Praha na léta 2018–2023. Řešení práce 

vychází z analýzy brandingu třech zahraničních sportovních 

klubů, jedné zahraniční ligové soutěže a případové studie 

rebrandingu. Na tuto část pak navazuje hodnocení brandingu 

českého fotbalového prostředí nejvyšší soutěže. Výsledky těchto 

případových studií slouží pro vypracování strategie brandingu 

fotbalového klubu FK Dukla Praha, která bude zaměřena na vývoj 

značky, loajalitu fanoušků, akce klubu i positioning značky vůči 

konkurenci.  

Metody:  Práce vychází z teoretických poznatků, vážících se k danému 

tématu. Pro zjištění a analýzu brandingu v zahraničí byly použity 

případové studie, veřejně dostupná data, metoda pozorování a 

komparativní metoda. Analýza českého prostředí v otázce 

utváření značky proběhla na základě monitorovacího výzkumu. 

Pro sestavení potenciálu značky fotbalového klubu FK Dukla 

Praha byla užita metoda expertního rozhovoru s čelním 

představitelem klubu, na jejímž základě byla vytvořena SWOT 

analýza. 

Výsledky:  Práce přináší teoretický náhled a hodnocení brandingu v českém 

fotbalovém prostředí a poukazuje na směry a projekty, které mají 

potenciál do budoucna. Pomocí srovnání komparativní metodou a 

expertního rozhovoru bylo zjištěno, že značka klubu FK Dukla 

Praha stojí na čtyřech pilířích, kterými jsou směřování v podobě 

rodinného klubu, společenská odpovědnost, kvalita hry a 

mezinárodní jméno. Na základě získaných informací byly 

konkretizovány také slabé stránky, příležitosti a hrozby. 

Klíčová slova:  Značka, branding, fotbal, Dukla Praha  



 
 

Abstract  

Topic:   Brand building of the football club in the Czech Republic 

Objectives:  Master´s thesis aims to propose a strategy of branding for the 

football club FK Dukla Praha for the years 2018–2023. The 

solution is based on the analysis of branding in three foreign 

sports clubs, one European league competitions and case study of 

rebranding. This part is followed by evaluation of branding in 

Czech football league. The results of these case studies are used 

to develop the branding strategy of the football club FK Dukla 

Praha, which will focus on developing brand loyalty of fans, club 

events and brand positioning against the competition.  

Methods:  The thesis is based on the theoretical knowledge related to the 

given topic. For the detection and analysis of branding abroad, 

case studies, publicly available data and observation method were 

used. An analysis of the Czech environment in terms of branding 

was carried out on the basis of monitoring research. A method of 

expert interview with the club's frontman was used to create 

SWOT analysis and build the potential of the FK Dukla Prague 

football club.  

Results:  The thesis brings a theoretical overview and assessment of 

branding in the Czech football environment and points to 

directions and projects that have potential for the future. Using a 

comparative method and an expert interview, it was found that the 

FK Dukla Praha brand stands on four pillars, such as the family 

club, social responsibility, the quality of the game and the 

international name. On the basis of the information obtained, 

weaknesses, opportunities and threats were also identified. 

Key words:  Brand, branding, football, Dukla Prague 



7 
 

OBSAH 

1 ÚVOD ................................................................................................................. 12 

2 CÍLE A ÚKOLY ................................................................................................. 14 

2.1 Postup realizace výzkumu .......................................................................... 14 

3 TEORETICKÁ ČÁST ......................................................................................... 16 

3.1 Značka ....................................................................................................... 16 

3.1.1 Historický vývoj značky ................................................................. 17 

3.1.2 Pojetí značky .................................................................................. 18 

3.1.3 Role značky .................................................................................... 19 

3.1.4 Prvky značky .................................................................................. 20 

3.1.4.1 Jméno ............................................................................... 20 

3.1.4.2 Logo ................................................................................. 21 

3.1.4.3 Slogan .............................................................................. 21 

3.1.5 Poznávací prvky značky ................................................................. 22 

3.1.6 Povědomí o značce ......................................................................... 23 

3.1.7 Vybudování značky ........................................................................ 24 

3.1.8 Strategické řízení značek ................................................................ 25 

3.1.9 Značková politika ........................................................................... 25 

3.1.9.1 Koncepce značky .............................................................. 25 

3.1.9.2 Stanovení hodnoty značky ................................................ 26 

3.1.10 Globální značky .............................................................................. 26 

3.1.11 Marketingová a právní ochrana značky ........................................... 28 

3.1.12 Branding ......................................................................................... 28 

3.1.12.1 Brandmanagement .......................................................... 30 

3.1.13 Rebranding ..................................................................................... 30 

3.2 Sportovní značka ....................................................................................... 31 

3.2.1 Specifika sportovní značky ............................................................. 32 



8 
 

3.2.2 Hodnota sportovní značky .............................................................. 34 

3.2.3 Image sportovní značky .................................................................. 34 

3.3 Fotbalová značka ....................................................................................... 35 

3.3.1 Fotbalové utkání jako produkt marketingu ...................................... 35 

3.3.2 Asociace s fotbalovým klubem ....................................................... 36 

3.3.3 Hodnota fotbalové značky. ............................................................. 36 

3.4 Situace v ČR ve vztahu ke sportovní značce .............................................. 38 

4 METODICKÁ ČÁST .......................................................................................... 40 

4.1 Marketingový výzkum ............................................................................... 40 

4.1.1 Postup marketingového výzkumu ................................................... 41 

4.1.2 Kvantitativní výzkum ..................................................................... 41 

4.1.3 Kvalitativní výzkum ....................................................................... 42 

4.1.3.1 Případová studie ............................................................... 42 

4.1.4 Metoda pozorování ......................................................................... 43 

4.1.5 Komparativní metoda ..................................................................... 43 

4.1.5.1 Expertní rozhovor ............................................................. 44 

4.2 SWOT analýza .......................................................................................... 44 

5 ANALYTICKÁ ČÁST ........................................................................................ 46 

5.1 Utváření značky v zahraničí ....................................................................... 46 

5.1.1 Případová studie značky Bayernu Mnichov .................................... 47 

5.1.2 Případová studie značky Fulhamu FC ............................................. 51 

5.1.3 Případová studie značky Celticu FC................................................ 54 

5.1.4 Případová studie značky La Ligy .................................................... 58 

5.1.5 Případová studie rebrandingu značky americké fotbalové federace 

U.S. Soccer ................................................................................................ 62 

5.1.6 Shrnutí brandingu v zahraničí ......................................................... 65 

5.2 Utváření značky v prostředí české fotbalové ligy ....................................... 66 



9 
 

5.2.1 Charakteristika české nejvyšší fotbalové soutěže HET ligy ............. 66 

5.2.2 Rozpočty týmů HET ligy ................................................................ 67 

5.2.3 Návštěvnost na utkání HET ligy ..................................................... 68 

5.2.4 Utváření značky HET ligy .............................................................. 69 

5.2.5 Případová studie značky AC Sparta Praha ...................................... 71 

5.2.5.1 Společenská odpovědnost ................................................. 71 

5.2.5.2 Tréninkové centrum Strahov ............................................. 72 

5.2.5.3 Partneři ............................................................................. 73 

5.2.6 Dílčí informace o utváření značky ostatních klubů HET ligy .......... 73 

5.2.7 Shrnutí............................................................................................ 74 

5.3 Případová studie značky FK Dukla Praha................................................... 76 

5.3.1 Logo Dukly .................................................................................... 78 

5.3.2 Filozofie klubu ............................................................................... 79 

5.3.3 Filozofie marketingu ...................................................................... 80 

5.3.4 Návštěvnost domácích utkání ......................................................... 80 

5.3.5 Sociální sítě, webové stránky a newsletter ...................................... 82 

5.3.6 Fanshop .......................................................................................... 83 

5.3.7 Slogan „Hrdý na svůj klub“ ............................................................ 83 

6 VÝCHODISKA PRO VYMEZENÍ STRATEGIE ZNAČKY FK DUKLA PRAHA

 84 

6.1 Výsledky expertního rozhovoru ................................................................. 84 

6.2 SWOT analýza značky FK Dukla Praha ..................................................... 93 

6.2.1 Silné stránky (S) ............................................................................. 94 

6.2.1.1 Rodinný klub .................................................................... 94 

6.2.1.2 Projekt „Dukla přihrává“ .................................................. 95 

6.2.1.3 Kvalita hry ....................................................................... 97 

6.2.1.4 Mezinárodní jméno ........................................................... 97 



10 
 

6.2.2 Slabé stránky (W) ........................................................................... 98 

6.2.2.1 Návštěvnost utkání ........................................................... 98 

6.2.2.2 Vnímání historie ............................................................... 99 

6.2.2.3 Konkurence v Praze ........................................................ 100 

6.2.2.4 Klub nevlastní práva na logo .......................................... 101 

6.2.3 Příležitosti (O) .............................................................................. 102 

6.2.3.1 70. výročí Dukly ............................................................. 102 

6.2.3.2 Rebranding loga ............................................................. 103 

6.2.3.3 Rekonstrukce stadionu Juliska ........................................ 104 

6.2.3.4 Využití potenciálu osobní značky Jakuba Podaného ....... 105 

6.2.4 Hrozby ......................................................................................... 106 

6.2.4.1 Financování .................................................................... 106 

6.2.4.2 Image fotbalu ................................................................. 107 

6.2.5 Přístup SO .................................................................................... 108 

6.2.5.1 Využití příležitosti výročí k rebrandingu ......................... 108 

6.2.5.2 Nebát se využít influencerů ............................................ 108 

6.2.6 Přístup WO ................................................................................... 109 

6.2.6.1 Postupně navyšovat návštěvnost zvyšováním diváckého 

komfortu ....................................................................................... 109 

6.2.6.2 Jasné definování ve vztahu ke konkurenci ...................... 110 

6.2.6.3 Opatrné připomínání historie, výraznější akcent na 

současnost .................................................................................... 110 

6.2.7 Přístup ST..................................................................................... 111 

6.2.7.1 Nadále rozvíjet mimofotbalové aktivity ve formě 

společenské odpovědnosti ............................................................. 111 

6.2.7.2 Stabilně pracovat na udržitelném rozvoji klubu............... 111 

6.2.8 Přístup WT ................................................................................... 112 



11 
 

6.2.8.1 Nabízet smysluplnou alternativu k produktům konkurence

 112 

6.3 Základy značky FK Dukla Praha .............................................................. 114 

7 ZÁVĚR A SHRNUTÍ ........................................................................................ 116 

SEZNAM LITERATURY ......................................................................................... 119 

SEZNAM TABULEK ............................................................................................... 125 

SEZNAM OBRÁZKŮ .............................................................................................. 126 

PŘÍLOHY ................................................................................................................. 128 



12 
 

1 ÚVOD 

V dnešním globalizovaném světě je pojem značka velice často skloňován 

v nejrůznějších souvislostech. Sportovní prostředí především na západ od našich hranic 

pochopilo o poznání dříve, že sport se nikterak neliší od běžného obchodního světa a 

tudíž strategické budování značky musí být vystavěno na podobných principech. Od 

90. let je tak možno sledovat snahu sportovních klubů o stvoření koncepce své vlastní 

značky s cílem přesahu za rámec pouhého sportu. Kluby se tímto staly důležitou a 

nedílnou součástí veřejného dění, vymanily se ze škatulky ploché zábavy pro masy a 

dobrovolně se přihlásily v odpovědnosti za témata se společenským přesahem. 

V českém prostředí ještě příliš mnoho dlouhodobých strategií utváření značky 

nenajdeme. I když se situace v posledních letech notně zlepšuje, hovořit o ucelených 

koncepcích by bylo stále ještě nadnesené. Úkolem této diplomové práce bude 

vyhodnotit momentální stav, který panuje okolo tématu značky v prostředí českého 

fotbalu, na čem by kluby mohly značky postavit a kde se nachází potenciál jejich 

budoucího rozvoje v dané oblasti. Podloženo těmito zjištěními budou vypracována 

doporučení a závěry, zdali je nezbytné se problematikou značky v našich podmínkách 

koncepčně zabývat a na jakých základech by sportovní kluby měly svoji značky začít 

budovat. 

Téma sportovní potažmo fotbalové značky je v literatuře doposud zpracováno jen velmi 

okrajově a pouhý zlomek z celkového objemu byl přeložen do češtiny. Tato diplomová 

práce se tak musela především spolehnout na práce pocházející ze zahraniční a na jejich 

poznatcích vystavět danou konstrukci. Jak už bylo výše zmíněno, tak právě v zahraničí 

jsou fotbalové kluby s budováním své značky o poznání napřed, a tak chce-li tato práce 

vytvářet doporučení pro domácí prostředí, je nutné nalézt konkrétní případy strategií 

utváření značky a inspirovat se jimi ve větší či menší míře. 

Kromě zahraničních případů se práce věnuje zhodnocení aktuálního stavu fotbalové 

HET ligy, poukazuje na povedené náznaky fotbalových strategií v oblasti utváření 

značky a srovnává je se zmíněnými příklady zahraničních klubů. V souvislosti 

s domácím prostředím jsou zmíněna témata jako návštěvnost nebo rozpočty, protože 

obě dvě jsou bezpochyby úzce propojena se snahou o prezentaci klubu. Bez potřebných 

financí a základny fanoušků se celková značka utváří jen velmi obtížně. 
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Stěžejní částí této práce je pak ta, která je určená jednomu konkrétnímu klubu, FK 

Dukla Praha. Týmu s pravděpodobně nejkomplikovanější historií na našem území, díky 

které je utváření jeho značky velmi specifické a stojí na podstatně jiných základech než 

celá řada jeho ligových konkurentů. Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a 

hrozeb pak určí, jak velký potenciál má značka pražského klubu k tomu, aby se asociace 

veřejnosti klonily ve spojitosti s ní pozitivním směrem. Následně budou vypracovány 

návrhy, na čem vybudovat hodnotu značky Dukly do budoucna a navržení strategie 

brandingu pro následujících 5 let. 

Oblast utváření sportovní značky profesionálního klubu je v našem prostředí zcela 

neprozkoumané pole a každá práce ubírající se tímto směrem je cenným přínosem, který 

může poskytnout rady, doporučení a nastínit možnosti, kudy by se kluby mohly při této 

snaze ubírat. 

 



14 
 

2 CÍLE A ÚKOLY 

Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, jak se v českém fotbalovém prostředí 

využívá práce se značkou, jak jednotlivé kluby užívají potenciálu, který jim branding 

nabízí a zároveň navržení strategie brandingu pro fotbalový klub Dukla Praha. 

Logickým vyústěním této práce tak bude zhodnocení situace v českém prostředí a 

nastínění dalších možností rozvoje v dané oblasti. K tomuto výsledku povedou tři dílčí 

části. Dílčím úkolem této práce je také zpracování tématu z pohledu teorie formou 

rešerše literatury z českých i zahraničních zdrojů. 

2.1 Postup realizace výzkumu 

Celkový postup realizace výzkumu je rozdělen do tří hlavních částí, ve kterých budou 

použity různé metody marketingového výzkumu uvedené níže. 

1) Analýza brandingu zahraničních klubů 

Na základě případových studií a vyhodnocení využívání značky předních zahraničních 

klubů z dostupných zdrojů bude proveden rozbor situace ve fotbalovém prostředí 

v zahraničí. Každý z vybraných subjektů reprezentuje odlišný přístup k utváření a 

dlouhodobému budování své značky. U každého z nich bude použita případová studie 

formou SWOT analýzy doplněná o další zdroje a její výsledky budou dány do kontextu 

s dalšími fakty. Zkoumané případové studie budou následující: 

 Případová studie značky FC Bayernu Mnichov 

 Případová studie značky Fulhamu FC 

 Případová studie značky Celticu FC 

 Případová studie značky La Liga 

 Případová studie rebrandingu značky U.S. Soccer 

2) Analýza brandingu v nejvyšší české fotbalové soutěži 

Druhá část bude zaměřena na situaci okolo brandingu v domácím prostředí české 

nejvyšší fotbalové soutěže, HET ligy. Získaná data budou pocházet z veřejně 

dostupných zdrojů, oficiálních internetových stránek jednotlivých klubů, z oficiálních 

účtů na sociálních sítích a pozorovací metodou užitou na workshopech a seminářích 

pořádaných LFA. Komparativní metodou bude porovnána aktuální situace v oblasti 
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brandingu v podmínkách ČR a v zahraničí. K tomu bude využit následující 

systematický postup: 

 Ztracování a porovnání dat týkajících návštěvnosti 

 Analýza využívání potenciálu značek jednotlivých klubů fotbalové soutěže 

 Poukázání na dílčí informace v oblasti rozvíjení značky 

 Vyhodnocení brandingu v českém fotbalovém prostředí. 

3) Analýza značky FK Dukla Praha 

V předem vybraném klubu bude provedena detailní analýza značky. V rámci analýzy 

bude zmapován vývoj značky, akce klubu pro rozvoj značky, loajalita fanoušků, 

dlouhodobá koncepce klubu a další. K takto získaným výstupům povedou následující 

kroky: 

 Zpracování údajů týkajících se klubu z dostupných zdrojů a výročních zpráv 

 Interview s marketingovým ředitelem, který je zodpovědný za směřování značky 

klubu 

 Rozšířená SWOT analýza značky FK Dukla Praha 

 Doplnění informací o poznatky získané vlastním pozorováním 

 Vyhodnocení využívání potenciálu značky, vymezení základů značky a návrhy 

do budoucna 



16 
 

3 TEORETICKÁ ČÁST 

Na značku je třeba pohlížet od její podstavy, čímž je myšlena její definice a jak jí vidí 

uznávaní autoři, přes historický vývoj, který zaznamenala do dnešních dnů až po to, jak 

vypadá její současnost ve sportovním, potažmo fotbalovém odvětví. 

3.1 Značka 

Značka je jedním z prostředků firmy, kterým se může odlišit od ostatních firem 

působících na trhu. Značka pomáhá vystoupit z anonymity a poskytuje firmě identitu. 

Sjednocuje asociace spojené s výrobkem a může působit jako garant kvality. Pro firmu 

může představovat mnoho výhod, například při určování ceny.  

Nejzákladnější pohled na značku a její definici, který vystihuje její samotnou podstatu, 

ale nezachází příliš do hloubky je například KELLEROVA (2007) definice značky, 

která uvádí, že značka (anglicky „brand“) slouží po celá staletí k rozlišování zboží 

jednotlivých výrobců a definuje se jako „něco“, co již proniklo lidem do povědomí, má 

své jméno a své důležité postavení v komerční sféře.  

Do základních definic bychom mohli zařadit i tu, která se nachází ve slovníku 

marketingové komunikace a jejímž autorem je GOVONI (2004). Značku vidí jako 

jméno, slovo, skupinu slov, symbol, design, či jiný prvek anebo kombinaci více prvků, 

které identifikují produkt konkrétní firmy a odliší ho od konkurence.  

Společně s dynamicky se rozvíjejícím světem technologií a nových možností získává 

značka širší rozměr, než kterým bývala definována v minulých desetiletích. Proto ji 

například autoři KOTLER A KELLER (2013) vidí jako jedno z nejhodnotnějších 

nehmotných aktiv firmy. Úkolem marketingu je řídit její hodnotu příslušným způsobem. 

Proto vytvoření silné značky v sobě spojuje vědu i umění. Rozhodování okolo 

značky/značek vyžaduje pečlivé plánování, hlubokou dlouhodobou oddanost a nápaditě 

navržený marketing. Silná značka poté přináší věrnost zákazníků, ale nesmí být ani 

opomíjena důležitá podstata a to, že v jejím jádru musí spočívat skvělý výrobek nebo 

služba.  

Jak z tradičního obchodního světa, tak z pohledu sportovního odvětví je důležitá 

identifikace značky zákazníkem, který ji musí správně odlišit od konkurence. Proto 

AAKER (1991) charakterizuje značku jako jméno anebo symbol (jako například logo, 
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ochrannou známku nebo design obalu), které identifikují produkty nebo služby 

jednotlivých obchodníků a odlišují tyto produkty nebo služby od konkurentů. Značka 

tak zákazníka informuje o původu produktu či služby a chrání zákazníka i výrobce. 

Podobně se na značku dívá i ZAMAZALOVÁ (2009), která ji definuje následovně: 

„Značka je nástroj k odlišení produktů a služeb od nabídky konkurence. Její základní 

úloha je v identifikaci – umožňuje spotřebitelům přiřadit produkt k výrobci, na základě 

minulých zkušeností s produkty této firmy či učinit představu o produktu a připsat mu 

určitou hodnotu.“ (Zamazalová, 2009, strana 79) 

Velice podobnou definici uvádí i VYSEKALOVÁ (2004): „Smyslem značky je odlišení 

zboží nebo služeb jednoho prodejce nebo skupiny prodejců od zboží nebo služeb 

konkurenčních prodejců“. (Vysekalová, 2004, strana 132) 

Vzhledem k celkovému zaměření této diplomové práce, která se věnuje především 

sportovnímu odvětví, je zde nutno uvést také definici nejlépe vystihující právě onen 

specifický svět sportu. Značka je ve sportovním průmyslu daleko více spojená 

s emocemi a ilusemi, které si například fanoušci spojují se značkou svého oblíbeného 

klubu. Tomuto pojetí je nejpřiléhavější definice WOODOVÉ (2000), která vidí značku 

jako slib svazků atributů, které někdo koupí a poskytne satisfakci. Atributy, které tvoří 

značku, mohou být reálné nebo ilusorní, racionální nebo emocionální, hmotné nebo 

neviditelné.  

3.1.1 Historický vývoj značky 

Značky jsou lidstvu známé již po staletí. Historii obchodních značek je možné 

vysledovat až ke značkám na prehistorické keramice. Abychom zbytečně nezacházeli 

do přílišných detailů, bude zde uvedeno několik přelomových období, které měly 

zásadní vliv na rozvoj značek.  

Tím prvním je podle KELLERA (2007) vznik značek národních výrobců, který 

můžeme datovat do období od začátku občanské války v USA po vypuknutí první 

světové války. Existovalo několik základních vlivů, které vytvořily prostor pro rozvoj 

velkých značek. Byly jimi zlepšení dopravy, vylepšení výrobních procesů, zlepšení 

balení výrobků, reklama, rostoucí počet obyvatel, nárůst industrializace, zvýšení 

gramotnosti a další. V letech mezi první světovou válkou a hospodářskou krizí došlo 

k dominanci značek pro masový trh. Značky se v tomto období dobře zavedly na 
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oblastní i národní úrovni a spotřebitelé je stále více přijímali a vážili si značek výrobců. 

Větší specializace vedla ke vzniku pokročilejších marketingových technik. S nástupem 

hospodářské krize se výrazně zvýšila citlivost vůči ceně. Tento fakt začal vyhovovat 

maloprodejcům, kteří prosadili svoje značky a upustili od méně efektivních značek 

výrobců. Těžké časy v tomto období prožívala reklama, která byla veřejností vnímána 

jako manipulativní, klamavá a nechutná. Některé vrstvy populaci ji dokonce začaly 

zcela ignorovat. Po skončení druhé světové války, během které množství značek na trhu 

značně prořídlo, nastala éra zavedení standardů řízení značek. Nastal prudký nárůst 

poptávky po vysoce kvalitních značkách. S růstem populace se rozrůstala i střední třída. 

Národní značky byly žádané a zároveň vznikla spousta nových produktů a tím pádem 

i značek. V tomto systému začala značka patřit do kompetence manažera značky, jenž 

byl zodpovědný za rozvoj a implementaci každoročního marketingového plánu. 

Faktory, které definují dobrého brand manažera platí dodnes. Můžeme je zde uvést jako 

oddanost značce, schopnost odhadnout situaci, talent k vytváření kreativních nápadů, 

schopnost rozhodovat, schopnost prosadit projekty, dobré komunikační dovednosti, 

energičnost a takzvaný multitasking. 

Jak již bylo zmíněno, tak obchodní značky ve své dnešní podobě začaly razantně 

přibývat v druhé polovině minulého století. Jak uvádí JINDRA (2011), tak spolu 

s nárůstem značek rostl a postupně stále roste i jejich význam a rovněž se mění způsob 

zacházení s nimi. Vcelku razantně se proměnila jejich funkce, kdy už neslouží pouze 

k odlišení konkurenčních výrobků, ale mají hluboký symbolický význam. 

3.1.2 Pojetí značky 

Firma se může rozhodovat, jestli bude upřednostňovat takzvanou kmenovou značku 

anebo individuální. DAŇHELOVÁ (2005) popisuje hlavní rozdíly mezi oběma pojmy 

tak, že pod prvně jmenovanou, tedy kmenovou značkou, jsou zahrnuty všechny 

produkty a výrobky, které firma vyrábí. Hlavní výhodou u tohoto typu značky je 

především v reklamě. Ta se automaticky vztahuje na všechny výrobky značky a není 

nutné ji rozlišovat pro každý typ výrobku zvlášť. Naopak jako nevýhoda může být 

chápán neúspěch jednoho daného výrobku, který se díky jednotné reklamě vztáhne na 

celou značku. Takovémuto problému předchází používání individuální značky, kdy 

každý výrobcův výrobek má svoji vlastní značku. Je ale jasné, že takovýto přístup je 

finančně o poznání náročnější než předchozí varianta kmenové značky.  
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KOTLER (2013) uvádí, že ve skutečnosti musíme od sebe odlišit tři různá pojetí značky 

a to integritu značky, identitu značky a image značky. Plánování musí vždy začít 

u integrity značky, neboť právě v této fázi společnost reálně zvažuje, co je schopna 

dodat a zajistit pro své zákazníky, a zamýšlí se nad celkovou perspektivou společnosti. 

Integrita značky je příslibem hodnoty společnosti a představuje klíč k získání důvěry 

zákazníků. Z tohoto bodu se může společnost dále posunout k vytvoření identity 

značky, nebo k obrazu toho, jak chce být vnímána navenek. Součástí vytvoření identity 

značky je i takzvaný positioning a volba konkrétního profilu společnosti. Dalším 

krokem je rozhodnout se pro určitý typ image značky čili to, čím se společnost liší od 

konkurentů. Později je třeba učinit další kroky pro to, abychom mohli přijít s dalšími 

prvky a grafickou podobou.  

3.1.3 Role značky 

Společnosti prostřednictvím značek podle GHAURIHO a CATEORA (2010) uvádějí 

své marketingové strategie do praxe a umísťují svou nabídku na trh. Úspěšná značka je 

v současné době pro společnost nejcennějším aktivem. 

Značky identifikují původ nebo výrobce produktů a umožňují spotřebitelům přisuzovat 

zodpovědnost za jejich kvalitu určitému výrobci. Spotřebitelé mohou pohlížet na 

jednotlivé jinak identické výrobky odlišně podle toho, jakou značku nesou. Podle 

KOTLERA a KELLERA (2013) mohou poznávat na základě minulých zkušeností 

s výrobkem/službou a jeho marketingovým programem. Tak zjistí, které značky jejich 

potřeby uspokojit dokážou a které nikoliv. Důvěryhodná značka zaručuje určitou úroveň 

kvality, díky níž si spokojení zákazníci výrobek nebo službu znovu koupí. Takováto 

věrnost značce představuje určitou bariéru, která brání dalším značkám v jejím příchodu 

na trh. 

Výše zmínění autoři také uvádí, že věrnost se může projevovat ochotou zákazníků platit 

vyšší cenu, což bývá spočítáno o 20–25 % více než u konkurenční značky. Jako typický 

příklad uvádějí soupeření Pepsi a Coca-Coly na trhu v USA. Coca-Cola se na základě 

chuťových testů rozhodla v polovině 80. let vytvořit značku New Coke, která byla 

sladší než původní produkt. Po velkých protestech veřejnosti, založených na absenci 

tradiční značky, byla po několika týdnech tato nová značka z trhu stažena. 
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3.1.4 Prvky značky 

Dnes již všeobecně víme, že značku může v širším slova smyslu tvořit více prvků než 

pouze její fyzické ztvárnění názvu, loga a sloganu, které platilo od počátku 20. století. 

Postupem času začaly přibývat další prvky, mezi které můžeme směle zařadit konkrétní 

písmo, způsob komunikace se zákazníky anebo vzhled dané stránky značky na 

sociálních sítích. Při budování nové značky je nezbytné myslet na co největší množství 

jednotlivých prvků v návaznosti na jejich použitelnost. 

I přes vědomí výše uvedeného jsou ony tři historické prvky značky neodmyslitelnými 

základními kameny přes všechny proměny doby až do dnešních dnů. Proto je třeba se 

podrobněji věnovat každému z nich. Značka by tedy podle KOTLERA (2013) měla mít 

přinejmenším následující tři součásti, jimiž jsou jméno, logo a slogan. 

3.1.4.1 Jméno 

Správné zvolení jména značky má významný vliv na úspěšnost produktu na trhu. 

Zvolení dobrého názvu však není příliš jednoduchým úkolem. Nejprve je vhodné 

produkt analyzovat, zjistit cílový trh a zabývat se i navrhovanými marketingovými 

strategiemi. 

Předchozímu tvrzení odpovídají i níže uvedená kritéria, kterých by se měla firma držet 

při určování a volbě názvu. Jméno by proto nemělo vznikat z nouze, protože s ním poté 

musí společnost nadále žít, nebo vynaložit prostředky na jeho změnu. Z tohoto důvodu 

je podle KOTLERA (2013) velmi dobré dodržovat při volbě jména následující kritéria. 

 Zapamatovatelnost 

 Smysluplnost 

 Sympatičnost 

 Proměnlivost 

 Přizpůsobivost 

 Ochranitelnost 

Problematikou spojenou se jménem společnosti/firmy a jeho výběrem se ve své 

publikaci zaobírá také BAUER (2014). Podle něj si s pomocí obchodního názvu 

spotřebitelé snáze vytvoří bližší vztah ke společnosti/firmě. Vhodně zvolený název 

usnadňuje komunikaci. Laicky řečeno lze poznamenat, že co nemá jméno, jako by 
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vůbec neexistovalo. S názvem či jménem dostává firma/produkt jasnější tvar, lepší 

obsah a snáze se o tom každému mluví. Když je název navíc něčím zajímavý, platí to 

o to více. 

3.1.4.2 Logo 

Vizuální podoba značky je ztělesněna v jejím logu. Jde o velmi citlivou záležitost, 

neboť právě logo by mělo vystihovat celou koncepci společnosti. Také by nemělo být 

neměnným symbolem, ale upravovat a přizpůsobovat se době a aktuálním trendům a 

potřebám dané firmy. 

Logo se podle KOTLERA (2013) volí v logické posloupnosti po určení jména značky, 

nikoli naopak. Vizuální podoba by měla být svěřena do rukou designéra, který zajistí 

vizualizaci loga, symbolu či emblému, který běžně ztvárňuje jméno značky. 

V některých případech však jméno značky není vůbec v jejím logu zmíněno. 

3.1.4.3 Slogan 

Společnost musí volit slogan tak, aby se jí nevymstilo to, že slogan bude obtížně 

uvěřitelný. Zde uvádí KOTLER (2013) příklad společnosti Ford, která mnoho let 

používala slogan „Kvalita je naším nejdůležitějším úkolem“, přitom ale značka 

nefigurovala na seznamu deseti nejkvalitnějších vozů.  

Zajímavý příklad při volbě strategií pro určování sloganu nabízí MACHKOVÁ (2009). 

U sloganu je podle autorky velmi důležité rozhodování ohledně možného překladu do 

jiných jazyků. Velkou roli v tom hraje strategické rozhodování a koncepce dané značky. 

Například francouzská značka L´Oréal využívá překladu svého sloganu do konkrétního 

jazyku země, ve které působí – „L´Oréal – protože vy za to stojíte“, „L´Oréal - because 

you're worth it“. Nebo může daná značka vsadit na svůj mezinárodní velmi silný 

positionig a své logo nepřekládá – „Nokia – connecting people“, „McDonalds - I'm 

Lovin' It“. 
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3.1.5 Poznávací prvky značky 

Marketingoví výzkumníci Millward Brown a WPP vyvinuli model zachycující sílu 

značky označovaný jako BRANDZ, jehož základem je pyramida nesoucí název Brand 

Dynamics. Jeho podobu znázornil na své publikaci KOTLER (2013) na následujícím 

obrázku 1. 

Obrázek 1: Moden BRANDZ 

 

Zdroj: KOTLER (2013) 

Cílem společnosti by mělo být získání věrných zákazníků, kteří budou v dané kategorii 

výdajů utrácet značnou část financí a budou o ni šířit informace. 

Navíc autor na dalším obrázku (obrázek 2) popisuje model sestávající se ze čtyř 

proměnných, jimiž jsou aktivní diferenciace (odlišení značky s ohledem na různé 

kulturní projevy), relevantnost (vhodnost značky, která se vztahuje k uvažování nad 

kritérii a vyzkoušení výrobku), úcta (pohled na značku, který se váže k názoru na její 

kvalitu a věrnost) a znalost (osobní povědomí o značce, které se váže k povědomí a 

zážitku spotřebitele). 
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Obrázek 2: Model čtyř proměnných 

 

Zdroj: KOTLER (2013) 

3.1.6 Povědomí o značce 

Důležitými pojmy, které se nejčastěji vyskytují u tématu povědomí o značce, jsou 

především rozpoznání a vybavení si značky. S těmito pojmy také nejčastěji pracují 

autoři, kteří poskytli jakýsi návod, jak s oním povědomím zacházet ve vztahu 

k zákazníkům neboli spotřebitelům.  

Podle KELLERA (2007) se povědomí o značce sestává z rozpoznání a vybavení si 

značky.  Rozpoznání se vztahuje ke schopnosti spotřebitele potvrdit dřívější seznámení 

se značkou, samozřejmě pouze k případně pokud k tomu dostane impuls. Rozpoznání 

značky vyžaduje, aby spotřebitelé mohli správně rozlišit značku jako něco, co již dříve 

viděli nebo o čem již dříve slyšeli. 

Autor také uvádí, že podle mnoha výzkumů je všeobecně snadnější rozpoznat značku, 

než si ji vybavit z paměti. Na konkrétním příkladu z praxe lze uvést, že pokud dochází 

k rozhodování o koupi produktu v obchodě, může mít rozpoznání značky větší význam, 

protože značka je fyzicky přítomna. Mimo obchod, nebo v situaci, kdy značka přítomna 

není, může být důležitá schopnost spotřebitele vzpomenout si na značku sám od sebe. 

Z toho důvodu je vybavení si značky podstatné například pro značky působící ve 

službách, nebo při nákupech on-line.  
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3.1.7 Vybudování značky 

Vybudování značky je dlouhodobým procesem, který v sobě skrývá velkou řadu 

nejrůznějších úskalí. Různí autoři se shodují v tom, že značka je vždy spojovaná 

s produktem a jeho kvalitou. Toto tvrzení platí jak ve sportovním, tak nesportovním 

prostředí. 

TAYLOR (2007) uvádí, že vybudování silné obchodní značky je závislé na tom, jak 

dobrý produkt značka nabízí. Spotřebitelé vyhledávají značky postavené na autenticitě. 

Většina značek, které obdivujeme, stojí na dobrých produktech. Čím lepší produkt je, 

tím lépe si na trhu vede, avšak velmi mnoho marketingových týmů sílu produktu 

přehlíží, nebo na ni zapomíná, čímž vzniká otazník nad dlouhodobou budoucností 

značek na mnoha trzích. 

KOTLER (2013) se ve své publikaci zamýšlí i nad nástroji vybudování značky. Mezi 

hlavní uvádí: 

 Tradiční reklama 

 Sociální média 

 Sponzoring nejrůznějších událostí 

 Vytváření klubů/komunit uživatelů 

 Návštěvy společnosti 

 Návštěvy veletrhů 

 Putovní výstavy 

 Přímý přenos prezentací, diskuzí a zábavy po internetu 

 Otevření obchodů či výstavních místností 

 Přispění k občanské vybavenosti či na charitativní události 

 Dobrý poměr ceny k výkonu 

Je zřejmé, že marketingoví pracovníci mohou pro upoutání pozornosti a získání věrných 

zákazníků na cílovém trhu využít mnoha různých nástrojů. Pro co se rozhodnou, se 

odvíjí od relativního dosahu a účinnosti jednotlivých nástrojů v porovnání s jejich 

náklady. 
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3.1.8 Strategické řízení značek 

Strategické řízení značky lze zjednodušeně charakterizovat jako nástroj, jímž firma 

působí na spotřebitele a usnadňuje mu tím orientaci ve svých produktech.  

Celé řízení se odehrává v několika na sobě navazujících etapách. Jejich posloupnost 

uvádí MACHKOVÁ (2009) v níže uvedeném obrázku. Nejprve je třeba zvolit koncepci 

značky, značku správně vybrat a zajistit její ochranu. 

Obrázek 3: Řízení značky 

 

Zdroj: MACHKOVÁ (2009) 

 

3.1.9 Značková politika 

Značkové politice neboli brand managementu se ve své publikaci věnuje MACHKOVÁ 

(2009). Mimo jiné uvádí, že značka plní určité funkce pro výrobce i pro spotřebitele, 

pro které se stává přesně definovaným symbolem. K základním funkcím patří 

identifikace, diferenciace, diversifikace.  

3.1.9.1 Koncepce značky 

Budování silné značky bez předem stanovené koncepce není prakticky reálné. Musí být 

jasně stanoven strategický plán postupného rozvoje a od něj se teprve odvíjející 

jednotlivé kroky, jak celkového obrazu značky v očích veřejnosti dosáhnout. 

Silná značka má podle KOTLERA (2005) pět rozměrů. Musí vyvolat myšlenky na 

určité atributy, jako jsou charakteristické znaky výrobku, jeho provedení atd. Dále by 

měla nabízet jednu nebo více klíčových výhod. Za třetí uvádí, že pokud si značku 
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představíme jako člověka, měli bychom jí být schopni přisoudit lidské vlastnosti. 

Značka by měla vypovídat o hodnotovém systému společnosti. A jako poslední rozměr 

je v publikaci uveden názor, že značka je obrazem těch, kteří ji kupují. 

Stanovení koncepce značky vychází vždy z analýzy marketingových cílů. Je nutné 

definovat identitu značky, její odlišnost a místo v hierarchii již existujících značek. Dále 

pak určit časový horizont nebo teritoriální rozsah. 

3.1.9.2 Stanovení hodnoty značky 

Velmi často je možné se setkat v nejrůznějších periodikách s žebříčky určující pořadí 

hodnot jednotlivých značek. Aby takovéto pořadí mohlo být odborníky sestaveno, je 

nutné použít jednotný klíč k určení celkové hodnoty brandu.  

Odborníci se shodují na tom, že stanovení konkrétní hodnoty značky je velmi obtížné. 

Například americký autor ARMSTRONG (2015) se k této problematice vyjadřuje takto: 

„Hodnota značky je dána loajalitou zákazníků, známostí značky, tím, do jaké míry je 

zosobněním kvality, a tím, jak silně s ní spotřebitelé výrobky ztotožňují. Dále hodnotu 

značky ovlivňuje například mezinárodní právní ochrana a pozice v rámci průmyslových 

a obchodních sítí.“ (Armstrong, 2015, strana 289) 

KOTLER A KELLER (2013) definují hodnostu značky následovně. „Hodnota značky 

je hodnotou, kterou značka přidává výrobkům a službám. Může spočívat ve způsobu, 

jakým spotřebitelé uvažují, cítí a jednají ve vztahu ke značce, stejně jako v cenách, 

tržním podílu a ziskovosti, které značky přináší.“ (Kotler a Keller, 2013, strana 281) 

3.1.10 Globální značky 

Globální značky mají své kořeny v minulém století, kdy byly položeny jejich základy. 

Významné regionální značky se díky globalizaci a celkovému propojování světa 

přetvořily ve značky globální a přizpůsobily se odlišnostem celosvětového trhu, který 

funguje na jiných principech než trhy regionální. 

Nejprve je však třeba si pojem globální značka vysvětlit. Na přerod místní neboli 

regionální značky v globální se zaměřil ve své publikaci i KOTLER (2005). Podle něj 

místní značka zůstane místní, pokud nepředstavuje produkty, které jsou něčím jiné a 

lepší než ostatní produkty, které pocházejí ze stejné kategorie avšak z jiných trhů. 
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Místní značka musí nejprve projít úspěchem ve svém regionu, než se z ní může stát tzv. 

značka globální. Autor zde uvádí i příklad v podobně piva značky Corona, které je 

původem z Mexika. Na americký trh si proklestilo cestu tím způsobem, že nejdříve 

začalo nápoj distribuovat v amerických městech se silnou mexickou populací. Tento tah 

Coroně otevřel dveře k úspěchu na celém území USA a postupem času se z ní stalo 

číslo jedna mezi importovanými pivy ve Spojených státech. 

Nejviditelnější součástí globální marketingové strategie jsou takzvané globální značky. 

Jejich použití má celou řadu nesporných výhod. Mezi ty nejzásadnější patří podle 

MACHKOVÉ (2009) především úspory v ekonomické oblasti, které jsou příčinou 

využívání jednotného marketingového konceptu. Dalšími výhodami jsou potenciální 

možnost posílení mezinárodní proslulosti značky a zvyšování důvěry a věrnosti ze 

strany spotřebitelů. Dalším faktem je to, že globální značky mají mimořádně vysokou 

tržní hodnotu. 

Jak je možno vidět v přehledu deseti nejhodnotnějších globálních značek BEST 

GLOBAL BRANDS (2017) pro rok 2016 ze serveru interbrands.com, naprostý prim 

drží firmy, jejichž hlavní sídlo je na území USA. Z takzvané Top 10 je to hned sedm 

značek. Z mimoamerických nalezneme v tabulce 1 po jedné značce z Japonska, 

Německa a Jižní Korey. Při ohlédnutí na výsledky například z roku 2008, můžeme 

vypozorovat několik trendů. Tím prvním je téměř trojnásobná tržní hodnota 

nejhodnotnější značky pro rok 2016 (Apple) než Coca-Coly, která tento žebříček 

opanovala o 8 let dříve. Dalším trendem je vzestup značek, které mají co do činění 

s elektronikou nebo internetem na úkor tradičních a starších značek. 
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Tabulka 1: Nejhodnotnější světové značky 

Pořadí Název značky Země původu Hodnota značky 

1. Apple USA 178,119 

2. Google USA 133,252 

3. Coca-Cola USA 73,102 

4. Microsoft USA 72,795 

5. Toyota Japonsko 53,580 

6. IBM USA 52,500 

7. Samsung Jižní Korea 51,808 

8. Amazon USA 50,338 

9. Mercedes-Benz Německo 43,490 

10. GE USA 43,130 

 

Zdroj: interbrand.com 

3.1.11 Marketingová a právní ochrana značky 

Marketingová ochrana značky spočívá podle MACHKOVÉ (2002) v její kontinuální 

prezentaci a podpoře, v jejím využívání ve vnějším i vnitřním prostředí firmy a při 

obchodním jednání. Vývoj značky na trhu je stále sledován, analyzován a porovnáván 

se strategiemi konkurenčních značek. Pro ochranu značky zvažují výrobci i členství 

v zájmových sdruženích.  

Právní ochranou značky je myšlen především zápis do registru ochranných známek. 

Značka musí mít takzvanou zápisovou způsobilost, jenž spočívá v rozlišovací 

způsobilosti, grafické znázornitelnosti a v její spojitosti s určitým výrobkem nebo 

službou. Zmíněné registrace zaručuje majiteli značky její výlučné užívání. Převod 

značky jinému subjektu je možný prodejem v rámci licenční smlouvy. 

3.1.12 Branding 

Mnoho lidí může být poněkud zmateno rozdíly mezi pojmy jako je značka a brand a 

pokládat je za totožnou věc pouze řečenou ve dvou jazycích. To ale ve světě moderního 

marketingu není úplně přesné. Zjednodušeně lze říci, že hlavní rozdíl mezi značkou a 
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brandingem je ten, že slovo „brand“ znamená a je vnímáno jako unikátní způsob 

fungování značky. Značkou může být cokoli, ale brandem se značka stává až po jisté 

době svého fungování. 

Pojmem „branding“ rozumíme podle TAYLORA (2007) proces vytváření značky, 

jejích hmotných a nehmotných prvků. Tedy komunikaci mezi firmou a zákazníkem. 

Branding je také často chápán jako nástroj, který znemožňuje konkurenci přijít na trh 

s něčím podobným. Pomáhá firmě udržet si konkurenční výhodu.  

Poněkud a odlišný pohled na branding poskytuje LEVINE (2003). Tento autor považuje 

za důležité, aby spotřebitel vnímal značku jako specifický produkt, který identifikuje 

celou firmu. „Branding je složitý proces, ale cíl má jednoduchý: vytváření a rozvoj 

specifické identity pro společnost, zboží, skupinu, nebo osobu. Samotný proces návrhu 

je pečlivě připravován a inovován v průběhu. Vlastnosti, v které jeho tvůrci věří, musí 

být atraktivní i pro veřejnost.“ (Levine, 2003, strana 3) 

Branding je podstatou a nedílnou součástí tzv, obsahového marketingu. Když se 

budeme věnovat pouze výrazu branding, definují ho autoři ŘEZNÍČEK a 

PROCHÁZKA (2014) následovně.“Branding je chápán jako budování značky, zejména 

jako zvyšování reputace, zvýšení loajality či důvěry.„ (Řezníček a Procházka, 2014, 

strana 95) 

Celkový pohled na branding popisují i autoři PERREAULT a MCCARTHY (1996). 

Podle nich branding znamená používání názvu, loga, sloganu anebo kombinace těchto 

tří prvků značky k identifikování produktu. Důležitou složkou je i snadná 

rozpoznatelnost, která bývá způsobena snadným rozpoznáním mezi konkurenty 

z pohledu zákazníka. Právě tento fakt může být velkou výhodou pro produkt, který 

působí na trhu, kde se většinově vyskytují neoznačené produkty. 

I v otázce brandingu je důležitý náhled do historie, se kterým pracuje ve své publikaci 

BENNET (1988). Vidí jej jako staletí starou a zároveň prověřenou myšlenku, která se 

udržela až do dnešní moderní doby. Postupem času situace dospěla do dnešního stádia, 

kdy je takzvaně „obrandována“ i syrová zelenina v obchodech. Uvádí také tři hlavní 

důvody, proč se k brandingu dochází napříč všemi produkty na trhu a proč je záhodné 

budování značky i u výrobků, které by na první pohled speciální značku mít ani 

nemusely. 
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Na prvním místě uvádí ochranu obchodní značky a zároveň podporu inovací. Za druhé 

branding pomáhá zákazníkům s jejich spotřebitelskými rozhodnutími a také zároveň 

takto označené produkty jsou snadno rozpoznány jak spotřebiteli, tak marketéry. 

3.1.12.1 Brandmanagement 

Kapitoly týkající se brandingu a brandmanagementu se v lecčems mohou zdát podobné, 

přesto zcela identické nejsou a je nutno si je vysvětlit odděleně. Brandmanagement jako 

takový úzce spolupracuje s ostatními a zcela konkrétními styly řízení firmy a 

dlouhodobě směřuje celkové ubírání se společnosti. 

Hlavním cílem strategického brand managementu podle autorů DRUMMONDA, 

ENSORA a ASHFORDA (2008) je vytvoření charakteristické identity produktů nebo 

služeb. Tato identita musí být v souladu s marketingovou strategií společnosti, 

především s positioning a targeting strategiemi. Každá společnost by měla usilovat 

o vytvoření takové brand equity, kterou zákazníci budou vnímat jako přidanou hodnotu 

produktu či služby. 

Pro současný brand management jsou podle BAUERA (2014) charakteristické 

následující prvky. 

 Posilování úlohy firemních značek neboli corporate brands 

 Budování globálních značek neboli global brands 

 Rostoucí význam distribučních značek neboli private labels 

 Trend k mezinárodnímu sjednocování značek 

 Mezifiremní spolupráce neboli co-branding  

3.1.13 Rebranding 

Rebranding je ve fotbalovém prostředí čím dál tím častěji skloňované slovo, kterého se 

možná někteří odpovědní lidé ve vedení společností či klubů zbytečně obávají. Jde sice 

o citlivý zásah do pohodlného a zaběhnutého fungování, ale jedině přizpůsobení se 

novým trendům může firmu posunovat dál a zajistil jí tak přežití v čase. 

Samotným pojmem označujeme změnu značky. Podle BAUERA (2014) se rozsah změn 

může lišit s ohledem na individuální situace a účel. Může se jednat o dílčí změny 

korporátní identity, kdy stávající firemní logo přestane z nějakého důvodu vyhovovat. 
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Nejčastěji proto, že grafické pojetí už zastaralo a je nutno jej změnit směrem 

k progresivnímu vývoji celého podniku. Častěji se však pod pojmem rebranding 

setkáme s úplnou změnou značky.  

3.2 Sportovní značka 

Žijeme v době, kdy je rozvoj sportovních a klubových značek stále na vzestupu. Tento 

růst významu trvá již přibližně poslední čtvrtstoletí a je z velké míry důsledkem stále 

užšího propojování světa obchodu se sportovním světem. Budování značky je jednou 

z nejdůležitějších marketingových disciplín. Bez strategické práce se značkou jsou 

marketingové aktivity pouze směsicí náhodných výstřelů do tmy, které mohou vyjít, ale 

většinou se nepovedou. Mnozí autoři také tvrdí, značka je nejméně pochopeným 

marketingovým konceptem, sportovní marketing nevyjímaje. 

Sportovní značky a branding sportovních značek se stal podle MULLINA, HARBYHO 

A SUTTONA (2007) velmi důležitým a populárním přibližně od poloviny devadesátých 

let dvacátého století. Od té doby je možné téměř každý den se dočíst o tom, jak někdo 

ze sportovního prostředí řeší otázku brandingu, či rebrandingu. Globálně lze říci, že 

sportovní organizace začaly na sebe sama pohlížet jako na značky a chtějí být přesně 

takto řízeny. Tedy krok po kroku, jak je to běžné v mimosportovním světě. Tento faktor 

je velmi důležitý z pohledu dlouhodobého úspěchu sportovních organizací. 

Marketing sportovních značek se podle KELLERA (2007) stal v poslední době velmi 

složitým. Využívá tradiční techniky marketingu baleného zboží. Mnoho sportovních 

týmů dnes již neuspokojí pouhé výčty výher a ztrát, které řídí návštěvnost diváků a 

finanční zisky. Dnes jsou týmy řízeny kreativní kombinací reklamy, podporou prodeje, 

sponzorstvím a dalšími formami komunikace. Díky všem těmto faktorům mohou tyto 

značky dosáhnout stálého prodeje lístků, který se neodvíjí od aktuální sportovní formy 

nebo výsledků. Značkové symboly a loga jsou důležitými nositeli finančních příspěvků 

profesionálnímu sportu skrze licenční smlouvy.  

Specifické postavení sportu ve společnosti společně s jeho specifickým charakterem 

determinuje podle PETRÁČKOVÉ (2012) sportovní značku jako takovou. Samotný 

sport je společností vnímán velmi příznivě a pozitivně jako druh zábavy a odpočinku. 

Dokáže si udržet velkou sledovanost a uznání i přes všechny negativní zprávy z médií 

o dopingu či korupci. Významnými faktory přitažlivosti sportu jsou nepředvídatelnost 
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výsledků a příběhy skutečných lidí. Dále je to sponzoring jako jedinečný způsob 

získávání finančních prostředků profesionálních sportovních klubů, který nelze 

realizovat v jiných odvětví mimo sport. Dobrá sportovní značka výrazně usnadňuje 

získávání nových partnerů. 

Ve sportovním průmyslu je rozlišování jednotlivých značek ještě daleko silnější než 

v kterémkoliv jiném odvětví. Utváření značky je jednou z klíčových strategií 

používanou marketéry, aby se odlišili od ostatních a takzvaně vystoupili z davu. To, jak 

poté zákazník/fanoušek smýšlí o dané značce, se stává skutečně silným faktorem 

v upevňování vztahu mezi ním a společností/klubem. Tradiční sportovní značky podle 

DAŇHELOVÉ (2005) staví na své historii a brání se tak tomu, aby se staly módními 

výstřelky. Významné sportovní značky používají nebo používaly k prosazení se na trhu 

sportovní ikony jako například v případě Adidasu Davida Beckhama, Petra Čecha a 

dalších. 

Značky všeobecně pomáhají podle SMITHA a STEWARTA (2015) lidem 

v zapamatování produktů a také ukládají pozitivní myšlenky do hlav jednotlivců a tím 

pomáhají spoluvytvářet obraz celé společnosti. Silné a velké značky reprezentovány 

globálně nejsilnějšími hráči na poli sportovních produktů mají dvě důležité složky 

úspěchu. Jde o vysoký stupeň snadné rozpoznatelnosti na trhu a silné asociace spojené 

se značkou. Mezi tento typ značek řadí autoři například Manchester United, Ferrari, 

Dallas Cowboys, Los Angles Lakers, IOC, FIFA nebo Nike.  

Nemusí se vždy ale jednat pouze o společnosti nebo kluby. Mezi nejsilnější značky lze 

směle zařadit i individuální sportovce. Jedním z nich je například olympijský vítěz a 

nejrychlejší muž planety Usain Bolt. Tomuto jamajskému sprinterovi se podařilo 

vytvořit okolo své osobnosti značku, která se výrazným způsobem odlišuje od 

konkurence, je velmi snadno rozpoznatelná, unikátní, nenapodobitelná a se kterou jsou 

spojovány velmi pozitivní emoce.  

3.2.1 Specifika sportovní značky 

Mezi sportovní značky, které se zabývají výrobou a prodejem sportovních služeb 

(fitness centra) či sportovního zboží (obchody se sportovním náčiním), je v dnešní době 

nutné započítat i sportovní kluby, organizace a události. Díky aspektům v poskytování 

sportovních služeb jsou vnímány jako plnohodnotné značky a je důležité s nimi 
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strategicky pracovat. Pro efektivní zacházení se sportovní značkou je potřeba uzpůsobit 

marketingové nástroje unikátnímu sportovnímu prostředí. Specifikami sportovních 

značek se z všeobecného hlediska zabývá sportovní marketing. 

Stejně jako jakákoli jiná značka, tak i ta sportovní obsahuje podle SMITHA a 

STEWARTA (2015) jednotlivé složky ve formě jména, designu, symbolu, image, 

sloganu a dalších. Při výběru názvu týmu se častokrát ve sportovním prostředí uchylují 

jednotlivé celky k tomu, že zvolí takový, aby hned na první dojem vzbuzoval sílu, 

spolehlivost a všechny atributy s ním spojené. Kolem takovéhoto názvu je pak 

vybudována celá značka a je řízena v každém svém kroku v tomto duchu. Jako ideální 

přiklad může posloužit novozélandský All Blacks New Zealand Rugby Union team.  

Stále častěji dochází podle DAŇHELOVÉ (2005) ke sbližování oblasti fashion a sportu. 

Je stále těžší najít charakteristické prvky jednotlivých značek. Z toho důvodu se 

předpokládá, že v blízké budoucnosti nastoupí úzká specializace sportovních značek, 

která zapříčiní vymírání univerzálních sportovních produktů, které lze použít na 

všechno, ale při žádném z použití nesplní svoji funkci stoprocentně.  

Avšak vybudování sportovní značka je mnohem více než pouhá volba jména a okolo ní 

navázané atributy. Z toho důvodu uvádějí autoři podle SMITH a STEWART (2015) 

následující čtyři body, ve kterých shrnují nejdůležitější kroky, při výstavbě značky ve 

sportu:  

 Povědomí o značce – pojednává o tom, jak zákazníci/fanoušci 

rozpoznávají a pamatující si značku ve vysoce konkurenčním prostředí  

 Řízení image značky – tento bod se odehrává především v myslích 

jednotlivých zákazníků. Například věří zákazníci tomu, že je značka 

skutečně reprezentována atributy, jako je spolehlivost, luxus, 

dobrodružství nebo zážitek? 

 Brand equity – Zde jde o přidanou hodnotu, kterou určitá značka nabízí. 

Podle mnoha výzkumů jsou zákazníci výrazně loajálnější ke značkám, 

které vykazují vysokou hodnotu brand equity. Pod pojmem přidané 

hodnoty se může skrývat celá řada oblastí jako je již výše zmíněné 

povědomí o značce, cena, koncepty a tvůrčí myšlenky propojující 

zákazníky se značkou, loajality zákazníků a další. 
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 Zlepšování brand equity – s rostoucí brand equity se zvyšuje 

pravděpodobnost, že zákazníci si v široké konkurenci opakovaně 

dlouhodobě zvolí produkt, který reprezentuje značka s vysokou přidanou 

hodnotou. Sportovní organizace na své brand equity ve velké míře 

pracují především systémem bonusů a odměn pro své stálé zákazníky ať 

už je to formou slev nebo zážitků. 

3.2.2 Hodnota sportovní značky 

Při pohledu do nejrůznějších tabulek a žebříčků, které sledují hodnoty sportovních 

značek, vyvstává jeden problém, který popisují ve své knize WESTERBEEK a SMITH 

(2003). Například stále stoupající celosvětová popularita a hodnota jednotlivých 

fotbalových týmů z evropského kontinentu může díky zvětšujícím se ekonomickým 

možnostem přerůst zastřešující sportovní organizace, které jsou v tomto případě UEFA 

a FIFA a celá situace může vyústit ve spory o vystoupení z nich. To by pravděpodobně 

mělo za následek vybudování nových organizací pro takzvané globální týmy, které by 

byly ještě více orientované na ekonomický zisk. Reálně by tak mohla vzniknout jakási 

Super Liga například pro 14 evropských týmů z celého kontinentu, která by výrazně 

nabourala jednotlivé domácí soutěže.  

3.2.3 Image sportovní značky 

Jedinečnost sportu spočívá ve vysokém emocionálním spojení fanoušků s jejich 

oblíbeným týmem a není možné předvídat výsledek nebo ovlivnit, zda se některý 

sportovec nezraní anebo neudělá chybu, která by zásadním způsobem ovlivnila 

výsledek utkání. Autoři MULLIN, HARDY a SUTTON (2007) uvádějí, že image ve 

sportu se skládá ze čtyř pozitivních složek.  

 Dobré vzpomínky – vzpomínky, které pomáhají zákazníkům získat či 

znovu oživit informace. Pokud si divák vybaví rodinnou atmosféru na 

stadionu, je pravděpodobné, že právě tento prožitek si bude vybavovat a 

koupí si lístek i na další zápasy.  

 Odlišnost – neboli diferenciace od ostatních produktů. Sportovní událost 

je zcela rozdílná, zážitek z ní je i mnohem více sociální. Lidé navštěvují 
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sportovní utkání nejčastěji ve skupinách, typickým znakem je vzájemná 

komunikace během zápasu a silný emocionální zážitek. 

 Motivace – asociace se značkou poskytují zákazníkovi důvod k opětovné 

koupi produktu. Klíčem k úspěchu marketingové kampaně NBA “I love 

this game“ byly spoty znázorňující smečující celebrity basketbalu, jak se 

hrou baví. Tím značka NBA vytvořila asociaci spojenou se zábavou a 

zákazníky to motivovalo k nákupu lístků, aby i oni mohli být součástí 

hry.  

 Dobrý pocit  – asociace může vytvořit pozitivní postoje a pocity. Časté 

jsou reklamní kampaně zdůrazňující, že sportovci jsou nejen 

profesionálními hráči, ale také obyčejní lidé mající stejné problémy jako 

všichni ostatní. 

3.3 Fotbalová značka 

Když uvažujeme o fotbalové značce, každému se pravděpodobně vybaví značka 

fotbalového klubu, která je vlajkovou lodí značek ve fotbalovém prostředí.  

Nejen v zahraniční, ale už i u nás v České republice se na značky ve fotbalovém 

prostředí nahlíží jako na značky obchodních firem, ve kterých organizace zastávají 

přední úlohu a stojí za nabídkou, která je předkládána spotřebiteli za účelem koupě nebo 

užívání produktu a služby.  Podle BRIDGEWATEROVÉ (2010) u obchodní hodnoty 

převládá strategie tvorby a budování značky. Týká se to zejména fotbalových značek a 

je rozhodujícím faktorem. Zaměstnanci fotbalových klubů jsou vedeni k chování 

směrem k fanouškům a dalším investorům dle hodnoty asociací se značkou. Žádná 

organizace nemá dovoleno v rámci ligových pravidel vlastnit více než jeden fotbalový 

klub, což znamená, že organizace může mít jenom jednu značku, se kterou je 

neodmyslitelně spojena.  

3.3.1 Fotbalové utkání jako produkt marketingu 

Fotbal je celosvětově nejmasovějším a také nejsledovanějším i nejprovozovanějším 

sportem. Ruku v ruce s tímto faktem jde i marketingové využití produktu, tedy 

fotbalového utkání, pro marketing. 
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ČÁSLAVOVÁ (2009) uvádí 3 hlavní důvody, proč je právě fotbal marketingově 

využíván v tak velké míře. Tím prvním je sama popularita fotbalu. Nejrůznějším 

studiím tento sport jasně vévodí v počtu aktivních zájemců, kteří figurují ať už v roli 

aktivního hráče, diváka nebo sponzora. Až s velkým odstupem poté následují sporty 

jako atletika, tenis, motorismus a další. Druhým důvodem je častá prezentace fotbalu 

v médiích. V realitě České republiky je v popředí zájmu v tištěných i elektronických 

médií především fotbal následovaný ledním hokejem. Třetím důvodem je podle autorky 

velký počet lidí, kteří fotbal aktivně provozují. Zde lze jako důvod uvést mimo jiné 

i nepříliš vysokou finanční náročnost a dostupnost ve srovnání s jinými sporty (např. 

ledním hokejem).  

3.3.2 Asociace s fotbalovým klubem 

Asociace, které si lidé spojují se značkou fotbalového klubu, bývají velmi pevné a 

obtížně měnitelné. Ke každému klubu by bylo možno vzhledem k jeho historii 

i současnému vystupování přiřadit určité vlastnosti, které jeho značku nejlépe 

charakterizují. Podle ČÁSLAVOVÉ (2009) jsou faktory vymezující značku následující. 

 Základna fanoušků  

 Historický úspěch 

 Využití značky 

 Nedostatek 

 Hodnoty  

 Hvězdy 

3.3.3 Hodnota fotbalové značky. 

Konkrétní podobou hodnoty značky, především té finanční, u fotbalových klubů se 

dlouhá léta věnuje řada ekonomických webů a periodik. Jak již bylo zmíněno výše, 

jedním z těchto webů je Brand Finance. Tato společnost sestavuje každý rok žebříček 

10 nejhodnotnějších a také nejsilnějších evropských fotbalových značek. Systém, který 

používá k ocenění síly jednotlivých značek, pracuje na podobném systému jako rating 

běžných společností z nefotbalového prostředí. Na základě měřitelných hodnot, mezi 

kterými je povědomí o značce, dělení příjmů, klubové dědictví, evropská ocenění, 

ranking UEFA a průměrné návštěvnosti, je sestavována síla značky daného fotbalového 
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klubu. Naopak sloupec vyjadřující pořadí 10 nejhodnotnějších fotbalových značek 

v Evropě je sestavován čistě na základě finanční ceny značky. 

Při pohledu do tabulky je patrné, že pořadí nejhodnotnějších a nejsilnějších fotbalových 

značek se může značně lišit. Nejpatrnějším trendem je ten, že anglické značky klubů si 

lépe vedou v pořadí nejhodnotnějších značek a horší postavení zaznamenávají v pořadí 

značek nejsilnějších. Důvodů může být hned několik. Mezi ty nejstěžejnější mohou být 

zařazena vysílací práva, která jsou pro nejsledovanější soutěž světa, anglickou Premier 

League, výrazně výnosnější než pro ostatní ligové soutěže. Naopak v kritériích jako 

jsou evropská ocenění nebo průměrná návštěvnost mohou mít v některých případech 

navrch takzvané kontinentální týmy. 

Tabulka 2: Nejhodnotnější a nejsilnější fotbalové značky 

Pořadí 
nejhodnotnějších 

značek 

Pořadí 
nejsilnějších 

značek 
Klub Země 

1. 4. Manchester United Anglie 

2. 1. Real Madrid Španělsko 

3. 2. Barcelona Španělsko 

4. 8. Chelsea  Anglie 

5. 3. Bayern Mnichov Německo 

6. 9. Manchester City Anglie 

7. 10. Paris Saint Germain Francie 

8. 7. Arsenal Anglie  

9. 6. Liverpool Anglie 

10. Není v top 10 Tottenham Anglie 

 

Zdroj: HAIGH (2017) 

Avšak agentura Brand Finance není jedinou, která sestavuje obdobný žebříček. Další 

každoroční analýza je sestavována renomovanou agenturou KPMG, která vytváří 

analýzu hodnoty fotbalových klubů nazvanou „KPMG’s Sports Advisory Practice“ 

THE EUROPEAN ELITE (2017) z veřejně dostupných finančních výkazů 

32 fotbalových klubů vždy k prvnímu lednu každého roku. U této analýzy lze uvést, že 

v první čtyřce nejhodnotnějších klubů se vedle Manchesteru United a Realu Madrid 

umístily Barcelona a Bayern Mnichov. Všechny čtyři kluby přesáhly hodnotu 2 miliard 

eur. Prvních deset klubů žebříčku dohromady tvoří 2/3 hodnoty celého výběru 32 klubů 
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zahrnutých do analýzy. Nejlépe si pak stojí týmy z anglické Premier League, kterých se 

v první desítce umístilo hned 6. 

3.4 Situace v ČR ve vztahu ke sportovní značce 

Faktorů vymezující a určující identitu značky je celá řada. Ve sportovním potažmo 

fotbalovém prostředí se každá značka/klub snaží postavit svou filozofii na jednom 

z dominantních faktorů. Ne, že by ostatní faktory byly v rámci marketingu klubu 

opomíjeny, avšak jeden dominuje a určuje tím směr, kterým se celková koncepce ubírá. 

Jak bude uvedeno v praktické části, toto zaměření na jeden z faktorů je jasně 

rozpoznatelnější u klubů/značek, které nepatří do kategorie světových gigantů. 

Regionálnější týmy se potřebují ve svém směřování odlišit od konkurence a vytvořit ze 

své značky unikum. Stejně tomu začíná být i v českém prostředí, kde sice ve srovnání se 

západoevropskými kluby proudí do marketingu jen nepatrný zlomek financí, přesto 

v posledních letech můžeme vypátrat u jednotlivých klubů tolik potřebné koncepce 

dlouhodobého směřování. 

ČÁSLAVOVÁ (2009) ve své publikaci uvádí, že evropský trend vytváření sportovní 

značky je v České republice z nejrůznějších důvodů teprve „v plenkách“, protože ne 

všechny faktory, které sportovní značku vymezují, jsou pozitivně realizovány. Všechny 

níže uvedené faktory mají vliv na sportovní značku v jejím odlišení, strategickém vývoji 

a umístěním na trhu. Studie Evropské fotbalové asociace UEFA uvádí, že management 

značky fotbalového klubu záleží především na vytváření jasně vymezeného profilu 

klubu pro veřejnost. Takto vymezený profil vzbuzuje větší zájem veřejnosti, rozšíření 

sympatií s klubem i větší počet fanoušků. 
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Obrázek 4: Faktory vymezující sportovní značku 

 

Zdroj: ČÁSLAVOVÁ (2009) 
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4 METODICKÁ ČÁST 

4.1 Marketingový výzkum 

Jakákoli firma nebo společnost má za cíl naplňovat podnikatelský záměr pomocí 

uspokojování potřeb zákazníků a jejich požadavků. V případě, že chce být podnikový 

marketing úspěšný, je naprostou nutností, aby detailně znal potřeby potencionálních 

zákazníků a posléze získával zpětnou vazbu, zda nabízenými produkty a službami 

dostatečné naplňuje požadavky zákazníků. Stejně tak tomu je i v případě budování 

značky, která rovněž stojí a padá s tím, jak ji přijímají samotní zákazníci a veřejnost. 

Marketingový výzkum lze ve zkratce popsat jako získávání informací o trhu. Takto 

získané informace jsou poté důležitým prkem při tvorbě strategie značky a utváření její 

dlouhodobé koncepce. FORET a STÁVKOVÁ (2003) hovoří o marketingovém 

výzkumu jako o procesu plánování, sběru a analýzy dat, která jsou relevantní pro 

marketingové rozhodování a komunikaci výsledků této analýzy řídícím pracovníkům. 

Takový výzkum může pomoci manažerům rozpoznat marketingové příležitosti nebo 

hrozby a ve správný čas na ně reagovat. 

Základní dělení marketingového výzkumu je na primární a sekundární. Rozdíly 

spočívají ve způsobu sběru dat. Hlavní rozdíly popisují FORET a STÁVKOVÁ (2003) 

tak, že primární výzkum obsahuje vlastní zjištění hodnot u samostatných jednotek 

neboli tzv. sběr informací v terénu. Naopak sekundární výzkum zpracovává data, která 

byla již někdy dříve shromážděna a zpracována jako primární výzkum. 

Primární výzkum se dělí na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní výzkumy 

zkoumají početné soubory respondentů s cílem poskytnout velký a reprezentativní 

vzorek. Kvantitativní výzkumy jsou finančně i časově náročnější, ale poskytují 

reprezentativní a přehledné výsledky. Kvalitativní výzkum je na rozdíl od 

kvantitativního zaměřen na užší soubor respondentů. Takto získané výsledky není 

možné zobecnit na celou populaci. Realizace kvalitativního výzkumu však umožňuje 

poznat chování lidí a vysvětlit příčiny takového chování. 
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4.1.1 Postup marketingového výzkumu 

Na základě logického pořadí bylo v této práci užito hned několik metod 

marketingového výzkumu. Všechny, které byly v rámci analytické části použity, budou 

podrobněji rozebrány níže. V úvodu analytické části práci bylo užito zahraničních 

případových studií, doplněných o sekundární data z veřejně dostupných zdrojů 

k zhodnocení strategií a koncepcí brandingu v zahraničím fotbalovém prostředí. Takto 

získané informace byly následně komparativní metodou porovnány s dalšími 

zkoumanými subjekty jak ze zahraničí, tak posléze s českým prostředím. 

V navazující sekci analytické části práce věnované českému fotbalovému prostředí byl 

užit sběr informací z veřejně dostupných zdrojů, kombinovaných s pozorovací metodou 

užitou na celé řadě seminářů a workshopů pořádaných LFA. 

V závěrečné části byla užita primární data získaná formou expertního rozhovoru, pro 

vytvoření rozšířené SWOT analýzy značky FK Dukla Praha, detailního zhodnocení 

situace týkající se brandingu u fotbalového klubu a navržení možného směru ubírání se 

v budoucnu. Analýza byla rovněž doplněna o poznatky z vlastního pozorování plynoucí 

z dlouhodobého působení v klubu. 

4.1.2 Kvantitativní výzkum 

Jak už bylo naznačeno v předchozím odstavci, tak kvantitativní výzkum pracuje 

s velkým množstvím respondentů, jejichž počet umožní získat statisticky spolehlivé 

výsledky a zajistit reprezentativní vzorek. Kvantitativním výzkumem získáváme 

měřitelné číselné údaje a k analýze těchto dat bývají používány matematické a 

statistické metody. Nejčastějšími technikami kvantitativního výzkumu je dotazování.  

Pro potřeby této práce nebylo zvoleno kvantitativní metody a z toho důvodu zde nebude 

rozebrána příliš podrobně. Autoři KOZEL, MYNÁŘOVÁ a SVOBODOVÁ (2011) 

tvrdí, že dotazování tvoří dokonce 72 % všech výdajů na marketingové výzkumy na 

světě. Mezi základní typy dotazování se řadí osobní dotazování, telefonické dotazování, 

elektronické dotazování a písemné dotazování. 
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4.1.3 Kvalitativní výzkum 

V této diplomové práci bylo použito kvalitativního výzkumu pro získání primárních dat. 

Údaje byly získáné pomocí expertního rozhovoru, neboť jen tak je možno se dostat 

k samotným kořenům značky klubu, která je dlouhodobě budována pozicí 

marketingového ředitele. 

Kvalitativní výzkum hledá podle KOZLA (2006) příčiny, proč něco v minulosti 

proběhlo nebo proč se něco právě děje. Většina zjišťovaných údajů probíhá ve vědomí 

nebo aspoň v podvědomí cílového spotřebitele. Účelem takovýchto výzkumů je zjistit 

motivy, mínění a postoje vedoucí k určitému chování. V kvalitativních výzkumech je 

zásadně užíváno menších vzorků respondentů, a to prostřednictvím individuálních 

hloubkových či skupinových rozhovorů a projektivních technik.  

Pro kvalitativní výzkumné metody je dle HENDLA (2008) nutné identifikovat oblast 

výzkumu, výzkumný problém, účel výzkumu, výzkumnou otázku týkající se procesu, 

fenoménu, aspektu, jenž se bude zkoumat, a stanovit hypotézy, predikce či odhad 

vztahu, který existuje v reálném světě za určitých podmínek. 

4.1.3.1 Případová studie 

Případové studie byly v práci užity především při analýze zahraničního prostřední 

v oblasti budování značek. Takovéto studie bývají charakterizovány jako detailní 

studium jednoho či několika málo případů za účelem aplikace získaných poznatků při 

porozumění obdobných případů. Data byla získána analýzou všech dostupných 

dokumentů vztahujících se k danému tématu. 

Velkou pozornost ve své publikaci věnuje případovým studiím HENDL (2008) ,,Jedná 

se o detailní studium jednoho případu nebo několika málo případů. Zatímco ve 

statistickém šetření shromažďujeme relativně omezené množství dat od mnoha jedinců 

(nebo případů), v případové studii sbíráme velké množství dat od jednoho nebo několika 

málo jedinců. V případové studii jde o zachycení složitosti případu, o popis vztahů 

v jejich celistvosti.“ (Hendl, 2008, strana 104) 

Podle sledovaného případu rozlišuje výše zmíněný autor tyto případové studie:   

 Osobní případová studie 

 Studie komunity 



43 
 

 Studium sociálních skupin 

 Studium organizací a institucí 

 Studium událostí, rolí a vztahů. 

4.1.4 Metoda pozorování 

K získání primárních dat byla užita také metoda pozorování. Jejím hlavním cílem je 

zaznamenávání smyslově vnímatelných jevů a procesů, bez výrazných zásahů 

pozorovatele. Existuje několik typů pozorování. Základní dělení je podle 

MANAGEMENT, MARKETING (2018) na standardizované pozorování, při kterém je 

problém přesně definovaný, chování lze předem rozlišit do kategorií a ty využít pro záznam 

a analýzu situace. Smyslem je redukovat potenciální zkreslení a zvýšit získaných údajů. 

Dále pak nestandardizované pozorování, kdy problém není jasně vymezen, znemožňuje 

přímou srovnatelnost, využití u explorativního výzkumu. Můžeme jej také dělit na zjevné, 

či skryté podle toho, zda je daný pozorovatel přítomný. 

V této práci bylo nutno užít metody pozorování především v oblasti nejrůznějších 

workshopů pořádaných Ligovou fotbalovou asociací, přednášek řady expertů a vlastním 

působení na poli marketingového prostředí v českém fotbale. 

4.1.5 Komparativní metoda 

Na rozdíl od výše zmíněných případových studií, slouží komparativní metoda ke 

zdůraznění zkoumaných souvislostí různých případů prostřednictvím podobností a 

odchylek mezi nimi. Tento přístup podle GREIβLEROVÉ a MOURALOVÉ (2008) 

uplatňujeme při tvorbě svých myšlenek a odborných studiích. Komparativní, neboli 

porovnávací přístup nám umožňuje zhodnotit a zanalyzovat procesy a přístupy 

v okolních a v daném oboru vyspělých zemích, což v této práci představují západní 

zahraniční ligové soutěže. Na základě těchto zahraničních zkušeností jsou následně 

vybrány tzv. best practices, tedy „nejlepší praxe“ a ty poté navrhneme pro zdárnou 

implementaci do podmínek České republiky. Vždy je zkoumáno malé množství případů 

a snahou je shrnout nebo porovnat případy, které spolu souvisí. A právě komparativní 

metody jsou velmi častým nástrojem měření hodnoty značky. 
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4.1.5.1 Expertní rozhovor 

Pro účely této práce byl určen nejefektivnějším řešením expertní rozhovor, protože 

právě experti či odborníci v daném oboru dokážou odhalit souvislosti, jež žádný jiný 

výzkum mnohdy neodhalí. Expertní rozhovor je dle HENDLA (2008) strukturovaný či 

nestrukturovaný hloubkový rozhovor s respondentem, který je expertem ve specifické 

oblasti a na základě svých zkušeností dokáže odborně zodpovědět otázky, které 

zadavatel výzkumu má. Experti též mohou dát doporučení, která jsou založená na jejich 

zkušenostech. Metodu expertních rozhovorů je výhodné použít v takových případech 

výzkumu, kdy je zapotřebí proniknout hluboko do zkoumané problematiky a generovat 

co nejširší možné množství hypotéz. Expertem pro tento typ kvalitativní analýzy dle 

HALTMAROVÉ (2013) zpravidla bývají představitelé institucí působících v dané 

oblasti, vrcholoví manažeři firem, odborní pracovníci, obchodní zástupci či dodavatelé. 

Stejně tak tomu je i v této diplomové práci, kdy kromě osobních kratších rozhovorů 

s experty na dané téma během workshopů pořádaných LFA byl zvolen expertní 

rozhovor s marketingovým ředitelem FK Dukla Praha Ing. Vladimírem Šmírem, MBA, 

který je zodpovědný za dlouhodobé směřování značky klubu.  

Aby bylo možno interview dovést do co nejkonkrétnějšího vyústění, byl zvolen 

nestandardizovaný rozhovor, tedy takový, že konstrukce otázek a jejich pořadí je 

libovolné dle tazatele. Tazatel by si měl určit aspoň rámcové cíle, aby rozhovor 

neztrácel určitou obsahovou linii.   

4.2 SWOT analýza 

Takzvaná SWOT analýza je v této diplomové práci užita hned v několika případech. 

Nejprve u případových studií jednotlivých zahraničních značek a poté v podstatně 

obsáhlejší a rozšířenější podobě u závěrečné analýzy značky fotbalového klubu FK 

Dukla Praha na základě informací a dat získaných z expertního rozhovoru. 

SWOT analýza je složena ze čtyř písmen, která reprezentují čtyři anglická slova – 

strengths (silné stránky), weaknesses (slabé stránky), opportunities (příležitosti) a 

threats (ohrožení). Ve své publikaci tvrdí TICHÁ A HORN (2003) následující „SWOT 

analýza je otevřeným ohodnocením podniku a je velmi užitečným, pohotovým a snadno 

použitelným nástrojem k deskripci celkové situace podniku.“ (Tichá a Horn, 2003, 

strana 118) 
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Autoři zde používají slovo podnik, ale stejné principy platí i pro analýzu obchodních 

i sportovních značek. SWOT analýza však nemá za cíl poukázat na silné stránky, slabé 

stránky, příležitosti a hrozby dané značky. Jejím hlavním výstupem je chování 

společnosti/firmy/značky, která maximalizuje přednosti a příležitosti a minimalizuje své 

nedostatky a hrozby. 

V analytické části práce věnující se značce fotbalového klubu FK Dukla Praha je 

tradiční pojetí SWOT analýzy rozšířeno o konkrétní návrhy postupů při selektivním 

porovnání vždy dvou složek analýzy. Jde o konkrétní strategie pro SO (silné stránky a 

příležitosti), ST (silné stránky a hrozby), WO (slabé stránky a příležitosti) a WT (slabé 

stránky a hrozby). 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1 Utváření značky v zahraničí 

Strategické utváření značky pomocí jasně dané koncepce se v posledních desetiletích 

stalo naprostou nezbytností. Postupně došly firmy a jejich vedení ke zjištění, že rostoucí 

význam brandingu a jeho strategického rozvoje je otázkou primárního zájmu. Do 

sportovního prostředí dorazilo toto zmíněné myšlení s určitým zpožděním, neboť 

majitelé a vedení klubů stále nadřazovali krátkodobé cíle, jako prodej vstupenek, nad 

dlouhodobé a strategické pojetí značky. Jak napsal DEYL (2013), sportovní branding se 

od běžného liší jednou podstatnou věcí: zatímco pro výrobce zboží či poskytovatele 

služeb je prostředkem ke zlepšování hospodářských výsledků, u sportovního klubu je 

budování značky cílem samo o sobě. Klub není mnoho jiného než právě ona značka; 

hráči, trenéři i funkcionáři odejdou, i stadion může zmizet – ale značka přetrvává. Běžná 

obchodní logika proto zůstává často na slepé koleji. Dobře je to vidět na fotbalových 

ligách v Itálii a Španělsku sužovaných dluhy. Jiný efekt téhož stavu se projevuje 

v Anglii, kde zhruba polovinu klubů nejvyšší soutěže vlastní tzv. „sugar daddies“, 

výstřední boháči, jimž je celkem jedno, jestli ve svém klubu „utopí“ za rok sto milionů 

liber, nebo dvojnásobek. 

Prvními průkopníky, kteří chtěli rozvinout značku svého klubu v širším slova smyslu, 

byly například Real Madrid, New York Yankees, nebo například Dallas Cawboys. 

Zmíněné kluby si určily dlouhodobé cíle jejich značek a napnuly síly například do 

merchandisingu, který byl do té doby poněkud druhořadým odvětvím.  

V této části práce budou provedeny a rozebrány SWOT analýzy na základě studie 

provedené USP & COMPETITORS (2018) a volně dostupných zdrojů, která se věnují 

třem vybraným značkám zahraničních fotbalových klubů a brandingu jedné ligové 

soutěže. Dále je zde uvedena také případová studie rebrandingu americké fotbalové 

asociace. Kritériem zařazení zvolených klubů a soutěže do této práce byla jejich jasně 

definovaná strategie rozvoje značky. Každý ze subjektů se silně odlišuje od ostatních a 

svoji dlouhodobou koncepci má postavenou na neměnných základech, ze kterých 

neuhýbá ani v závislosti na sportovních výsledcích, či měnícímu se vedení. Úspěch tkví 

pro každou ze zkoumaných značek v něčem jiném, a tak se liší i cesty, kterými se jej 

snaží dosáhnout. Bayern Mnichov zastupuje klub světového významu, Celtic Glasgow 
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suveréna domácí soutěže bez světového formátu, Fulham klub působící v zemi 

s nejkvalitnější ligou a španělská soutěž La Liga sportovně nejúspěšnější, ale ne 

nejsledovanější ligu starého kontinentu.  

5.1.1 Případová studie značky Bayernu Mnichov 

FC Bayern Mnichov je bavorský fotbalový klub působící v německé Bundeslize. Byl 

založen roku 1900 a klubovými barvami jsou červená, modrá a bílá. Ve své sbírce má 

27 ligových titulů, 18 krát vyhrál ligový pohár a 5 krát slavil triumf v PMEZ/Lize 

mistrů. Bayern je dlouhodobě považován za výkladní skříň německého fotbalu a je 

tradiční zásobárnou osy týmu národní reprezentace. 

Obrázek 5: Bayern Mnichov logo 

 

Zdroj: Zdroj: fcbayern.com 

SWOT analýza na základě USP & COMPETITORS (2018) 

Silné stránky 

 Silné globální jméno 

 Prvotřídní marketing a excelentní merchandising 

 Alianz Arena má kapacitu 70 000 sedících diváků 

 Propojení jména s globálními značkami jako je Adidas, Samsung, Coca-cola, 

Lufthansa, Telecom, Audi 

 Bayern Mnichov má přes 290 000 členů 

Slabé stránky 
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 Menší celosvětová popularita než u předních anglických nebo španělských 

klubů 

 Závislost na domácích hráčích může v určitém ohledu škodit globální značce 

 Značka má na globálním trhu menší vizibilitu než top kluby ze Španělska a 

Anglie 

Příležitosti  

 Získávání fanouškovských základen například v Indii, Číně, nebo USA 

 Větší propagace a vizibilita značky by mohla pomoci v budování brand equity 

Hrozby 

 Jiné top kluby mohou vykoupit hvězdy Bayernu 

 Neshody mezi hráči a vedením klubu 

 Finanční problémy plynoucí z nákladných hráčských přestupů 

Základy úspěchu přerodu Bayernu z provinčního klubu ve světový velkoklub trefně 

popsal DEYL (2013): "Jak udělat z provinčního fotbalového klubu globální korporaci 

s nejcennější značkou v oboru? Odpověď z Mnichova je prostá: působit na velkém trhu, 

nezaplést se do dluhů a skandálů a nešetřit na diplomacii.“(Deyl, 2013, strana 1) 

Ze SWOT analýzy vyplývá, že podobně jako ostatní světové velkokluby staví 

i německý gigant základy úspěchu své značky na silném globálním jménu, precizně 

zpracované koncepci marketingu a na spolupráci s globálními značkami nejen ze 

sportovního světa. Jak již bylo zmíněno výše, bavorský klub obsadil 5. místo mezi 

nejhodnotnějšími a 3. místo mezi nejsilnějšími fotbalovými značkami světa pro rok 

2017. Čím se Bayern poněkud odlišuje od ostatních velkoklubů světového formátu, je 

vysoký počet členů klubu, kteří tvoří nedílnou součást identity samotného klubu a 

fungují jako pevné ukotvení klubu v regionu. Situace v Německu je pro fotbalové kluby 

specifická tím, že žádná soukromá osoba ani společnost nesmí vlastnit více než 49 % 

akcií klubu a právě silný vliv fanoušků na řízení klubu je důležitým činitelem ve 

fotbalovém dění u našich západních sousedů. Věrnost fanoušků je klíčovým činitelem 

značky Bayernu. Od doby, kdy užívá k domácím zápasům Alianz Arenu (od roku 2005) 

se ještě ani na jednom ligovém utkání nestalo, že by kapacita nebyla stoprocentně 

naplněna. DNA bavorského regionu musí být posilována i v trendu stále větší 
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internacionalizace špičkového fotbalu. Z toho důvodu je například naprosto klíčové pro 

značku Bayernu pravidelné navštěvování Octoberfestu, při kterém se bez výjimky 

všichni hráči a členové realizačního týmu převlečou do tradičních kostýmů a společně 

s rodinami vyrazí na slavnost. Během posledních let se z této klubové aktivity stala 

velmi sledovaná událost, která sbližuje i zahraniční elementy v týmu s duchem regionu 

a navenek ukazuje svoje silné pouto ke spolkové zemi. Další zdařilou kampaní na 

podporu značky a propojení s regionem byla ta s názvem „Mia san treu“, která 

uveřejnila rozhovory a stylizované fotografie nejstarších a nejvěrnějších fanoušků 

Bayernu. Klub jim tímto dal najevo, že na každém příznivci a každém příběhu mu 

záleží, což je v globalizovaném světě fotbalu a velkých peněz skutečně cenná zpráva. 

Slabé stránky značky Bayernu Mnichov reprezentují tři fakty. Prvním je nižší popularita 

značky klubu v celosvětovém měřítku při srovnání s top týmy z Anglie či Španělska, 

která se nejvíce projevuje na východních trzích, kde se kluby ze zmíněných zemí 

uchytily o něco dříve a těží z velkého zájmu tamních lidí o své domácí soutěže. Bayern 

to v posledních letech začal řešit vyššími finančními prostředky, které plynou do 

oddělení multimediální komunikace, která umožňuje ještě více propojit i ty 

nejvzdálenější příznivce přímo s klubem. Například díky hashtagu #MiaSanMia u své 

fotografie na Instagramu se může daný fanoušek objevit přímo na oficiálních webových 

stránkách klubu. Svoji slabší pozici na americkém kontinentu se v posledních letech 

snaží vylepšit za pomocí unikátních webových stránek zaměřených pouze na 

severoamerickou část trhu. Podle ŠIŠMY (2014) se nejedná však o pouhý překlad do 

americké angličtiny, ale o web, který kromě všech standardních funkcí online platforem 

Bayernu obsahuje vlastní obsah šitý na míru obyvatelům v Severní Americe. Tedy 

například redakční plán uzpůsobený časovému posunu či rubrik určených pouze 

zdejším fanouškům. Klubovým cílem je růst značky Bayernu na americkém kontinentu, 

rozvoj sítí a získání nových kooperačních partnerů přímo ve Spojených státech. 

Dalším faktem je závislost na domácích hráčích, kterou je třeba u Bayernu uvést. I když 

ve srovnání s ostatními německými týmy je kádr Bayernu o poznání více kosmopolitní, 

nepsané pravidlo říká, že osa národního týmu by měla být tvořena právě hráči 

bavorského klubu. To může mít vliv zejména na asijských trzích, kde fanoušci vyžadují 

přítomnost světových hvězd a v nadsázce řečenou tzv. megalomanii fotbalu. I ve třetím 

bodě figuruje globální pohled na fotbal. Nižší vizibilita Bayernu v celosvětovém 
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měřítku je zatím stále patrná ve srovnání s velkokluby z Pyrenejského poloostrova nebo 

Británie. 

Z předchozího výčtu slabých stránek jednoznačně vyplývá, že své příležitosti může 

mnichovský klub hledat mimo evropský kontinent. Především asijské trhy nabízí 

obrovský potenciál pro merchandising a zvýšenou podporou přítomnosti značky klubu 

na trhu by celosvětově posilovala i brand equity celého Bayernu. Naopak mezi hrozby 

je nutno zařadit možnost přetáhnutí největších hvězd jinými kluby ze zahraniční, které 

se nacházejí ještě o malý kus před Bayernem. Dále neshody mezi vedením a hráči, které 

mohou zásadním směrem změnit vnímání značky jako celku a vnímání klubu se může 

snadno dostat do rozporu s tím, s jakou koncepcí jsou značka a marketing budovány. 

Poslední bod je pro Bayern čistě hypotetický. Týká se finančních problémů plynoucích 

z nákladných hráčských přestupů. Mnichovský klub si bedlivě hledí své finanční 

stránky a dbá na dodržování vyrovnaného klubového rozpočtu, čímž se opět může lišit 

od konkurence v podobně světových velkoklubů. 

Shrnutí 

SWOT analýzy značky Bayernu Mnichov ukázala, že klub staví koncepci budování své 

značky na těchto prvcích: Globální jméno 

    Kvalitní produkt 

    Regionální vazba a ukotvení 

Obrázek 6: Bayern Mnichov Octorebfest 

 

Zdroj: fcbayern.com  
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Obrázek 7: Mia san treu 

 

Zdroj: fcbayern.com 

 

5.1.2 Případová studie značky Fulhamu FC 

Fulham je anglický fotbalový klub ze stejnojmenné londýnské čtvrti. Jako nejstarší klub 

z hlavního města Spojeného království byl založen roku 1879 a klubovými barvami jsou 

bílá černá a červená. Momentálně působí v druhé nejvyšší soutěži Championship, ale 

dlouhodobě patří mezi tradiční anglické kluby. The Cottagers neodmyslitelně patří 

k tradičním ostrovním týmům s dlouhou historií. 

Obrázek 8: Fulham FC logo 

 

Zdroj: www.fulhamfc.com 
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SWOT analýza na základě USP & COMPETITORS (2018) 

Silné stránky 

 Jedna z nejtradičnějších a nejvěrnějších fanouškovských základen v Anglii 

 Aktivní snaha o vylepšení brand equity klubu 

 Znak klubu je jedním z nejrozpoznatelnějších ve fotbalovém světě 

 Zaměření na mladé fanoušky 

 Povedená dlouhodobá kampaň „Like no other“ 

 Velké příjmy z merchandisingu a klubových produktů 

Slabé stránky 

 Neschopnost vyhrávat trofeje hluboce ovlivňuje image značky 

 Časté změny ve vedení a realizačním týmu 

Příležitosti 

 Dlouhodobé udržení se v Premier League za účelem stále rostoucích příjmů 

 Investování do mládežnické akademie 

 Nákup nejtalentovanějších fotbalistů pouze v případě, aby pravidelně 

nastupovali 

Hrozby 

 Pokles příjmů z důvodu sestupu, či dlouhodobějšího pobytu mimo Premier 

League 

 Ztráta fanouškovské základy v případě delšího pobytu mimo Premier League 

 Výrazné zlepší konkurenčních týmů z pohledu výchovy talentů a infrastruktury 

Analýza značky Fulhamu byla do této diplomové práce vybrána zcela záměrně kvůli 

své unikátnosti. Fulham je klubem, který ve své historii nedosáhl žádných velkých 

úspěchů na sportovním poli a přesto se v Anglii těší z jedné z nejsilnějších a 

nejvěrnějších fanouškovských základen. Celá koncepce strategie značky je vystavěna na 

jedinečnosti a silné odlišnosti. Fulham je svým způsobem nejtypičtějším anglickým 

klubem, ale ne již pro současný svět. Je ostrovem tradičního ostrovního vnímání fotbalu 

s jedinečným historickým stadionem a neopakovatelnou atmosférou, která se dá zažít 
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jen na Craven Cottage. Toto vnímání klubu podporuje velmi silná a povedená kampaň 

na rozvoj značky s názvem „Like no other“, která podtrhuje onu specifičnost 

londýnského klubu. Jakmile byla nastavena celková strategie značky, byla její správa 

svěřena renomované agentuře Heavenly, která pomocí komunikačních kampaní utváří 

předem stanovený obraz. Jak uvádí BANKS (2011) ve své studii, všechny kampaně 

jsou navrženy tak, aby v den zápasu zprostředkovaly vše kromě samotného fotbalu. 

Mini kampaň s názvem ’The commute’ ukazuje fanoušky, kteří procházejí na zápas přes 

Putney Bridge, ’The last yards’ ukazuje procházku přes Bishopův park a "Half-time 

show" ukazuje pohled z hřiště přes Temži. Tvůrce této strategie Paul Franklin se o ní 

vyjádřil takto: "Chtěli jsme zachytit to, co je na Fulhamu jedinečné a ukázat, že se jedná 

o více než jen 90 minut zápasu, ale že jde o zážitek z celého hracího dne. Fulham má 

některé velmi zvláštní odstíny a detaily, které jsou pro něj skutečně specifické a touto 

formou jsme o nich chtěli zvýšit povědomí a podtrhnout tak jejich jedinečnost.“  

Klub těží i z toho, že jeho znak je podle výzkumů jedním z nejrozpoznatelnějších na 

světě. Dílčí kampaně cílí na mladé fanoušky a vybudování hlubokého propojení 

s klubem a čtvrtí, ve které Fulham působí. Klub se také může po finanční stránce opřít 

o vysoké příjmy z prodeje merchandisingových předmětů. 

Bezpochyby mezi slabé stránky je potřeba zařadit dlouhodobou neschopnost vyhrávat 

trofeje, která hluboce ovlivňuje celkovou image klubu. Nezanedbatelným faktorem, 

který patří mezi slabé stránky tradičního klubu, je i častá změna ve vedení a realizačním 

týmu. Pro pohled na značku jako takovou přináší punc neklidu a nestability, který je 

v rozporu s marketingovou strategií tradice a odlišnosti. 

Mezi příležitostmi nesmí chybět úspěch na sportovním poli v podobě dlouhodobého se 

udržení v Premier League, což by generovalo podstatně vyšší částky plynoucí z prodeje 

televizních práv a podobně. Dále pak vyšší investice do mládežnické akademie a 

celkově kladený větší důraz na výchovu vlastních odchovanců. Třetí příležitostí je pak 

smysluplnější přestupová politika. Tím je myšlen především nákup nákladných hráčů 

pouze v případě, že je vedení skálopevně přesvědčeno, že hráč je na daném postu 

schopen odehrát velkou část sezony a má sportovní i charakterové vlastnosti na to, aby 

bez jakýchkoliv problémů zapadl do týmu, což se v minulosti ne vždy zdařilo. Hrozby 

jsou především finančního charakteru. Dlouhá neúčast mezi anglickou elitou by šla ruku 

v ruce s nevyhnutelnými finančními ztrátami a neschopností angažování kvalitních 

hráčů a poklesu popularity klubu v zahraničí. Hrozba může být viděna i ve vzestupu 
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konkurenčních týmů. Každoročně zápolí o účast v Premier league celá řada týmů, které 

jsou velmi vyrovnané a častokrát do posledního kola Championshipu není jasné, na 

koho se v daném roce usměje štěstí. Právě výrazný růst několika konkurentů 

zapříčiněný například vstupem silného investora do klubu by mohl velmi ztížit situaci 

po sportovní stránce a ještě více ztížit bitvy o účast v nejvyšší soutěži. 

Shrnutí 

Fulham FC staví úspěch své značky na těchto prvcích: Originalita 

        Duch a atmosféra 

        Tradice 

        Identita 

 

Obrázek 9: Like no other 

 

Zdroj: www.fulhamfc.com 

5.1.3 Případová studie značky Celticu FC 

Celtic FC je skotský fotbalový klub z města Glasgow. Byl založen roku 1887 a 

klubovými barvami jsou zelená a bílá. Se 48 ligovými tituly je druhým nejúspěšnějším 

týmem skotské historie. Nejslavnější moment na mezinárodní scéně se pro The Celts 

datuje do roku 1967, ve kterém zvítězili v tehdejším Poháru mistrů evropských zemí. 

Celtic je klubem skotské katolické minority. 
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Obrázek 10: Celtic FC logo 

 

Zdroj: www.celticfc.net 

SWOT analýza na základě USP & COMPETITORS (2018) 

Silné stránky 

 Jeden ze dvou tradičních skotských klubů se 45 ligovými tituly 

 Velká fanouškovská základna v USA, Kanadě a Irsku a celkově přes 

160 registrovaných fanklubů ve 20 zemích 

 Nejvyšší průměrná domácí návštěvnost ve Skotsku 

 Značka Celticu inspirovala mnoho zahraničních klubů jako Belfast Celtic F.C., 

Donegal Celtic, Bloemfontein Celtic F.C. a další 

 The Celtic View, klubový magazín, je nejstarším klubovým magazínem na světě 

a patří mezi nejprodávanější fotbalové magazíny ve Velké Británii 

 Vlastní digitální kanál Celtic TV 

 Celtic nikdy od roku 1888 nesestoupil 

 Uskutečňuje mnoho charitativních akcí 

Slabé stránky 

 Slabé sportovní výkony na evropské scéně, díky kterým má nižší globální dosah 

 Rangers, rival Celticu, vyhrát více ligových titulů a má více fanoušků ve 

Spojeném království 
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Příležitosti 

 Celtic může zvětšit své fanouškovské základny v jihovýchodní Asii, Indii, Číně, 

Africe tím, že zde otevře svá tréninková centra 

 Celtic by měl zmírnit „sektářství“ pořádáním pravidelných kampaní proti němu 

Hrozby 

 Zhoršené výkony a výsledky konkurentů mohou nepříznivě ovlivnit národní 

i kontinentální pozici Celticu 

 Skupiny IRA mohou využít fanouškovské základy Celticu pro šíření svých 

myšlenek 

 Přesunutí zájmu veřejnosti k jiným sportům 

Pozice Celticu je velmi odlišná od předchozích dvou klubů. Velkoklubem je pouze ve 

své zemi, kde momentálně nemá konkurenci na sportovním ani na marketingovém poli. 

Úroveň domácí soutěže není příliš vysoká, a tak by měřítko mělo být nastaveno spíše 

evropskými poháry, kde to týmu z Glasgow v poslední době příliš nejde. Avšak nehledě 

na sportovní úspěchy jsou The Celts jednou z nejpopulárnějších a nejarchetypálnějších 

fotbalových značek na starém kontinentu. Naposledy se ve výběru serveru BRAND 

FINANCE (2016) pro 50 nejhodnotnějších fotbalových značek světa objevil v roce 

2015 a to na 38. místě.  

Velkou popularitou se mohou bílozelení těšit především v anglicky mluvících zemích, 

čemuž odpovídá i zaměření celého marketingu, jež využívá i široké sítě více než 

160 zahraničních fanklubů. Celtic jako značku neprodává sportovní úspěch, ale 

neopakovatelná a jedinečná atmosféra, která je tak specifická právě pro klub 

pětačtyřicetinásobného mistra. V posledních letech se všechny kampaně zaměřily na 

prodej oné sounáležitosti s týmem. Nejviditelnějšími kampaněmi poslední doby tak byly 

ty s názvem „The Sound of Celtic“, nebo „Because your living room doesn´t hold 

60 000“, které lákají fanoušky nikoli na spektakulární výkony, ale na atmosféru během 

utkání. Značka Celticu se opírá také o dlouhou tradici, neboť klub nikdy od roku 1888 

nesestoupil do nižší soutěže a zápasový magazín The Celtic View je nejstarším na 

Ostrovech. Celý klub nesmazatelně patří do historie celého Skotska a aktivně se 

zapojuje do celé řady charitativních projektů a využívá tak svého velkého vlivu v zemi. 

Díky slabším výkonům na sportovním poli je pro Celtic velmi obtížné se usadit na 

asijských trzích a budovat si tak svoji globální značku. Východní trhy vyžadují 
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přítomnosti hvězd a sportovních úspěchů daleko více než fanoušci v severoatlantickém 

prostoru. Mezi slabé stránky jde zařadit i neodmyslitelného městského rivala Rangers, 

který se i díky protestantským kořenům svého klubu těší větší podpoře nejen ve 

Skotsku, ale v celém Spojeném království. Avšak jeden bez druhého by jen stěží mohly 

přežít delší časový úsek, neboť jejich vzájemné derby je značkou samo o sobě. 

I při absenci výraznějších sportovních úspěchů je zde možnost, jak by značka Celticu 

mohla proniknout na asijské a africké trhy v daleko větší míře, než je tomu dnes. Klub 

k tomu vykročil v létě 2016 prostřednictvím strategického partnerství. Jak uvádí ve své 

studii CONNELLY (2016), Celtic změnil svůj sponzorský přístup tím, že podepsal 

dlouhodobý kontrakt se sázkovou firmu Dafabet (největší online sázková agentura 

v Asii). Partnerství je strategickým pokusem o vybudování asijské fanouškovské 

základny tím, že doprovodí značku Celticu na nové území, což může přinést více 

obchodních příležitostí a následně pomoci kompenzovat ohromné finanční rozdíly, 

které existují mezi skotským a anglickým fotbalem. 

Dalším prostředkem k proniknutí na asijské trhy, by mohla být stavba tréninkových 

center a akademií v daných zemích. Díky tomuto kroku by se zvýšila nejen vizibilita 

klubové značky ve veřejném prostoru, ale prostřednictvým výchovy mladých hráčů by 

bylo možné zlepšit i podmínky sportovního skautingu. Po vzoru nejednoho z globálních 

týmů by také mohl Celtic pořádat pravidelné zahraniční turné v inkriminovaných 

regionech v rámci přípravného období. Tímto krokem se otevírá cesta k nalezení 

nových odbytišť jak pro televizní práva, tak pro klubový merchandising v regionu a 

místě působení klubu v přípravném období. 

Další příležitostí je větší otevřenost a snášenlivost mezi fanoušky Celticu a ostatních 

klubů ve Skotsku a jejich vzájemná kooperace, která by mohla zapříčinit vzestup celé 

soutěže a tím pádem by byla prospěšná i pro jednotlivé kluby. Naopak jako hrozbu lze 

vnímat ještě větší propad sportovních výsledků všech skotským klubů, na který by 

doplatil ligový koeficient, což by mělo za následek pokles kontinentální pozice Celticu. 

Hrozbou pro značku klubu a její goodwill je také možná infiltrace skupin IRA do 

fanouškovských základen Celticu, skrz které by mohla podnikat své teroristické akce a 

šířit své myšlenky. Takováto skutečnost by silně nepříznivě pošpinila vnímání jména 

klubu doma i v zahraničí. Ačkoliv je fotbal ve Skotsku velmi populární, jako hrozbu je 

možno brát i přesunutí zájmu veřejnosti k jiným sportům, tím spíš při pokračujícím 
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propadu v žebříčku koeficientů. Na ostrovech je největší konkurencí fotbalu rugby a 

golf. 

Shrnutí 

Z analýzy značky Celticu FC vyplývá, že klub staví svoji koncepci na následujících 

prvcích:  Atmosféra 

  Tradice 

  Bojovnost 

 

Obrázek 11: The sound of Celtic 

 

Zdroj: www.celticfc.net 

5.1.4 Případová studie značky La Ligy 

Vzhledem k tomu, že níže bude hodnocena značky české nejvyšší soutěže, je třeba zde 

uvést i případovou studii zahraniční ligy jako celku. Mezi utvářením značky 

jednotlivých klubů a celé soutěže existují významné rozdíly, na které je třeba poukázat. 
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 La Liga neboli Primera División je nejvyšší španělskou fotbalovou ligou. Její 

ustanovení se datuje do roku 1929 a v současné době v ní působí 20 týmů. Soutěž se od 

svého vzniku kromě tří ročníků (1936–1939) hraje nepřetržitě až dodnes. Nejvíce 

ligových titulů nasbíral Real Madrid a to 33. Jeho věčný rival Barcelona jich má na 

kontě 24. V mezinárodním žebříčku koeficientů si drží španělská ligová soutěž první 

místo. 

 

Obrázek 12: La Liga logo 

 

Zdroj: www.laliga.es 

SWOT analýza na základě USP & COMPETITORS (2018) 

Silné stránky 

 Nejlepší evropská liga co se týče ligového koeficientu 

 Ligu hrají dva nejúspěšnější a nejbohatší kluby Real Madrid a Barcelona 

 Silná rivalita mezi Realem Madrid a Barcelonou 

 Ligu hrají nejlepší hráči světa jako Cristiano Ronaldo a Lionel Messi 

 Vysoký výskyt technicky dobře vybavených fotbalistů 

 Nedávné úspěchy španělské reprezentace ještě zvýšily popularitu domácí 

soutěže 

 Partnerství s globálními značkami Microsoft a Walt Disney 
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Slabé stránky 

 Dlouhodobá dominance pouze dvou týmů, Realu Madrid a Barcelony 

 La Liga není ve srovnání s anglickou Premier League tolik populární v Asii a 

USA 

 Většina výnosů z televizních práv jde pouze dvěma velkoklubům, což má za 

následek silně nerovnoměrné rozdělení příjmů 

Příležitosti 

 V případě dlouhodobějšího vzestupu ostatních klubů kromě Realu a Barcelony 

má liga potenciál stát se nejlepší na světě 

 Zvýšení mimoevropských fanouškovských základen 

Hrozby 

 Odtržení Katalánska od Španělského království a vytvoření vlastní ligy 

 Zvýšení celosvětové dominance anglické Premier League 

Při brandingu celé soutěže je nutno brát v úvahu určitá omezení, které liga má oproti 

jednotlivým klubům, jako je například ztížená využitelnost hráčů pro marketingové 

aktivity anebo nadstranickost, kterou musí soutěž dodržovat při informování o dění v ní 

samé. Pro účely této práce byla vybrána španělská nejvyšší fotbalová soutěž. Celkové 

budování značky La Ligy je ve velké míře postaveno na úspěších a hvězdných hráčích. 

Celá soutěž dlouhodobě těží z úspěchů na poli evropských pohárů, díky kterému si drží 

první příčku v tabulce COEN (2017) koeficientů s velkým náskokem před druhou 

Anglií.  

Dalším výrazným stavebním kamenem budování značky celé ligy je rivalita Barcelony 

a Realu Madrid, jejichž vzájemný zápas zvaný El Clásico je jednou z nejsledovanějších 

sportovních událostí na světě. V řeči čísel vyjádřil hodnotu toho zápasu HALL (2017) 

tak, že loňské utkání obou soupeřů na barcelonském Camp Nou, generovalo hodnotu 

42,5 milionu dolarů pro sponzory, z čehož domácí strana byla zodpovědná za mediální 

hodnotu 37,4 milionu dolarů pro pomyslnou značku EL Clásica a hostující Real Madrid 

za 5,1 miliony dolarů. A stejně tak jako je celosvětově sledován tento zápas, je pod 

drobnohledem i souboj Lionela Messioho a Cristiana Ronalda, dvou nejlepších 
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fotbalistů poslední doby. Cenu jejich značky vyčíslil BADENHAUSEN (2017) na 

88 milionů dolarů pro osobní brand Ronalda a 81,4 milionů dolarů pro značku Messiho.  

V poslední době vsadila La Liga také na hravost a interaktivnost. Ve spolupráci 

s jedním z nejprodávanějších deníků ve Španělsku Marca vytvořila Fantasy ligu, dále 

produkuje vlastní 2D počítačové a mobilní hry a vytvořila i svoji vlastní karetní hru, 

díky čemuž cílí na všechny skupiny fanoušků, které jsou rozesety po celém světě a 

především však na mladou generaci. Nově uzavřela španělská nejvyšší soutěž 

strategická partnerství se dvěma globálními značkami Walt Disney a Microsoft. 

Předseda španělské fotbalové ligy Javier Tebas, jehož citoval ve svém článku MANN 

(2017), si od této spolupráce slibuje, že tímto krokem dokážou všem fanouškům 

soutěže, že La Liga není jen o fotbalových zápasech, ale že produkuje prvotřídní show a 

zábavu. 

Zjevným a dlouhodobým problémem je dominance dvou klubových gigantů, kteří 

zároveň inkasují přes polovinu financí z prodeje televizních práv. Jen velmi zřídka kdy 

se dokáže některý z týmu vtlačit mezi tyto dva velkokluby a dlouhodoběji jim 

konkurovat. Značce ligy tato skutečnost ubírá na dramatičnosti a je jedním z klíčových 

faktorů, proč je méně sledovaná než ligová soutěž na Ostrovech. Ona nerovnoměrnost 

v rozdělování příjmů silně ohýbá sportovním prostředím a stále více prohlubuje propast 

mezi aktéry EL Clásica a zbytkem soutěže. Právě rovnoměrnější dělení finančních 

prostředků zapříčiňuje vyrovnanější a do posledních kol napínavou anglickou nejvyšší 

soutěž. Ve srovnání s Premier League tkví i další slabá stránka španělské soutěže, 

kterou je slabší fanouškovská základna v Asii a především v USA, kde se daří zejména 

velkoklubům, ale lize jako celku ne tak, aby byla tou nejsledovanější soutěží světa.  

Příležitost značky La Ligy je ve změně přerozdělování financí a s tím ruku v ruce 

jdoucím vyrovnanějším sportovním prostředí, které by do budoucna mohlo za určitých 

okolností zajistit titul nejsledovanější domácí ligy na světě. Tento cíl však vyžaduje také 

zvýšení popularity soutěže mimo evropský kontinent, odkud by také mohly plynout 

vyšší finanční prostředky. Hrozbou, které se děsí celá liga na Pyrenejském poloostrově, 

je odtržení Katalánska od Španělského království a z něho plynoucí odchod Barcelony 

z Primera Division. V případě ztráty El Clásica a Barcelony by nesmírně utrpěla celá 

soutěž a ve sledovanosti by s největší pravděpodobností byla předstižena ligovými 

soutěžemi v Německu, Itálii i Francii, do jejíž ligy by se pravděpodobně ubíraly kroky 

klubu z katalánské metropole. Hrozbou může být bráno i pravidelné navyšování příjmů 
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z prodeje televizních práv anglické Premier League, které každé tři roky raketově 

stoupá a vytváří stále kvalitnější finanční zázemí celé soutěži.  

Shrnutí 

Španělská La Liga na základě SWOT analýzy buduje svoji značku na těchto prvcích:  

  Hvězdy 

 Úspěchy 

 Interaktivita 

 

Obrázek 13: La Liga – Head soccer 

 

Zdroj: www.laliga.es 

5.1.5 Případová studie rebrandingu značky americké fotbalové federace U.S. 

Soccer 

Příklad prvotřídně zvládnutého rebrandingu ve velké rozsahu je bezesporu změna loga 

americké fotbalové federace známé pod oficiálním názvem U.S. Soccer. Ačkoli se o ní 

v našich zeměpisných šířkách příliš často nemluví, její vznik se datuje až do roku 1913. 

Jedná se tedy o instituci s dlouhou tradicí, u níž jakákoliv změna designu loga vyvolává 

značnou pozornost.  

Obrázek 14: U.S. Soccer – aktuální logo 
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Zdroj: www.sportbiz.cz 

Jak uvádí JANČA (2016) ve své případové studii zabývající se právě rebrandingem 

americké fotbalové federace, tak první dramatickou změnu zaznamenala identita loga 

již v roce 1984, když byl tradiční erb opuštěn, respektive vnořen do kruhu 

s černožlutým ohraničením lehce evokujícím logotyp CIA. V roce 1993 následovala 

další významná změna, kdy byl opuštěn koncept kruhu a logotyp byl postaven na 

kombinaci typografie a grafického symbolu letícího míče. Trvalo pouhé dva roky a logo 

se vrátilo zpět do erbového tvaru a k šesti pruhům přibyly ještě tři hvězdy. Od té doby 

pak proběhlo jen několik drobných kosmetických změn. 

Spekulace ohledně výraznější změny loga se vyskytovaly několik posledních let před 

tím, než k němu vedení U.S. Soccer skutečně přikročilo. Výrazně odlehčené logo se 

vrací zpět ke kořenům, tedy k erbu, který obsahuje nápis USA vytvořený vlastním 

fontem s příznačným názvem 90 Minutes a 13 červenými a bílými pruhy. Ty odkazují 

právě do doby vzniku americké federace. Barvy jsou samozřejmě národní. 
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Obrázek 15: U.S. Soccer – vývoj loga 

 

Zdroj: www.sportbiz.cz 

V novém logotypu není míč ani žádný jiný typický fotbalový symbol. Jak uvádí autor 

JANČA (2016), tři hvězdy zůstanou jen ženské reprezentaci, muži si hvězdu teprve 

musí zasloužit. Proces tvorby nového loga trval vice než rok. Čím se však rebranding 

U.S. Soccer výrazně liší od ostatních a čím je unikátní, je způsob, jakým byl vypuštěn a 

odkomunikován. Celá komunikační kampaň odstartovala ještě před oficiální prezentací, 

kdy U.S. Soccer vypustil do světa úvodní video. V pouze několik vteřin dlouhém záběru 

probíhá odstraňování starého loga ze sídla federace v Chicagu.  

Na video navázala skutečně netradiční akce, která nahradila všechny tradiční způsoby 

oznámení a odhalení nového vizuály organizace. Na více než 10 tisíc adres byl zaslán 

totožný balíček, který obdrželo 8 tisíc registrovaných fanoušků, 2 tisíce mladých 

fotbalistů z klubových akademií a také známé tváře z fotbalu i světa zábavy. Balíček 

obsahoval šálu s novým motivem a brýle pro virtuální realitu. Brýle byly určeny ke 

zhlédnutí interaktivního, dvě a půl minuty trvajícího, videa zabírajícího ve 360 stupních 

výseky ze zápasů mužské i ženské reprezentace. Všichni adresáti balíčku byli 

pochopitelně vyzváni, aby se na sociálních sítích svou zásilkou řádně pochlubili a 

převzetí zdokumentovali a nasdíleli. 

Až po této vlně a její odezvě na sociálních sítích navázal U.S. Soccer oficiální 

komunikační kampaní a po příběhu samozřejmě skočila i tradiční média. Strategie U.S. 

Soccer nebyla v žádném ohledu nahodilá a přesně cílila na běžného amerického 

fanouška, který jak známo podle výzkumů, má blízko k novým technologiím. Následná 
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odezva poté ztvrdila, že takto zvolená strategie byla správnou cestou. Náklady na tento 

způsob prezentace loga vyčíslila americká fotbalová federace na jeden milion dolarů. 

5.1.6 Shrnutí brandingu v zahraničí 

V celkovém shrnutí je poukázáno na některé společné rysy strategií v oblasti utváření 

značky, které by zároveň bylo možné aplikovat i v českých podmínkách. Tato zjištění 

by mohla sloužit jako částečná inspirace pro domácí kluby i celou soutěž. 

Z uvedených analýz a hodnocení nevyplývá jednotný a universální návod, jak 

přistupovat k utváření značky fotbalového klubu. Všechny zkoumané subjekty byly 

vybrány záměrně, díky jejich zcela rozdílnému přístupu k brandingu i sportovnímu 

postavení. Jestli by bylo možné určit nějaký společný faktor třech výše zkoumaných 

značek klubů, byl by to akcent na identitu klubu v rámci regionu a jeho pevné ukotvení. 

Nehledě na zcela odlišné výkonnostní postavení jednotlivých klubů, u každého z nich je 

kladen důraz na silné DNA oblasti, ze které pochází. Právě propojení značky s okolní 

komunitou dává jasný signál, že i v dnešním silně globalizovaném světě kluby stále 

pamatují na to, odkud pochází a co stálo za jejich vzestupem. Klubovou identitu si není 

možné koupit, ale lze o ni přijít. Podle mého názoru je toto tvrzení zcela zásadní při 

počátcích utváření strategií pro kterýkoliv klub a především v českých podmínkách by 

se na tento fakt nemělo v žádném případě zapomínat. 

Společným rysem třech klubových značek jsou obchodní zájmy překračující hranice 

Evropy. Při těchto snahách je velmi důležité uvědomění si, že lidé mimo starý kontinent 

vnímají fotbal odlišně a klub by tomu měl přizpůsobit svoji nabídku a komunikaci 

směrem k těmto novým skupinám. Avšak velmi špatnou cestou by byla změna veškeré 

klubové komunikace. Ideálním řešením je vytvoření specifického plánu rozvoje značky 

pro každou oblast zahraničního směřování tak, aby se pokud možno co nejvíce 

přibližovala poptávce tamních fanoušků. 

U případu utváření značky ligové soutěže je možné se u výše rozebírané La Ligy 

inspirovat hlavě v její snaze o interaktivnost. Španělská soutěž staví velkou část svého 

marketingu a komunikace na světových hvězdách, které v ní působí, což například pro 

českou nejvyšší soutěž není možné z logických důvodů napodobit. Interaktivnost 

spojená s různými typy her, cílící především na mladou generaci, je však věcí, která by 

bez větších potíží byla přenositelná i do podmínek ČR. Fotbal je v naší zemi největším 
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sportem co do počtu aktivních hráčů. Každý z klubů má širokou škálu mládežnických 

mužstev a právě karetní a mobilní hry by se při zajímavých komunikačních kampaních 

mohly šířit mezi cílovou skupinou mladých fotbalistů a fotbalistek. 

5.2 Utváření značky v prostředí české fotbalové ligy 

5.2.1 Charakteristika české nejvyšší fotbalové soutěže HET ligy 

Česká fotbalová liga nedisponuje dostatečně silným brandem na to, aby dokázala oželit 

finanční prostředky plynoucí od titulárního sponzora po vzoru anglické Premier league 

nebo německé Bundesligy, a tak posledních 20 let pravidelně přijímá do svého názvu 

jméno partnerské společnosti. 

Nejvyšší fotbalová soutěž na území České republiky nese v sezoně 2017/2018 

sponzorský název HET liga. Soutěž existuje od poloviny roku 1993, kdy byla 

rozdělena fotbalová liga Československa na českou ligu a slovenskou ligu. Společně 

s rozvíjejícím se tržním prostředním u nás bylo jen otázkou času, kdy fotbalová soutěž 

přijme do svého názvu jméno sponzora. Od sezony 1997/98 do 2013/14 tak podle 

hlavního sponzora nesla název Gambrinus liga. V následujících dvou sezonách byla 

generálním sponzorem společnost Synot. Společnost Gambrinus náležící plzeňskému 

pivovaru Pilsner Urquel zastávala roli hlavního sponzora. Po ukončení spolupráce 

s firmou Synot byla nejvyšší soutěž několik týdnů bez sponzora, avšak jeden den před 

začátkem ročníku 2016/17 se novým partnerem stala, podle původního plánu na dva 

roky, společnost ePojisteni.cz. Po roce však sponzorskou smlouvu neprodloužila a pro 

ročník 2017/18 se sponzorem stala společnost HET. Od sezóny 2018/19 pak sponzorem 

bude sázková společnost Fortuna. 

Ligová soutěž se doposud vždy hrála systémem každý s každým na domácím a 

venkovním hřišti, tomu však bude po skončení sezony 2017/2018 konec. Ligová 

fotbalová asociace, od července 2016 řídící orgán soutěže, se na základě pořízené 

analýzy rozhodla pro změnu systému z důvodu zvýšení atraktivnosti a většího počtu 

zápasů. Nově tak k současnému třicetikolovému modelu přibude nadstavbová část se 

třemi skupinami, v nichž klubům zůstanou získané body. Skupiny o titul se zúčastní 

prvních šest týmů, které se utkají každý s každým jednokolově. Týmy na sedmém až 

desátém místě si pohárovým způsobem na dva zápasy zahrají o to, kdo se čtvrtým, nebo 
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pátým mužstvem tabulky bude bojovat o místo v Evropské lize. Zbylých šest týmů bude 

hrát jednokolově o udržení, přičemž poslední celek sestoupí přímo do druhé ligy a 

mužstva na 14. a 15. pozici absolvují dvoukolovou baráž s druhým a třetím z druhé 

nejvyšší soutěže o dvě místa v lize.  

Obrázek 16: Loga týmů HET ligy 

 

Zdroj: hetliga.cz 

5.2.2 Rozpočty týmů HET ligy 

Rozpočty jednotlivých týmů nejvyšší soutěže jsou častým předmětem spekulací a 

dohadů, neboť reálná čísla uvolňují kluby jen velmi zřídka. Zatímco většina ligových 

týmů se rozpočtově pohybuje v rozmezí od 60 do 90 milionů korun či okolo tohoto 

rozmezí, trojice klubů je odskočena do zcela jiných čísel. Roční rozpočet Viktorie Plzeň 

je nejčastěji odhadován na částku okolo 250 milionů korun, rozpočet Slavie na  

500–600 milionů korun a Sparty na 700–900 milionů korun. Jelikož velikost rozpočtu je 

určujícím faktorem pro veškeré dění v klubu (zázemí, platy hráčů, marketingové 

aktivity atd.), není velkým překvapením, že nejlépe propracované marketingové 

strategie pro rozvoj značky můžeme hledat právě u zmíněné trojice. Velikost rozpočtu 

se zákonitě musí projevit jak v klubových ambicích po sportovní, tak i po marketingové 

stránce. Hodnotícími údaji o úspěšnosti navýšení finančních prostředků do marketingu 

by měly být statistiky o prodaných permanentních vstupenkách a následné návštěvnosti 

domácích utkání. Problém českého prostředí však tkví v tom, že při navyšování 
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rozpočtu nejsou rozdělovány finanční prostředky tak, aby rostla všechna odvětví klubů 

rovnoměrně.    

Hlavní rozdíl rozpočtů českých klubů a klubů, jejichž značka byla analyzována výše, je 

především v oblasti struktury příjmů. Jak uvedl ve své diplomové práci MORAVEC 

(2017), jsou příjmy AC Sparta Praha složeny přibližně z 85 % z komerčních příjmů (od 

sponzorů), z 12–13 % z tzv. matchday příjmů (příjmů z hracího dne) a pouhá 2 % tvoří 

příjmy z prodeje vysílacích práv. Při porovnání s kluby ze západní Evropy lze najít na 

straně českého týmu velkou převahu peněz od sponzorů, kterými musí saturovat nízké 

zisky z ostatních dvou sfér. Na rozdíl od zahraničí, kde jsou všechny tři hlavní složky 

rozpočtu podstatně vyrovnanější, jak je například uvedeno v detailní studii společnosti 

DELOITTE (2018). 

5.2.3 Návštěvnost na utkání HET ligy 

Návštěvnost domácích utkání je jedním ze symbolů úspěšné marketingové strategie, 

avšak jak se shodují mnozí marketingoví ředitelé ligových klubů, zásadní růst není 

možný bez sportovního úspěchu. Například jedním z lídrů v tuzemské návštěvnosti je 

plzeňská Viktoria, jejíž celosezónní průměr pravidelně přesahuje hranici 10 000 diváků 

na utkání. Avšak v ročnících před jejím premiérovým mistrovským titulem (sezona 

2010/2011) se její návštěvnost pohybovala mezi 3 a půl až 4 tisíci diváky na zápas. 

Kromě sportovního úspěchu a smysluplného marketingu je určujícím faktorem 

návštěvnosti také zázemí, tedy stadion, na němž tým hraje svá domácí utkání. Kvalita 

občerstvení, doprovodný program a pohodlí na tribuně hrají nezanedbatelnou roli při 

rozhodování fanouška, jestli jít, či nejít podpořit svůj oblíbený tým přímo na stadion. 

Důležitou roli v tomto bodu může sehrát situace okolo vlastnictví stadionu. 

Nejčastějším vlastníkem bývá město, které jej pronajímá klubu a zároveň ve spolupráci 

s ním stadion rekonstruuje a upravuje. Další možností je vlastnictví stadionu přímo 

daným klubem, což v první lize platí pro Spartu a Slavii. Ti si pak s ním mohou 

nakládat podle svého uvážení, ale bez finanční pomoci města. Smutným příkladem je 

stadion, na kterém působí Fastav Zlín. Ten je vlastněn Sportovními kluby Zlín, které 

jsou však v konkurzu a jejich majetek je tedy zakonzervován. Zlínský fotbalový klub 

tak na něm může působit, ale nesmí jej jakkoliv upravovat.   
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V podzimní části sezony 2017/2018 měla HET liga průměrnou návštěvnost 

5 488 diváků. Jak je patrné z tabulky 3, první tři místa okupují s velkým náskokem tři 

kluby s nevyššími rozpočty. Zajímavé je, že průměrnou návštěvnost celé ligy překročí 

na svém domácím hřišti pouze 6 týmů, zbylých deset se nachází dokonce pod hranicí 

5 000 diváků. 

Tabulka 3: Návštěvnost HET ligy 

 

Zdroj: www.hetliga.cz 

5.2.4 Utváření značky HET ligy 

Jak je budování značky realizováno v českém prostředí ať už kluby, či samotnou ligou? 

Je nutno konstatovat, že situace se v posledních letech notně posunula kupředu. Celý 

proces velmi urychlil a usnadnil příchod sociálních sítí. Díky nim může kterýkoliv 

subjekt daleko snáze pracovat na své značce a utvářet ji koncepčně a aktivně. Dříve 

existovaly pouhé dva komunikační kanály, kterými mohl klub komunikovat se svými 

fanoušky po vlastní ose. Byl jím oficiální klubový web a tištěný zápasový magazín. 

V případě, že klub potřeboval komunikovat důležitou událost týkající se například 
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speciální pozvánky na blížící se zápas, nebo charitativní akci, musel postupně oslovit 

redakce jednotlivých médií a čekat, jestli je touto zprávou zaujme natolik, aby se 

objevila v jejich médiu. Dnes je situace notně ulehčena. Kluby aktivně komunikují přes 

své účty na sociálních sítích a vytvářejí přesně takový obsah, který oni sami uznají za 

vhodný a naopak média čerpají potřebné informace pro své články právě z takovéhoto 

obsahu. 

Při utváření značky je zcela zásadní název a logo klubu. Právě zde se zásadně liší 

fotbalové prostředí od hokejového. Zatímco  letošního ročníku hokejové Tipsport 

extraligy se účastní pětice týmů, která má jméno sponzora přímo ve svém názvu, ve 

fotbalové lize tvoří pouze jeden tým výjimku z pravidla. Je jím FC Fastav Zlín. Tento 

klub postoupil před sezonou 2017/2018 do základní skupiny Evropské ligy a musel řešit 

zásadní problém, neboť UEFA mu zakázala užívat logo právě z důvodu, že v něm bylo 

uvedeno jméno sponzora, a tak jej narychlo musel předělávat pouze pro účely 

evropských pohárů. Celkově zle říci, že fotbalové prostředí nejen v České republice je 

o poznání konzervativnější než prostředí druhého z dvojice nejpopulárnějších sportů 

u nás a z toho důvodu velmi zřídka kdy dochází k výše zmíněné skutečnosti. 

Dalším důležitým aktem v moderním světě utváření značky je tzv. rebranding. Jde 

o změnu designu loga nebo názvu, která by měla symbol klubu více přibližovat stále se 

vyvíjejícím moderním trendům. V zahraniční jde o věc běžnější. Jako příklad zde lze 

uvést nedávné proměny loga italského Juventusu, nebo anglického Manchesteru City. 

Mezi kluby české ligy jde o velmi ojedinělou událost. Naposledy k úpravě loga 

přikročila FC Zbrojovka Brno v roce 2010 a FK Mladá Boleslav v roce 2007. Z ankety 

tradičně pořádané na pravidelném setkání zástupců marketingových a PR oddělení 

vyplývá, že ke změně loga by z aktuální šestnáctky byl za určitých okolností ochoten 

přikročit pouze jeden klub. 

Do veřejného dění se snaží zapojovat drtivá většina ligových klubů u nás. Jde o více či 

méně ucelené koncepty, které mají za úkol pomáhat potřebným skupinám obyvatelstva, 

ale také prohlubovat vzájemný vztah klubu a regionu, ve kterém působí. Nejsilněji je 

znát vazba regionu na klub z Uherského Hradiště s názvem 1. FC Slovácko. Značka a 

jméno klubu muselo projít turbulentní proměnou po úplatkářské aféře roku 2003, a tak 

se začalo od naprosté nuly. Od svého návratu mezi elitu se Slovácko silně spoléhá na 

pevnou vazbu se svým regionem a dbá na budování značky v duchu rodinného klubu, 

čemuž vychází vstříc i ve sportovní sféře, kde dvě třetiny hráčů ligového týmu tvoří 
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vlastní odchovanci. Nejpropracovanější systém zapojování se do veřejného dění má 

však pražská Sparta, která se dlouhodobě angažuje v celé řadě aktivit a buduje si silné 

jméno i mimo fotbalové hřiště. 

5.2.5 Případová studie značky AC Sparta Praha 

Není velkým překvapením, že nejlépe zpracovanou koncepci utváření vlastní značky má 

díky rozpočtu největší klub v zemi, AC Sparta Praha. V posledních letech se rozrostla 

především její aktivita v mimofotbalové sféře, kde úspěšně vede několik projektů 

pomáhající různým skupinám obyvatel.  

5.2.5.1 Společenská odpovědnost 

Pod hlavičkou sekce „Společenská odpovědnost“ klub dlouhodobě rozvíjí celou řadu 

charitativních projektů, díky kterým si buduje své jméno i mimo fotbalové prostředí.  

Nadační fond ACS 

Jako první stojí za zmínku Nadační fond ACS, který má za cíl podporovat bývalé hráče 

klubu, kteří se ocitli ve zdravotní či sociální nouzi. Založen byl v roce 2013, kdy klub 

slavil 120 let od svého vzniku. Takto dlouhá historie zavazuje klub k podpoře nejen 

bývalých hráčů, ale také dalších komunitních projektů. 

Sparta, základ života 

Dalším zajímavým projektem, který patří do Společenské odpovědnosti, je „Sparta 

základ života“ v rámci něhož navázala spolupráci s téměř třemi desítkami škol v Praze 6 

a v Praze 7. Právě žáci z těchto škol mají na Spartu nejblíže, a mohou se tak účastnit 

i akcí, které Sparta pro děti připravuje. Hráči Sparty navštěvují vybrané základní školy 

a debatují o fotbale i o svých zážitcích ze školních lavic. Fotbalisté se navíc zapojují 

i do výuky samotné, když například rozdávají písemné práce či různé ceny pro nejlepší 

žáky. Sparta zve děti na domácí zápasy svého týmu – do škol putují lístky, které 

dostanou ti nejlepší žáci.  

Fandíme slušně 

Projektem „Fandíme slušně“ se Sparta snaží kultivovat fanouškovské prostředí na svém 

stadionu a otevřít tím dveře k bezproblémové návštěvě rodinám s dětmi. Tato iniciativa, 

si klade za cíl podporovat slušné fandění na tribunách letenského stadionu bez vulgarit 
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či jiných nešvarů, které mohou ostatním fanouškům návštěvu utkání znepříjemňovat. 

Projekt, na kterém spolupracovala se Spartou také Policie ČR, byl v roce 2011 oceněn 

v rámci národního kola Evropské ceny prevence kriminality. 

Dětské domovy 

Od roku 2015 děti z dětských domovů pro klub malovaly novoroční přání. Ty nejhezčí 

návrhy byly poté realizovány jako oficiální sparťanské novoročenky. Zároveň byla část 

výtěžku z jejich prodeje znovu zaslána na provoz dětských domovů prostřednictvím 

charitativního úspěšného projektu Ligové fotbalové asociace s názvem Zelený život. 

Všechny dětské domovy mají také možnost navštívit fotbalové zápasy Sparty nebo 

absolvovat prohlídku stadionu na Letné a jeho zázemí. 

Hledáme Rodiče 

Na předchozí spolupráci s dětskými domovy navazuje i kampaň „Hledáme rodiče“, jenž 

si dává za cíl pomoc najít dostatek pěstounů, kteří budou schopni nabídnout péči 

a domov dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. 

Každoročně věnuje Sparta u příležitosti Mezinárodního týdne rodiny jedno utkání 

pěstounům. Pěstounské rodiny mají na tento zápas zdarma vstup na Rodinnou tribunu 

a v průběhu fotbalového utkání se děti mohou zúčastnit celé řady doprovodných akcí. 

Zároveň Sparta pořádá fotbalový den pro děti z pěstounských rodin, které tak dostanou 

příležitost zatrénovat si pod vedením trenérů Sparty a setkat se osobně s hráči A-týmu. 

5.2.5.2 Tréninkové centrum Strahov 

Klub pochopil, že bez prvotřídního ukotvení v podobě široké a zároveň úspěšné 

mládeže se značka evropského formátu budovat nedá. A tak investoval, jak je možno 

dočíst se na klubovém webu SPARTA.CZ (2017), v roce 2002 do výstavby svého 

centra 256 mil. Kč. Na ploše bývalého spartakiádního stadionu Strahov bylo za tyto 

finance vybudováno centrum, které je zcela unikátní v celém středoevropském prostoru. 

Od roku 2003 poskytuje zázemí všem mládežnickým týmům AC Sparta Praha. 

Projektanti centra čerpali inspiraci v podobných areálech Bayernu Mnichov a FC 

Liverpool.  
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5.2.5.3 Partneři 

Jakožto velký klub má Sparta celou řadu partnerů, kteří se dělí do 8 skupin. (Generální 

partner, Platinum partner, Gold partner, Silver partner, Team Partner, Servise partner, 

Media partner a Club partner). V rámci partnerských aktivací spolupracuje s celou 

řadou z nich na různých charitativních projektech a pomáhá tak ukotvení vzájemného 

propojení obou značek. 

5.2.6 Dílčí informace o utváření značky ostatních klubů HET ligy 

Spolu jsme silnější – SK Slavia Praha 

Fotbalová Slavia se po převzetí novým čínským majitelem snažila investovat do 

marketingu a PR a výrazně tak vylepšit asociace fanoušků spojené s klubem. Od externí 

firmy vznikla kampaň s názvem „Spolu jsme silnější“, jenž byla vytvořena na základě 

úspěšné kampaně Arsenalu „Stronger together“. Kampaň ve svém duchu hlásala, jak 

bylo uvedeno na stránkách SPORTBIZU (2016), že jen ve spojení hráčů, trenérů, 

majitelů, sponzorů, fanoušků, legend či zaměstnanců je skutečná síla a odkaz klubu. To 

je hlavní poselství kampaně sešívaných utvářející novodobou značku Slavie tak, jak by 

si přála být vnímána. Agentura také ocenila úspěch, s jakým se kampaň dostala i do 

tradičních médií. K tomu mohl dopomoci i fakt, že pražský tým má na domácích 

zápasech videobudku, ve které mohou fanoušci natáčet společné vzkazy svému klubu. 

V první linii – FK Jablonec 

Severočeský klub se před 4 lety rozhodl pro sjednocení marketingových a 

komunikačních kampaní pod stejným heslem „V první linii“. Od té doby, nehledě na 

výrazné změny ve financování klubu, se této nastolené strategie neustále drží a každou 

novou komunikační aktivitu utváří tak, aby vycházela ze zásad zmíněného hesla. 

V klubu si dobře uvědomují, že velká část české veřejnosti si Jablonec dnes primárně 

spojuje s fotbalem a z toho důvodu se vedení klubu snaží co možná nejvíce otevřít 

okolnímu světu, aby fanoušci stáli s týmem společně v první linii. 

Klubovka – FC Viktoria Plzeň 

Restaurace s názvem klubovna je oficiálním podnikem klubu Viktorie Plzeň, která je 

umístěna přímo v útrobách Doosan Areny. Pro fanoušky je to ideální možnost, jak 

potkat všechny hráče týmu. V Klubovně se stravuje celý A tým, a tak mohou hosté 
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poobědvat či povečeřet přímo vedle svých oblíbenců. Tímto projektem chce plzeňský 

klub ještě více sblížit hráče přímo s městem a jeho fanoušky a neustále tak pracuje na 

vzájemném propojování obou světů například po vzoru nedalekého Bayernu Mnichov. 

5.2.7 Shrnutí 

Tím, čím se české prostředí v otázce utváření klubové značky a identity liší od prostředí 

v západní Evropě je fakt, že strategická koncepce utváření značky nevzniká v duchu 

jednotného hesla, jak tomu je například u výše zmíněného Fulhamu „Like no other“, či 

u hokejové Sparty „Jsme Sparta“. Dobrý krok k této strategii učinila Slavia 

inspirováním se úspěšnou zahraniční kampaní s názvem „Spolu jsme silnější“. Bohužel 

zatím se tato snaha upřela především na A tým a nikoli též na mimofotbalové projekty. 

Z toho důvodu se o celkové strategii hovořit nedá. Nejblíže k zahraničnímu modelu 

tvorby značky klubu pod jedním heslem má Jablonec se svým „V první linii“. 

K úspěšnému dotažení celkového snažení všech schází pestřejší škála aktivit, 

podtrhující klub v duchu zmíněného hesla. 

Ucelené koncepty strategie se u nás utváří z dílčích projektů, které poté dohromady 

dávají obraz značky. Chybou však bývá častý nesoulad mezi filozofií značky nastolenou 

vedením celého klubu a filozofií marketingu, které poté vytvářejí poněkud schizofrenní 

obraz klubové image. Důležitým prvkem je soužití klubu s prostředím, ve kterém 

působí. Odtrženost a uzavřenost výrazně škodí obrazu klubu v očích veřejnosti a značce 

jako takové. Jak uvádí ve své studii MIŠKOVSKÝ (2012b) je z pohledu klubu nadmíru 

důležité sledovat mimofotbalové dění v blízkých lokalitách a zapojovat se do veřejných 

akcí. Ligoví hráči mohou být k tomu účelu ideálním nástrojem. Každý klub by si měl 

před sezonou vybrat minimálně tři hráče, na kterých bude chtít postavit marketing 

následující sezony. To však neznamená, že by měl opomíjet další hráče. Pokud by 

někdo z ostatních hráčů výkonnostně vylétnul nahoru, dá se snadno zakomponovat do 

již plánovaných akcí klubu. Práce s hráči by měla být stěžejním bodem každého klubu, 

který chce na svůj stadion přilákat fanoušky, jelikož budování značky pozitivních 

asociací a z nich plynoucí vyšší návštěvnosti je dlouhodobou záležitostí. 

Oblast, ve které existují velké rezervy, se týká budování obrazu značky klubu nebo ligy 

prostřednictvím médií. Někdy si hráči a trenéři neuvědomují, že prezentace fotbalu, 

klubu, či značky začíná u jejich chování na hřišti i bezprostředně po skončení zápasu. Je 
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pozoruhodné, že v okamžiku, kdy přestoupí do zahraničí, tak již od začátku si nic 

podobného, jako je odmítání rozhovorů, nebo neprofesionální vystupování nedovolí. 

Klub musí apelovat na všechny, aby k médiím přistupovali naprosto profesionálně. 

Novináři se ptají na to, co zajímá řadové fanoušky. Lidé pohybující se v prostředí 

fotbalu musí být schopni čelit kritice objektivní i té neobjektivní. Jsou reprezentanty 

značky celého klubu a hlavními tvůrci její image. 

Problémem fotbalu obecně je výrazně nižší zájem žen o tento sport. Ve srovnání 

s hokejem se jedná o mizivé procento. Kultivace prostředí a namíření marketingových 

kampaní směrem k něžnému pohlaví by zlepšilo image a obraz celé soutěže, která by 

měla pracovat na odstranění nálepky sportu pro „hulváty“. MIŠKOVSKÝ (2012b) 

k tomuto tématu uvádí, že v současnosti nemá většina žen absolutně žádný důvod, aby 

fotbal se svým partnerem navštívila. Naopak ve společnosti panuje názor, že na fotbal 

chodí jen hulváti a opilci. Situaci by podle autora napomohlo zapojení většího množství 

známých osobností například z umělecké sféry do komunikačních kampaní celé 

soutěže. Pomocí takovéto akce se kluby mohou snažit rovněž vylepšit své renomé a 

přilákat nové fanoušky. 

O něco v obecnějším rázu se ligový marketing snaží dosáhnout dlouhodobějším 

projektem seriálu dvou influencerů, kteří mají ukázat svěží stránku zážitku 

z fotbalového dne a částečně tím bojovat s předsudky zaměřeným vůči fotbalu. 

Značka ligové soutěže jako celku musí neustále bojovat s několika problémy. Prvním je 

špatný obraz fotbalu ve společnosti a z něj plynoucí nedůvěra v jeho instituce. LFA se 

tomu pokouší vyvarovat co možná největší objektivitou a narovnáním sportovního 

prostředí. Od jarní části sezony 2017/2018 tak bude jako jedna z prvních ligových 

soutěží v Evropě používat instituci videorozhodčího. Dalším problémem může být nižší 

atraktivita soutěže ve srovnání s podobně velkými soutěžemi v zahraničí. Liga se s tím 

snaží bojovat výše zmíněnou úpravou herního systému od nadcházející sezony, která 

vznikne za účelem vyšší atraktivnosti a většího počtu utkání. Posledním vážným 

problémem pro značku celé ligy byly časté změny v jejím názvu, které jsou naprosto 

zásadním problémem při budování jakékoliv značky. Tomu by nyní měl rovněž nastat 

konec díky čerstvě podepsané smlouvě se společností Fortuna, která se stane 

generálním partnerem ligy od léta 2018 na příštích pět sezon. Otevře se tak možnost 

dlouhodobější práce a budování jména značky ligové soutěže. 
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5.3 Případová studie značky FK Dukla Praha 

Původní název Dukly zněl ATK – Armádní tělovýchovný klub. Vznikl v roce 1948 

z armádní jedenáctky reprezentačního mužstva fotbalistů ve vojenské základní službě. 

Svoji první trofej získal v té době ještě velmi mladý klub v roce 1952, kdy triumfoval 

v Československém poháru. Hned o rok později dostal ATK nový název ÚDA Praha 

(Ústřední dům armády). Tato změna souvisela s politicky motivovanou reorganizací 

československé tělovýchovy. Tým v tomto roce poprvé vyhrál fotbalovou ligu, v níž 

prohrál jediný ze 13 zápasů. Do stejné doby také spadá podoba dnešního už tradičního 

dresu: tmavě červený dres se žlutými rukávy a žlutým límečkem nebo lemováním 

u krku, žluté trenýrky a červenožluté stulpny. Až v roce 1956 dostal klub jméno Dukla 

Praha na památku bojů o Duklu ve druhé světové válce.  

Nejslavnější období nastalo pro klub v 60. letech. Zejména v jejich první polovině 

neměla Dukla na domácí půdě téměř konkurenci. V letech 1961–1964 získala čtyři 

mistrovské tituly v řadě. Konečně je mohla slavit se svými fanoušky v opravdu 

domácím prostředí, které získala otevřením stadionu na Julisce v červenci roku 1960. 

Zisk mistrovských titulů opravňoval Duklu ke startu v PMEZ. Ve třech po sobě 

jdoucích ročnících postoupila do čtvrtfinále, kde ale její cesta soutěží skončila. Nejdále 

se propracovala v roce 1967, kdy vypadla až v semifinále s pozdějším vítězem Celticem 

Glasgow. Významného úspěchu dosáhla Dukla v Americe, kam byla pozvána na turnaj 

nazvaný International Soccer League. V roce 1961 při svém prvním startu došla až do 

finále, kde pak porazila anglický celek Everton 7:2 a 2:0. Vítězství v poháru poté 

obhájila hned třikrát. Do této doby spadá také významný individuální úspěch. Josef 

Masopust, klíčový hráč zálohy Dukly, byl pro rok 1962 vyhlášen nejlepším evropským 

fotbalistou, když Československo skončilo druhé na mistrovství světa ve fotbale 1962. 

S výjimkou 11. místa v lize v roce 1971 – nejhorší výsledek Dukly mezi jejím 

založením a sezónou 1992–93 – hrála jinak Dukla pravidelně na čele soutěže a 

pravidelně se umísťovala na prvních třech příčkách. Do období 70. a 80. let spadají 

velké bitvy na evropské scéně proti věhlasným soupeřům v rámci PMEZ a Poháru 

UEFA. 

Nové společensko-ekonomické podmínky po listopadu 1989 se samozřejmě promítly 

také do sportu a tím pádem i do fotbalu. Sport, dříve notně dotovaný státem, musel 

shánět finanční prostředky sám. Nejinak tomu bylo i v Dukle. Ekonomické podmínky se 
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však nedařilo zajistit na takové úrovni, aby Dukla patřila k domácí špičce. Sponzoři se 

sháněli velmi obtížně také kvůli pověsti protěžovaného klubu předlistopadovým 

režimem. V sezóně 1993–94 tak poprvé od svého založení sestoupil, kvůli finančním 

problémům navíc přímo až do třetí ligy.  

Klub se poté propadl až do Pražského přeboru odkud však postupně započala jeho cestě 

zpět nahoru. Od sezóny 2011/2012 Dukla opět působí v nejvyšší soutěži. Klub stavící 

svoji hru na ofenzivním kombinačním fotbalu obsadil od svého návratu třikrát šesté, 

dvakrát sedmé a jednou desáté místo mezi českou elitou.  

Obrázek 17: FK Dukla Praha logo 

 

Zdroj: www.fkdukla.cz 

Vývoj názvu týmu 

1948 – ATK Praha (Armádní tělovýchovný klub Praha) 

1953 – ÚDA Praha (Ústřední dům armády Praha) 

1956 – AS Dukla Praha (Armádní středisko Dukla Praha) 

1976 – ASVS Dukla Praha (Armádní středisko vrcholového sportu Dukla Praha) 

1991 – FC Dukla Praha (Football Club Dukla Praha) 

1994 – FK Dukla Praha (Fotbalový klub Dukla Praha) 

1996 – sloučen s FC Příbram do FC Dukla a.s. – viz dále FK Marila Příbram 

1998 – oddělení FK Dukla Praha, o.s. (Fotbalový klub Dukla Praha, občanské sdružení) 

od FC Dukla a.s. 

2007 – FK Dukla Praha, a.s. (Fotbalový klub Dukla Praha, akciová společnost) 
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5.3.1 Logo Dukly 

Za celou svoji historii nedoznalo logo klubu žádných velkých převratných změn, a tak 

i dnes stojí na velmi podobném designovém základu, se kterým hrálo v padesátých 

letech ještě ATK. Případná úprava je velmi citlivou záležitostí, proti které se staví 

zástupci starší generace nejen ve vedení klubu, ale i mezi fanoušky. Existuje zde velmi 

zajímavý příklad změny vizuální identity hokejového klubu Dukla Jihlava. Jelikož klub 

vznikal na podobných základech a za podobných podmínek, vycházela hokejová Dukla 

prakticky z totožné situace, ve které se nyní nachází ta fotbalová. S ukončením 

dvanáctiletého čekání na postup do hokejové extraligy prezentoval klub novou vizuální 

identitu jako součást nové éry klubu. Klasické retro logo, decentně upravené do 

moderního střihu, a zároveň zcela nové alternativní logo, se těší podle webových 

stránek klubu hcdukla.cz (2018) velmi pozitivní odezvě nejen mezi fanoušky, ale i mezi 

sportovním spektrem. Podle studie kladně reagovalo 94,5 % uživatelů sociálních sítí. 

Zájem vyjádřila také česká sportovní média či budoucí extraligoví soupeři klubu. 

„Máme informace, že citlivou změnu klasického retro-loga, které k Dukle 

neodmyslitelně patří, a dále vytvoření alternativního loga, kvituje také drtivá většina 

mladých lidí. I na ně se chceme touto vizuální identitou zaměřit, jelikož evidujeme 

pokles mladé generace v ochozech Horáckého zimního stadionu," řekl Tomáš Lysý 

z marketingového oddělení klubu. 
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Obrázek 18: HC Dukla Jihlava logo 

 

Zdroj: www.hcdukla.cz 

5.3.2 Filozofie klubu 

Tak jako v každém klubu i v Dukle je filozofie klubu odsouhlasená představenstvem 

určujícím bodem pro utváření značky jako celku. Z prvotního konceptu klubové 

filozofie vychází marketingová filozofie, která využívá různých prostředků k naplnění 

cílů určených filozofií celého klubu. V případě, že by tyto dvě složky nebyly ve 

vzájemné symbióze, nikdy by se nepodařilo vytvořit ucelený pohled na celou značku. 

Filozofii FK Dukla Praha vystihl v jednom ze svých rozhovorů Ivo Viktor, mistr 

Evropy z roku 1976 a klubová legenda a jeho přepis se dostal i do oficiální výroční 

zprávy (2017, strana 12). „Líbí se mi to, že vedení Dukly nezajímá pouze „A“ mužstvo, 

tak jak tomu je třeba v jiných klubech, kde je mládež spíše z povinnosti. Naopak na 

Dukle to vzali pěkně z gruntu. Vážím si toho, že se Dukla mládeži věnuje mnohem víc, 

než spousta ostatních prvoligových klubů,“ shrnula jedna z největších osobností 

českého fotbalu. Hlavním cílem klubu je vychovávat hráče pro A tým, ne je kupovat. 

Klubová filozofie stojí na třech základních pilířích: škola – rodina – fotbalový klub. 

Tento fakt podporují následující skutečnosti. Systémově propracovaná a metodicky 

provázaná koncepce mezi náplní vzdělávacího programu tělesné výchovy na ZŠ a MŠ 

Antonína Čermáka a náplní sportovní přípravy mládeže ve fotbalovém oddílu FK Dukla 
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Praha a spolupracujících oddílů, jež dávají možnosti prvních pohybových krůčků 

v rámci většího kolektivu dětí (SK Aritma Praha, TJ Sokol Troja, Sokol Bílá Hora, SK 

Střešovice 1911, AFK Libčice). A garance kvalitních a kvalifikovaných učitelů tělesné 

výchovy a zároveň trenérů, vedená snahou o zkvalitnění pedagogické práce a sportovní 

přípravy mládeže formou systémové práce zaměřené na zdravý sportovní růst mladého 

fotbalisty. 

5.3.3 Filozofie marketingu 

Dukla vychází v oblasti marketingu z pevně nastavených pilířů, jež byly schváleny 

představenstvem společnosti. Strategie se opírá o následující tři stěžejní body, mezi 

které patří to, aby Dukla byla vnímána jako rodinný klub. Tím je myšlen fakt, aby se 

návštěvník na stadionu cítil bezpečně a bavil se nejen hrou.  Dále co nejvíce dávat 

najevo hodnoty klubu týkající se výchovy mládeže (škola, rodina, sport). A třetím 

pilířem je moderní a poutavá komunikace na sociálních sítích (Facebook, Twitter, 

Instagram). 

V rámci lepšího poznání svých konkrétních fanoušků a zjednodušení přístupu na stadion 

byly spuštěny dva důležité projekty. Prvním z nich je CRM databázový systém, který 

dokáže poskytnout cenné informace o fanoušcích – navštívené zápasy, příchod na 

stadion, typy permanentek/vstupenek apod. Systém je propojen také s elektronickým 

zpravodajem, skrze který klub s fanoušky komunikuje. Nejzásadnější věcí je napojení 

CRM systému na ticketing a eshop. Druhým projektem je SMSTICKET díky němuž si 

na fotbalové zápasy Dukly od jarní části sezony 2016/2017 mohou fanoušci kupovat 

vstupenky pomocí svého mobilního telefonu. Princip nákupu vstupenek je naprosto 

jednoduchý. Stačí vstupenku koupit online a nechat si ji poslat do telefonu. Fanoušek 

nemusí nic tisknout, schovávat a pak zase hledat. 

5.3.4 Návštěvnost domácích utkání 

V Praze dlouhodobě zápolí o přízeň diváků čtyři fotbalová prvoligová mužstva, několik 

druholigových, extraligová Sparta, prvoligová Slavia a další nepřeberné množství 

sportovního, kulturního a společenského vyžití. Ne nadarmo se proto říká, že sportovní 

kluby mají v metropoli ztíženou situaci ve srovnání s ostatními městy. 
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Duklu dlouhodobě trápí nízká návštěvnost v ochozech jejího domácího stadionu na 

Julisce. Nejedná se o fenomén poslední doby, ale o jev, který bývalý armádní klub 

provází již od jeho samotného vzniku. V době, kdy Dukla hrála evropské poháry, byl 

stadion nezřídka kdy vyprodaný, ale jen díky věhlasnému soupeři, na kterého se přišla 

většina lidí podívat. Častokrát také zazní argument, že bez ohledu na ligového soupeře 

navštěvovalo domácí utkání okolo čtyř tisícovek diváků. Celá tato skutečnost byla však 

v době diametrálně odlišného životního stylu a zcela jiného výběru volnočasových 

aktivit. V inkriminované době měla i pražská S průměrnou návštěvnost domácích 

zápasů pohybující se mezi 15 až 20 diváků na utkání. 

V níže uvedené tabulce 4 je patrné, že v posledních 10 prvoligových sezonách 

obsazovala Dukla pravidelně poslední příčku v tabulce návštěvnosti, i když 

v posledních sezonách s mírně zvyšujícím číslem průměrné návštěvy. Důvodů, proč 

tomu tak je, je hned několik. Z marketingového výzkumu provedeném na jaře 2017 

HUSÁKEM (2017) vyplývá, mezi hlavní příčiny nízké návštěvnosti patří nevyhovující 

termín a čas domácího utkání, na který má však klub velmi malý vliv, neboť si nemůže 

určovat čas a termín zápasů, jelikož jsou závislé na právech TV, jenž má právo výběru 

utkání. Dále pak odliv jedné generace fanoušků z důvodu neexistence klubu na mapě 

profesionálních klubů na přelomu tisíciletí. Na třetím místě byl uveden nevyhovující 

stadion, na kterém jsou diváci odděleni od hřiště atletickou dráhou a přichází tak 

o jedinečný zážitek co nejbližšího kontaktu s hrací plochou. Stadionu a prostředí se 

týkaly i následující dva body. A to především chybějící fotbalové atmosféře, jenž má 

spojitost s předchozím bodem a také špatné přístupnosti na stadion ať už hromadnou 

městskou dopravou, nebo autem s možností pohodlného zaparkování. 
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Tabulka 4: FK Dukla Praha návštěvnost 

Sezona 
Průměrná 
návštěva 

Umístění 
v návštěvnosti 

Nejvyšší 
návštěva 

1990/1991 1201 16. 4856 

1991/1992 2042 16. 5970 

1992/1993 2105 16. 8095 

1993/1994 1338 16. 4861 

2011/2012 2434 16. 4590 

2012/2013 2191 16. 4257 

2013/2014 2765 15. 6872 

2014/2015 2516 16. 6348 

2015/2016 2654 16. 7753 

2016/2017 2872 16. 6243 

 
Zdroj: www.hetliga.cz 

5.3.5 Sociální sítě, webové stránky a newsletter 

Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, Dukla patří v průměrné návštěvnosti na 

domácích utkání na samý chvost ligy. To však zdaleka neplatí o sociálních sítích. 

S počtem 11 202 fanoušků na Facebooku (stav k 10. 1. 2018) je mezi ligovými celky na 

10. místě. Ještě podstatně lépe si vede na Twitteru, kde se řadí s 3 942 followery (stav 

k 10. 1. 2018) hned za suverénně vedoucí trojici Sparta, Slavia, Plzeň. Kromě těchto 

dvou oficiálních účtů disponuje dejvický klub i účtem na Instagramu  a Youtube. 

Sociální sítě jsou pro klub tím nejlepším možným prostředkem v dlouhodobém 

budování značky. Prostřednictvím celé řady videí, soutěží, reportáží a feedbacků je 

možno každodenně utvářet obraz klubu navenek s téměř nulovými náklady.  

Jak uvádí VÝROČNÍ ZPRÁVA (2017), webové stránky registrují 1 500 unikátních 

uživatelů denně. V přepočtu na sezonu registrují stránky 35 % nových návštěvníků a 

potvrzují tím rostoucí trend. Průměrná doba setrvání na webových stránkách se 

pohybuje mezi 3 až 4 minutami a návštěvník si během ní prohlédne 3 až 4 články. 

Dalším komunikačním kanálem je oficiální klubový newsletter (zpravodaj), který chodí 

odběratelům jednou týdně (vždy v pátek) přímo na zadanou e-mailovou adresu. 
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Newsletter obsahuje nejzajímavější klubové informace z posledního týdne plus jednu 

exkluzivní rubriku, která je určená pouze pro odběratele. 

5.3.6 Fanshop 

Přítomnost loga a merchandisingových předmětů je pro systém budování značky 

nesmírně důležitá a proto Dukla zřídila svůj vlastní kamenný fanshop ihned po svém 

návratu do ligy. Je umístěn mimo stadion v ulici Podbabská, ale během utkání je přímo 

na Julisce přítomen stánek s merchandisingovými předměty.  

Fanshop FK Dukla Praha provozuje oficiální eshop na klubových stránkách. Zasílá do 

České republiky i do zahraničí. Sortiment suvenýrů se stále zvětšuje, nově je i nabídka 

eshopu rozšířena o služby individuálního potisku dresů a ostatního zboží. 

5.3.7 Slogan „Hrdý na svůj klub“ 

Filmový projekt „Hrdý na svůj klub“ je příběh fotbalového klubu Dukla Praha 

zpracovaný jako 75 minutový archivní střihový dokument, jenž mapuje šest dekád 

fotbalové historie a vývoje slavného klubu s jeho vrcholy i pády od roku 1948 až po 

současnost. Dokument je sestaven z vyprávění dosud žijících legend – hráčů, trenérů a 

funkcionářů Dukly, archivních obrazových a zvukových materiálů, videomateriálů, 

fotografií atd. 

Celým filmem provází herec Ondřej Vetchý a díky svému úspěchu byl film uveden i na 

festivalu CINEfoot v Riu de Janeiru. 
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6 VÝCHODISKA PRO VYMEZENÍ STRATEGIE 

ZNAČKY FK DUKLA PRAHA 

6.1 Výsledky expertního rozhovoru 

Jak byste definoval koncepci utváření značky Dukly Praha? 

Celý klub se dlouhodobě prezentuje jako rodinný. V tom ohledu byla naprosto klíčová 

osoba Michala Prokeše (bývalý výkonný ředitel), který byl v mnoha ohledech 

vizionářem a celé sportovní hledisko postavil na výchově mládeže. Dlouhodobá vize 

sportovního úseku byla a stále je mít v prvním týmu 70–80 % vlastních odchovanců, na 

což je po deseti letech fungování ještě samozřejmě hodně brzy. Celý klub ale dělá kroky 

k tomu, abychom k tomuto cíli jednou dospěli. Výchova mládeže je postavena na třech 

pilířích, kterými jsou rodina, škola a sport. Z pohledu marketingu jsme se rozhodovali, 

kterým směrem jít, mohli jsme si vybrat mezi celou řadou různých směrů, jak utvářet 

značku a jak na ní pracovat, ale na základě průzkumů mezi fanoušky, vedením a všemi 

lidmi okolo klubu jsme se vydali cestou fungování rodinného klubu. Trenéři, kteří 

působí v akademii Dukly, nehledí pouze na sportovní hledisko, ale dbají na to, aby děti 

byly „použitelné“ pro celou společnost. Strategie není jen nějaký prázdný dokument 

nebo fráze, ale je od toho, aby zaměstnanci věděli, kam směřovat. Když vymýšlíme 

nějakou akci, měla by vždy korespondovat právě s tímto nastaveným směrem. Je tomu 

přizpůsobená i naše komunikace na sociálních sítích, nebo doprovodné akce na 

stadionu. Myslím si, že takto ani Sparta, Slavia, nebo Bohemka působit nemůžou, 

protože mají znatelně více fanoušků, mezi nimiž jsou i ti, kteří jsou nazývání 

problémovými a extremistickými. Takovéto fanoušky na Dukle prakticky vůbec 

nenajdete a z toho důvodu máme obrovský potenciál sem přilákat rodiny s dětmi. 

Chceme, aby se u nás cítili dobře, bezpečně, aby sportovní zážitek byl doprovázen 

kvalitním jídlem a příjemnou atmosférou.  

Dukla dlouhodobě působí na Praze 6. Jaké jsou výhody a nevýhody této lokality? 

Tím, že Dukla přišla v první polovině devadesátých let o profesionální fotbal a nastala 

mezera nějakých 16 let, celý klub ztratil dvě generace fanoušků a to je dodnes velmi 

cítit. Tak, jako je republika rozdělena na Spartu a Slavii, je to ještě daleko více patrné 

právě v Praze, takže drtivá většina lidí z Prahy 6 jsou spíše Sparťané. Hodně lidí nám 
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radí, ať začneme pracovat s univerzitami, o což jsme se také v minulosti pokoušeli, ale 

zjistili jsme, že právě vysokoškolští studenti jsou ještě daleko více ukotvení ve své 

fanouškovské preferenci a Dukla je příliš nelákala. Výhoda je v tom, že Praha 6 je 

takovou starousedlickou oblastí, kde spousta obyvatel se v této lokalitě přímo narodila, 

čímž se liší od ostatních pražských částí. Podle výzkumů, které jsme dělali v minulosti, 

je tu poměrně velká koncentrace rodin, které bychom rádi dostali k nám na stadion. 

Když nebudeme pracovat s okolní lokalitou a komunitou, tak nemůžeme získat ani 

ostatní lidi, takže náš cíl je co nejvíce strategii uzpůsobovat podmínkám a okolí, ve 

kterém působíme. Myslím, že v právě probíhající sezoně jsme k tomu učinili několik 

zásadních kroků. Cílem je, aby si právě tyto rodiny řekly, „Je pátek podvečer, hraje 

Dukla, pojďme se tam podívat, dobře se tam najíme, budeme se tam cítit bezpečně.“ 

Pochvalujeme si také spolupráci s městskou částí Praha 6, se kterou jsme uzavřeli 

vzájemné memorandum a vycházíme si velmi vstříc.  

Jak Dukla řeší věkové rozložení fanoušků? Díky 17leté absenci v profesionálním 

fotbale jí naprosto chybí střední generace fanoušků. 

Naše fanouškovská základna je poměrně hodně stará. Pohybuje se ve skupině 55 let a 

výš. Výhodou této skupiny je velká míra loajality a fakt, že velmi pravidelně navštěvují 

nejen domácí zápasy. Na ně však naše kampaně přímo necílí, protože by měly jen malý 

efekt. Poté nám chybí střední generace ve věku od 20 do 50 let, kde se obrovským 

způsobem projevuje absence Dukly v profesionálním fotbale od poloviny devadesátých 

let. Právě tato skupina je v každém klubu ekonomicky nejaktivnější nejen co se týká 

vstupenek a permic, ale i jako zákazníků fanshopu. Pak zde máme tu nejmladší generaci 

fanoušků, která primárně pochází z Prahy 6 a okolí a také naší mládežnické akademie, 

která má 350 až 400 aktivních hráčů. U těchto hráčů z akademie je nejdůležitějším 

faktorem závislým na návštěvě stadionu termín výkopu, protože když je stanoven 

u A týmu na sobotu, drtivá většina hráčů z mládeže má vlastní zápas v tentýž den. 

Získávání fanoušků je běh na dlouhou trať, toho jsme si vědomi. Myslím si, že za 5 let 

může být situace už o poznání jiná, když nesejdeme z námi nastolené cesty, což bývá 

někdy ubíjející. (usměje se) Mladší generaci se snažíme přizpůsobit všechny naše 

komunikační prostředky, ať jsou to sociální sítě nebo veškeré námi vytvářené kampaně. 
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Je možné, že se Dukla bude v budoucnu v hledání fanoušků ubírat směrem ke 

spádovým oblastem Kladenska a Slánska?  

Je možné se na to v budoucnu zaměřit, ale vždy tady narážíme na rozpočtové možnosti, 

které klub má. Druhá věc je, jak už jsem zmínil výše, tak i na Kladně jsou fanoušci 

velmi silně rozebraní ostatními pražskými kluby. Do té doby, než z Dukly nebude 

vybudovaný skutečně silný a zároveň zcela odlišný brand od ostatních konkurentů 

v Praze, tak nám sebe lepší aktivity nepomohou, nebo by byly velmi neefektivní. Více 

se soustředíme sami na sebe. Sportovní marketing je ohromně specifický díky právě této 

zmíněné fanouškovské loajalitě. Na druhou stranu je možné, že v dohledné době je 

možné, že se na zmíněnou oblast obrátíme formou spolupráce s tamními školami. 

Například kdyby si děti mohli zatrénovat s našimi mládežnickými trenéry, případě 

popovídat si s některým z našich ligových fotbalistů. S touto myšlenkou si právě nyní 

pohráváme. 

Jak se správně vymezovat a zacházet s konkurencí v Praze? 

Pravděpodobně jen jasně daným odlišením. Určitě ne nějakou negativní kampaní. 

Fotbal je sdílený produkt a nepůsobí v něm úplně jednoznačné konkurenční prostředí 

v tradičním slova smyslu. Fanoušci ostatních pražských klubů jsou velmi loajální. Pro 

nás jako Duklu je daleko větší konkurencí obrovský výběr volnočasových aktivit, 

kulturních akcí a podobného vyžití, které Praha nabízí. Například v Uherském Hradišti 

nebo ve Zlíně není v sobotu odpoledne tolik akcí a lidé nemají tak široký výběr jako 

u nás v Praze. Nechceme jít cestou nějakých bláznivých jednorázových marketingových 

akcí, ale naopak jít postupnou cestou kvalitní práce a díky tomu se dostávat do 

povědomí lidí. Už nyní můžeme postupně sledovat zvyšující se podíl platících diváků 

na celkové návštěvnosti na Julisce, ale jde to samozřejmě pomalu. 

Jaké jsou další rozdíly působení na pražském a mimopražském trhu? 

Jednoznačným plusem mimopražských klubů je finanční podpora od města, ať už se 

týká jakékoliv rekonstrukce, nákupu pozemků pro mládež, tréninkových ploch, nebo 

například spolupráce v oblasti energií. Je opravdu hodně cítit, když je ve městě jen 

jeden klub. Například dlouhodobé problémy, které nyní řeší Bohemians a městská část 

s odkupem stadionu, by se jinde vůbec nestaly. Praha je v tomto hodně specifická. 

I z čistě marketingového pohledu je to všechno úplně o něčem jiném, když ve městě 

působí jeden tým, který je komunikovaný v rámci celého města a všech spádových 
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oblastí až do třicetikilometrové vzdálenosti. Působí tam také hrdost spojená s městem, 

regionem nebo lokalitou. Komunikace dané značky se hodně liší i v případě konkrétních 

fotbalistů v daném klubu, kteří jsou bráni zcela jinak než v anonymním pražském 

prostředí. Pro srovnání, když jsme představovali pohár pro mistra ligy v obchodním 

domě, což jsme dostali tak trochu za úkol, tak jsme tam vlastně vůbec nikoho 

nezajímali, zatímco akce tohoto typu by na menším městě způsobila o poznání větší 

rozruch. 

Jak se tváříte na možnost rebrandingu loga, které se od vzniku klubu změnilo jen 

minimálně?  

Otázka to do budoucna jednoznačně je. Příští sezonu bude Dukla slavit 70 let od svého 

založení. Směrem k tomu již dostal náš grafik zadání pozměnit logo vzhledem k tomuto 

výročí, s nímž bude Dukla prezentována celý příští ročník. Konkrétní podobu ještě 

nemáme, ale nikde není psáno, že bychom nemohli jít svěží cestou po vzoru nedávného 

rebrandingu hokejové Dukly Jihlava. Budeme mít díky tomuto výročí ideální příležitost 

zjistit, jak by na případnou změnu lidé reagovali, protože se jedná o velmi zásadní věc. 

Pro nás by to bylo zajímavé také v tom, že bychom všechna práva na logo vlastnili my, 

což tak nyní není. Avšak v této situaci musíme bedlivě vážit naše kroky i v otázce, jestli 

bychom při případné výraznější změně loga mohli nadále užívat název Dukla. Museli 

bychom velmi důkladně zjistit, jak konkrétně je v tomto ohledu postavená smlouva 

s armádou. Momentálně máme smlouvu, jak na pronájem loga, tak na název Dukla. 

Takže nemáme zcela volné ruce. 

A vydat se přímo cestou hokejové Jihlavy, tedy mít jedno logo standardní pouze 

designově upravené a jedno zcela nové? 

To je zajímavé. Je to právě jedna z věcí, které by se mohly objevit u příležitosti již 

zmíněným sedmdesáti let klubu. Ale pevně a dlouhodobě stanovený rebrending loga by 

se musel opírat o velmi kladné přijetí od fanoušků. Máme tedy možnost si to v příští 

sezoně otestovat. 

Mohl by díky rebrandingu vzniknout generační problém, jak z pohledu fanoušků, 

tak z pohledu různých názorů a generací ve vedení klubu? 

To by zcela jistě problém být mohl. Proto se nejvíce kloníme k tomu, nejprve si 

prostřednictvím výročního loga na jednu sezonu otestovat reakce fanoušků a na jejich 

základě se rozhodovat dál. 
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Jakým způsobem se Dukla podílí a do budoucna bude chtít podílet na veřejném 

životě a občanské angažovanosti s přesahem do mimosportovního prostředí? 

Dukla jako veřejný subjekt cítí povinnost, kterou by měl cítit každý fotbalový klub, 

starat se a věnovat se komunitě, která lehce pateticky řečeno neměla v životě takové 

štěstí. Chodí nám velké množství nabídek na charitativní spolupráce, ale bohužel 

nemůžeme vyhovět všem, protože máme svá rozpočtová omezení, a i kdybychom tomu 

věnovali celý rozpočet, tak by to bylo stejně málo. To všechno iniciovalo myšlenku 

projektu „Dukla přihrává“, který má svojí vlastní grafickou identitu. Není to tak, že by 

pomáhal pouze klub jako celek, ale zapojuje se určitým způsobem každá mládežnická 

kategorie. Každá z nich má vlastní subjekt, kterému dlouhodobě pomáhá. To vše 

zastřešuje zmíněný projekt. Klub jako celek dlouhodobě spolupracuje s nadací 

Hemojunior, kterou si vybral jako jednu zásadní, které chce pomáhat koncepčně, 

protože i to zapadá do nastavené koncepce rodinného klubu. Samozřejmě nám trhá 

srdce každý příběh, kterému nemůžeme vyhovět, ale snažíme se v rámci možností 

udělat maximum. 

Počítá Dukla i do budoucna s tím, že veškeré charitativní projekty bude zaštiťovat 

projekt „Dukla přihrává“? 

Ano, jednoznačně to máme takto nastavené. Dlouhodobé i dílčí charitativní projekty 

jsou a budou vždy zastřešeny tímto logem. Chceme, aby naše pomoct nebyla nahodilá a 

vždy měla hlavu a patu. Na druhou stranu nám v tomto ohledu příliš nepomáhají česká 

média. Například když si vzpomenu na rozjezd celého projektu „Dukla přihrává“, tak 

jsme tomu věnovali spoustu práce a úsilí a bylo naplánované, že kategorie U10 provede 

nevidomé sportovce celým hracím dnem A-týmu na Julisce, zprostředkuje jim zážitek 

z utkání. Navíc nevidomí sportovci doprovodí hráče A-týmu Dukly přímo na trávník 

před výkopem a o poločasové přestávce sehrají utkání uzpůsobené jejich potřebám 

přímo na hlavním hřišti před diváky. K tomu všemu jsme měli připravenou tiskovou 

zprávu, videomateriál a vše spojené s doprovodným programem. Na našich interních 

kanálech to vzbudilo velký zájem, ale ve stejný den ve večerních zprávách na TV Nova 

byla reportáž o tom, jak hráči AIK Stockholm byli před výkopem zápasu doprovázeni 

na hrací plochu seniory. Zatímco přímo před nosem měla TV Nova tento příklad 

z domácí soutěže, raději propagovala švédský klub, ačkoli tiskovou zprávu a všechen 

potřebný materiál od nás obdrželi s dostatečným předstihem. Po pozitivním obrazu 

českého fotbalu není taková poptávka, jako po jeho negativních rysech. 
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A neprojevuje se pražské konkurenční prostředí i právě v otázce médií? 

To je také pravda. Drtivá většina i lokálních deníků upřednostňuje ve velké míře 

zpravodajství ze Sparty a Slavie a toho zbylého prostoru není příliš. Z tohoto opět těží 

kluby, které jsou ve městě samy, protože informovanost o nich je minimálně v lokálních 

médiích o poznání větší. To je však podstata médií a nemůžeme jim to nikterak zazlívat. 

Na druhou stranu zmíněná událost s TV Nova ve mně nechala silnou pachuť, protože 

jakákoliv negativní zpráva o jakémkoliv klubu se dostane vždy do popředí, ale takovéto 

pozitivní zprávy prostor nedostávají. Obraz celého fotbalu tím v očích veřejnosti silně 

trpí. 

Je stadion Juliska natolik spjatý se značkou Dukly, že není možné, aby klub 

například v budoucnu hrál své domácí zápasy někde jinde? 

Teoreticky by přesun možný byl, ale prakticky je to nemyslitelné. Když jsme začali 

pracovat s databázovým systémem, tak jsme se lidí hodně ptali, jak jsou spokojení na 

stadionu, s občerstvením, se službami, s frontami, s pořadatelskou službou a vyšlo nám 

z toho, že v 80 % jsou lidé se současným zázemím na Julisce spokojeni. Vidíme limity 

v pokladnách, kterých je jen šest a na nějaká větší utkání je to nedostatečný počet. 

Trochu jsme si v tomto ohledu pomohli online ticketingem, přes který si lidé mohou 

koupit vstupenku pouhou smskou a vyhnou se tak jejímu nákupu na pokladně. 

Například na utkání se Spartou přišlo přes 35% návštěvníků s online vstupenkou, což je 

krásné číslo. Další limit je v tom, že Juliska nemá tolik míst, kam umístit prodejní 

stánky s občerstvením, což generuje delší fronty. Limitem je samozřejmě i atletická 

dráha, která divákům neumožňuje bezprostřední kontakt s hrací plochou. Na základě 

provedených výzkumů ale vychází, že většina lidí si nedokáže představit, že by Dukla 

hrála své domácí zápasy někde jinde. Juliska je zkrátka pevně spojena se značkou 

klubu. Ideální cestou by byla větší rekonstrukce prostřednictvím vlastníka, tedy 

Ministerstva obrany. Myslím tím rozšíření prostorů, kde by se mohlo prodávat 

občerstvení a například nové pokladny. Díky tomu bychom měli naprosto vyhovující 

stadion, který se navíc mnoha lidem velmi líbí díky svému jedinečnému výhledu na 

panoráma Prahy, které nenabízí žádný jiný stadion. Stadion je velmi specifický a silně 

se odlišuje a i to bychom chtěli nadále uchovat. 

Dukla zažila ve své minulosti obrovské sportovní úspěchy, hráli v ní osobnosti 

československého fotbalu, ale zároveň je kapitola historie vnímána s mírnou 
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pachutí, kvůli úzkému propojení s tehdejším režimem. Jak v případě značky 

Dukly nakládat s minulostí? 

Právě teď se o tom hodně bavíme v rámci oslav sedmdesáti let klubu, protože víme, že 

budeme muset komunikovat věci, na které lidi budou reagovat negativně tím, že jsme 

lampasáci a podobně. Byli bychom naivní, kdybychom zavírali oči před minulostí, 

máme tady spoustu pamětníků, kteří tuto dobu pamatují. Já osobně si nemyslím, že je to 

nějaký zásadní problém při utváření značky. Ano, možná Dukle škodí pověst uměle 

vytvořeného klubu, ale při pohledu na celý bývalý východní blok, je možné najít velkou 

spoustu armádních klubů, jako jsou CSKA Moska, CSKA Sofia, Legia Varšava, a tak 

dále. Dodnes se jedná o jedny z nejpopulárnějších klubů v tamních zemích. Nám je asi 

pojetím nejbližší právě klub z hlavního města Polska, kde se těší opravdu velké podpoře 

a je to výborně fungující klub. A není to jen výlučná záležitost východu, dokonce i ve 

Spojených státech byly armádní sportovní kluby. Samozřejmě existují zlí jazykové, 

kteří okamžitě nastartují svůj kolovrátek pokaždé, když někoho obereme o body, ale 

nemyslím si, že by v minulosti nebyla protěžovaná například Sparta, které fandili špičky 

komunistické režimu včele se Štrougalem. Myslím si, že je dnes důležité oddělovat 

politiku a sport. Když se podíváme do minulosti a budeme jmenovat jména jako 

Masopust, Viktor, Novák, tak si rozhodně nemyslím, že to byli nějací lidé 

spolupracující s režimem, byli to především osobnosti československého fotbalu. Z toho 

všeho vyplývá, že my jako klub se s historií nijak nechlubíme, ale byli jsme armádním 

klubem, k armádě máme blízko i dnes, což není žádná ostuda, naopak všude ve světě 

jsou vojáci nadmíru respektovaní a dokážu si i do budoucna představit nějaké věci 

spojené s armádou. Koncepce značky v této oblasti je taková, připomínat si jednotlivé 

úspěchy a osobnosti a ne vyzdvihovat tehdejší dobu jako takovou. 

Má Dukla nějaké vzory v zahraničí z pohledu klubového brandingu? 

Myslím si, že my jako Dukla jsme obrovským způsobem specifičtí, takže mluvit 

o jednom vzoru zde moc ani nejde. Já osobně sleduji velkou spoustu klubů ze zahraničí, 

ať už jde o velké, či malé kluby a vnímám, jak nakládají s brandingem. Celé je to spíše 

o nějakých trendech brandingu a sportovního marketingu, které by se daly komunikovat 

i u nás v našich podmínkách. Takže jeden vytyčený vzor nemáme, ale například mně 

osobně se líbí práce AS Řím, kteří častokrát i určují trendy v komunikační sféře. Vždy 

si vybíráme jednotlivé věci a nad nimi poté debatujeme, jestli je v našich silách je 

přetavit do místních podmínek. Myslím si, že v Česku momentálně nikdo s ničím 
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převratným ani nepřichází. Někdo toho sice dělá víc, někdo míň, ale to je dáno 

především rozpočtovými podmínkami. Například se mi ale líbilo, co nedávno udělala 

Bohemka, když vytvořila talk show dítěte s fotbalistou A-týmu. Je škoda, že jsme tuto 

věc nerealizovali u nás, protože přesně to by nám zapadlo do koncepce rodinného 

klubu. 

Nejen prostřednictvím filmu o Dukle pronikl do veřejného prostoru slogan „Hrdý 

na svůj klub“. Plánuje s ním Dukla nadále pracovat a využívat jej ve větší míře? 

Ono už to heslo existovalo před filmem, ale právě filmem se dostalo daleko více do 

povědomí. Je to práce mého předchůdce Petra Maňáka a tento slogan je dlouhodobě 

spojený s koncepcí značky našeho klubu, s novou Duklou od roku 2007 a je to takový 

„claim“, který už s Duklou zůstane. Tento slogan v sobě skrývá i ten ohromný kus 

práce, který odvedli všichni lidé z klubu při snaze vrátit Duklu opět tam, kam patří. 

Koresponduje to i s tím, že dukláků je méně, ale jsou na svůj klub hrdí. Tento slogan 

bude jedním z hlavních hesel při té již několikrát zmiňované oslavě sedmdesátin. 

Jaké hrozby mohou značce klubu hrozit do budoucna? 

Hrozby jsou pro značku fotbalového klubu úplně stejné, jako pro jakoukoliv firemní 

značku z korporátního světa. Financování a nastavení klubu je závislé na majiteli, když 

ten nebude mít potřebou vůli dál klub společně s největšími partnery financovat, tak 

může nastat rozpočtový problém, vedoucí k výraznému oslabení sportovní síly týmu a 

ve výsledku může značka Dukly ztratit punc profesionálního klubu. Dalším problémem 

může být to, co se momentálně děje okolo FAČR (kauza ovlivňování přerozdělování 

dotací), která může zasadit profesionálnímu fotbalu tvrdý direkt, jak finanční, tak silně 

pošpinit kredit, který by do budoucna ztěžoval naši roli při navazování nových 

partnerství. Od FAČR plynou zásadní příjmy týkající se mládeže. Další možnou 

hrozbou může být změna majitele, i když já osobně si myslím, že na brand samotný by 

to tak zásadní vliv mít nemuselo, protože si myslím, že jsme dostatečně silní v tom, 

abychom i potenciálního budoucího majitele přesvědčili o naší nastolené cestě. Změnu 

by to pravděpodobně znamenalo spíše ze sportovního hlediska. Hrozby mohou být také 

sportovního rázu, protože asi málo lidí by chtělo chodit například na druhou ligu. Dále 

mě napadá, že na stadionu Juliska jsme pouze v podnájmu, což může v určitém ohledu 

také být bráno za hrozbu. Hrozbou je i již zmíněné velké konkurenční prostředí v Praze. 

A poté dlouhodobý problém je populačně nižší zájem dětí o sport, který začíná již na 
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základních školách. Bez aktivního sportování budou jen těžce hledat svůj pasivní zájem 

ve fandění fotbalovému klubu. Například Hertha Berlín s tímto problémem bojuje 

velkým pronikáním do světa videoher prostřednictvím svých lidí ve vedení EA Sports 

Fifa, což mě osobně přijde poněkud zvrácené, ale je to jeden ze způsobů, jak s tímto 

problémem bojovat.  

Jak je důležité souznění celkové koncepce klubu a koncepce marketingového 

oddělení? 

Primární rozhodnutí vždy závisí na majiteli. Například když se u nás rozhodl pro 

příchod trenéra Šilhavého, i když to nebyl trenér, který by zapadal do dlouhodobé 

koncepce klubu v herní oblasti, tak jsme to museli respektovat. Dlouhodobým znakem 

značky Dukly je kvalitní hra, která je po vzoru Barcelony jednotná od žáčků až po A-

tým a předvádí divákům líbivou podívanou. Tato trenérská změna v létě 2016 naši herní 

strategii poněkud nabourala, a i když se po čtvrt roce Dukla pod současným trenérem 

vrátila k bývalému pojetí, bylo to částečné vykolejení. V každém sportovním klubu má 

poslední slovo trenér nebo sportovní úsek, my jako marketing jsme až na druhém místě. 

Když například trenér řekne, že toho hráče nemůžeme využít pro tvorbu předem 

domluvené kampaně, tak to musíme respektovat. Sportovní úsek má a vždy bude mít 

právo veta. 

V čem může být značka Dukly zranitelná? 

Skandály se sportovnímu prostředí nevyhýbají, a tak zranitelnost vidím především 

v potenciálním personálním pochybení. Tím je myšleno například zveřejnění něčeho na 

sociálních sítích, čím by mohl být poškozen klub. Na druhou stranu nechceme být 

v komunikaci sušší a někdy se taková věc v tomto duchu přihodit může. 

Jaké jsou možné směry budoucího vývoje značky pro následujících 5 let? 

Cíl je jasný. Zvyšovat návštěvnost na domácích zápasech, k čemuž vede dlouhodobá 

strategie rodinného klubu, ze které nehodláme sejít. Rok co rok probíhá vyhodnocování 

a může se stát, že v určitých nuancích dojde ke změnám. Aktivity, které k tomu vedou, 

nás prezentují jako rodinný klub. Chceme co nejvíce působit na lokální úrovni, tedy na 

Praze 6. Chceme v co největší míře automatizovat data marketingu, abychom získávali 

co nejvíce informací o našich fanoušcích. Bohužel letos na jaře vyjde nová legislativa a 

my budeme muset promazat polovinu námi dosud získaných informací o fanoušcích 

v naší databázi. Nadále se budeme snažit být o našich fanoušci co nejlépe informováni. 
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Takže když si fanoušek nakoupí věci ve fanshopu, nebo když si pořídí vstupenku na 

stadion, tak chceme co nejvíce zanalyzovat jako rozhodování a chování a následně mu 

co nejvíce přizpůsobovat celkovou nabídku. Takže jedním z cílů je celková 

automatizace dat. Bylo by fajn, kdyby nám k našim cílům také pomohly sportovní 

výsledky a zmíněná rekonstrukce stadionu. 

6.2  SWOT analýza značky FK Dukla Praha 

Detailní rozbor aktuální situace v oblasti značky FK Dukla Praha poukázal na celou 

řadu faktorů, které ovlivňují směřování klubu. Dlouhodobá koncepce uskutečňovaná 

klubem již po řadu let stojí na velkém množství dílčích aktivit, které se odrážejí 

v každodenní činnosti všech odvětví v klubu.  

Expertní rozhovor s ředitelem marketingového oddělení FK Dukla Praha panem Ing. 

Vladimírem Šmírem, MBA poskytl celou řadu přínosných informací a námětů do 

budoucna, na čem by nadále měla značka klubu stavět. Takto získané informace byly 

doplněny poznatky z vlastního pozorování a zkušeností, které jsem nasbíral za řadu let, 

které působím v klubu FK Dukla Praha. Cílem je vytvoření jasně definovatelného 

brandu klubu, který se bude výrazněji odlišovat od své pražské konkurence a stavět na 

své specifičnosti.  

Takto získané informace byly dány do kontextu a použity pro vytvoření rozšířené 

SWOT analýzy v tabulce 5. Na jejím základě pak byly vybrány silné stránky, na kterých 

klub hodlá svoji značku stavět i do budoucna, stránky, které by klub ve vztahu 

k asociacím spojeným se značkou eliminoval. Byly identifikovány příležitosti, díky 

kterým by měl klub v budoucnu pracovat na svém jasném ukotvení a také hrozby, jimž 

se by rád vyhnul. Dále pak byly zkonstruovány vždy kombinace silných stránek a 

příležitostí (SO), slabých stránek a příležitostí (WO), silných stránek a hrozeb (ST) a 

slabých stránek a hrozeb (WT), ke kterým byly přiřazeny konkrétní návrhy, jak v dané 

situaci dále postupovat.  
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Tabulka 5: Rozšířená SWOT analýza značky FK Dukla Praha 

 
Silné stránky (S) 

 Rodinný klub 

 Dukla přihrává 

 Kvalita hry 

 Mezinárodní jméno 

Slabé stránky (W) 

 Návštěvnost 
 Vnímání historie 

 Konkurence v Praze 

 Klub nevlastní práva na 
logo 

Příležitosti (O) 

 70. výročí založení 
2018 

 Rebranging loga 

 Rekonstrukce stadionu 
Juliska 

 Využití potenciálu 
osobního brandu Jakuba 
Podaného 

Přístup SO 

 Využití příležitosti 
k rebrandingu 

 Nebát se využít 
influencerů 

Přístup WO 

 Postupně navyšovat 
návštěvnost zvyšováním 
diváckého komfortu 

 Jasně definování ve 
vztahu ke konkurenci 

 Opatrné připomínání 
historie, výraznější 
akcent na současnost 

Hrozby (T) 

 Financování 

 Image fotbalu 

Přístup ST 

 Nadále rozvíjet 
mimofotbalové aktivity 
ve formě společenské 
odpovědnosti 

 Stabilně pracovat na 
udržitelném rozvoji 
klubu 

Přístup WT 

 Nabízet smysluplnou 
alternativu k produktům 
konkurence 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, Tuhý (2018) 

6.2.1 Silné stránky (S) 

6.2.1.1 Rodinný klub 

Směřování značky Dukly stálo před několika lety na naprostém začátku a lidé v jejím 

vedení měli částečnou výhodu v tom, že si mohli zcela nezávisle zvolit, jakou strategii 

dlouhodobého utváření značky zvolí. Marketingové oddělení tehdy zvolilo 

v konsensuální dohodě se sportovní strategií směřování ve stylu rodinného klubu. 

Dlouhodobou vizí sportovního úseku je mít v prvním týmu 70–80 % vlastních 

odchovanců. K tomuto kroku vede cesta přes velmi dobře fungující mládežnickou 

akademii. Výchova talentů je v Dukle postavena velmi specifický způsobem. Primárním 
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účelem není vychovat prvotřídního fotbalistu, ale mladé lidi, kteří budou užiteční pro 

celou společnost. Až poté je kladen důraz na to, že v případě dobrého talentu může být 

vychován také fotbalista pro ligový tým. Náhodné není ani heslo výchovy mládeže ani 

pořadí jednotlivých pilířů, které obsahuje „rodina – škola – sport“. 

Nastavená strategie směřování značky není prázdným dokumentem nebo frází, ale je od 

toho, aby zaměstnanci věděli, kudy se klub chce ubírat a aby s tím souzněli. Každá akce 

nebo kampaň proto vždy koresponduje s tímto nastaveným směrem rodinného klubu. Je 

mu přizpůsobená komunikace na sociálních sítích nebo doprovodné aktivity na 

stadionu. 

Prezentaci v podobně rodinného klubu napomáhá i klidnější fanouškovské prostředí, 

než které bývá běžné u ostatních pražských týmů. Rodiny s dětmi se na stadionu nemusí 

obávat extremistických fanoušků, kteří by mohli znamenat potenciální bezpečnostní 

riziko. Cílem je prezentovat značku Dukly a jejího fotbalového utkání jako bezpečného 

místa, spojeného s dobrým jídlem, pitím a zábavou tak, aby si na něj našly cestu rodiny 

s dětmi a odcházely s příjemným zážitkem. 

6.2.1.2 Projekt „Dukla přihrává“ 

Myšlenka vzniku projektu „Dukla přihrává“ byla zastřešit všechny charitativní aktivity 

klubu vlastní grafickou identitou. V rámci projektu se odehrává dlouhodobá koncepční 

podpora nejrůznějším skupinám obyvatelstva, které v životě neměli tolik štěstí. Takto 

zpracovaná strategie podpory je v českých podmínkách velmi unikátní. Navíc 

charitativní činnost není v Dukle zaostřena pouze na A-tým, ale v rámci „Dukla 

přihrává“ si každá mládežnická kategorie zvolila svůj vybraný projekt podpory, na 

kterém bude dlouhodobě pracovat a o který bude pečovat. Dále klub jako celek 

dlouhodobě spolupracuje s nadací Hemojunior, kterou si vybral jako jednu zásadní, 

které chce pomáhat koncepčně, protože i to zapadá do nastavené strategie rodinného 

klubu.  
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Obrázek 19: Logo projektu „Dukla přihrává“ 

 

Zdroj: www.fkdukla.cz 

 

Cílem celého snažení je, aby pomoc nebyla nahodilá a vždy měla hlavu a patu. Klub si 

velmi dobře uvědomuje, že jako veřejný subjekt musí přebírat společenskou 

odpovědnost a starat se o komunitu, ve které působí. Ze značky „Dukla přihrává“ by rád 

do budoucna vytvořil silný a uznávaný brand v charitativním prostředí. 

Ne zcela úspěšně je však projekt prezentován ve veřejném prostoru českými 

sdělovacími prostředky. Startem celého projektu „Dukla přihrává“ bylo zprostředkování 

zážitku z ligového utkání nevidomým sportovcům z klubu BSC Praha, kteří doprovodili 

hráče A-týmu na hřiště, o poločase sehráli vlastní exhibiční utkání na hlavním hřišti a 

byli podpořeni finanční částkou vybranou mezi fotbalisty. Ačkoliv média byla o této 

aktivitě kompletně informována včetně obrazových materiálů a tiskových zpráv, 

například tentýž večer upřednostnila TV Nova ve svém zpravodajství obdobnou akci 

švédského fotbalového klubu AIK Stockholm, jehož hráči byli doprovázeni seniory. 

Celkově lze konstatovat, že po pozitivním obrazu českého fotbalu není taková poptávka, 

jako po jeho negativních rysech. Tento fakt půjde změnit jen pečlivou a systematickou 

prací ve veřejném prostoru a neúnavným informováním o jednotlivých aktivitách nejen 

prostřednictvím vlastních kanálů, ale i redakcí regionálních a celostátních médií. 
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6.2.1.3 Kvalita hry 

Jedním z poznávacích prvků značky Dukly byla již od jejího návratu do ligy v roce 

2011 kvalitní hra předváděná na hřišti. Po vzoru FC Barcelona vychází herní schéma 

všech týmů od mládeže až po první mužstvo ze stejného principu tak, aby ulehčovalo 

jednotlivých hráčům přechod mezi kategoriemi a usnadňovalo adaptaci. Tato koncepce 

je dalším prostředkem toho, jak dosáhnout cíle stanoveného před lety, tedy mít tým 

složen ze 70 až 80 procent z vlastních odchovanců a odpovídat tak pojetí celé značky 

nové Dukly. 

Samozřejmě, že vždy kvalita hry narážela a naráží na individuální kvalitu hráčského 

kádru, která vychází z finančních možností klubu. Ale za každých okolností se Dukla 

snaží nabízet kvalitní sportovní produkt, u něhož by měl být na prvním místě výkon a 

ne výsledek. 

V tomto nastaveném směru je víc než kde jinde důležitá symbióza myšlení vedení klubu 

a majoritního akcionáře. Příkladem částečného odbočení z nastolené cesty bylo 

rozhodnutí majitele přivést k prvnímu týmu po odchodu dlouholetého trenéra Kozla 

zkušeného Jaroslava Šilhavého. Ten je brán za velkého fotbalového odborníka, ale 

dlouhodobě vyznává o poznání jiné pojetí fotbalu, než které je od mala ordinováno do 

hlavy všech hráčů, kteří prošli Duklou a než na které byli zvyklí fotbalisté A-týmu 

v posledních letech fungování. Výsledkem byl částečný nesoulad, který byl po třech 

měsících navíc ukončen odchodem trenéra Šilhavého do Slavie. Dukla si poté vybrala 

v duchu předchozí strategie trenéra z vlastních zdrojů a začala se pod ním postupně 

vracet k předešlé cestě, avšak sportovní výsledek v sezóně 2016/2017 tím byl silně 

poznamenán. Po podzimu patřila týmu dokonce až 11. pozice v tabulce, kterou díky 

výrazně zlepšeným jarním výkonům dokázal vylepšit na konečné sedmé místo.  

Do budoucna je velmi důležité pečlivě zvažovat každou změnu v realizačním týmu 

s přihlédnutím k celkové koncepci klubu, která se jako mnoho jiných věci v Dukle, 

značně odlišuje od ostatních týmů působících v české lize a patří k důležitým prvkům 

značky klubu.  

6.2.1.4 Mezinárodní jméno 

Velké úspěchy na mezinárodním poli především v 60. a 80. letech minulého století 

zajistily Dukle výrazné povědomí o značce za našimi hranicemi. Ačkoliv se již klub 
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dlouho na evropské scéně neobjevil, jeho jméno stále rezonuje především mezi starší 

generací fotbalových fanoušků. Ne nadarmo se říká, že ještě stále je Dukla po Spartě a 

Slavii třetím nejpopulárnějším českým fotbalovým týmem v zahraničí. 

Zmíněné úspěchy jako třeba semifinále PMEZ (Poháru mistrů evropských zemí) v roce 

1967, semifinále PVP (Poháru vítězů pohárů) v roce 1987, několikanásobné vítězství 

v Americkém poháru, hvězdy v čele s držitelem Zlatého míče Josefem Masopustem a 

tak dále pevně ukotvily značku i za našimi hranicemi. K její popularizaci pomohla 

například i britská post-punková skupina Half man half biscuit, která v roce 1985 

vydala píseň s názvem All I want for Christmas is a Dukla Prague away kit. 

Ačkoli v současné době nedosahuje úroveň sportovních výsledků takové hranice, aby se 

Dukla mohla vrátit na mapu pohárové Evropy, snaží se klub připomínat úspěchy značky 

a tím udržovat přítomnost značky i za hranicemi. Významnou událostí byla v létě roku 

2015 oslava 50 let od semifinále PMEZ proti Celticu Glasgow, kvůli které tehdejší A-

tým společně s pamětníky onoho půl století starého utkání odletěli do Skotska k sehrání 

přátelského duelu. 

Nezanedbatelnou část publika na Julisce tvoří v současnosti zahraniční diváci 

pocházející především ze západní Evropy. I jim chce klub v co možná největší míře 

vyjít vstříc, a tak je ve finální fázi příprav anglické mutace svých webových stránek. 

Chce tím podpořit mezinárodní rozsah značky a umožnit zahraničním fanouškům lepší 

informovanost a dění v klubu.  

6.2.2 Slabé stránky (W) 

6.2.2.1 Návštěvnost utkání 

Dlouhodobým problémem Dukla je nízká návštěvnost na svém domácím stadionu. Jak 

již bylo zmíněno výše, jedná se o historický fakt spojený s dejvickým klubem, který se 

k němu vážně již od založení roku 1948. 

S současné době Dukla nejvíce pociťuje ztrátu téměř dvou generací fanoušků, o které 

klub přišel při absenci profesionálního mužstva mezi roky 1994 (sestup do třetí ligy) – 

2007 (návrat do druhé ligy). Z toho vyplývá, že fanouškovská základna Dukly je 

poměrně stará, neboť její základ se pohybuje od 55 let a výš. Výhodou této skupiny je 

velká míra loajality a fakt, že velmi pravidelně navštěvují nejen domácí zápasy. Na tuto 
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skupinu však nejsou zaměřeny žádné komunikační kampaně z toho důvodu, protože se 

jedná o okruh lidí, kteří jsou velmi silně spjati s klubem, což prokázali i dobách krize a 

mají k němu svůj velmi specifický vztah. 

Problém nastává ve věkové skupině mezi 20–50 lety, kde se nejvíc projevuje ona 

absence profesionálního fotbalu spojeného se značkou Dukly. Právě tato skupina je 

v každém klubu ekonomicky nejaktivnější nejen co se týká vstupenek a permanentek, 

ale i jako zákazníků fanshopu. 

Nejmladší generaci fanoušků, která primárně pochází z Prahy 6 a okolí a také 

z mládežnické akademie, která má 350 až 400 aktivních hráčů. Na základě výzkumů 

pořádaných klubem vyplývá, že u hráčů z akademie je nejdůležitějším faktorem při 

rozhodování o návštěvě ligového utkání termín výkopu. V případě. že je u A-týmu 

stanoven na sobotu, drtivá většina hráčů z mládeže má vlastní zápas v tentýž den. Právě 

této skupině fanoušků je přizpůsobena komunikace na sociálních sítích a většina 

z pořádaných akcí a kampaní spojených se značkou klubu.  

Do budoucna by se měla Dukla zaměřit na lokální působnost v rámci městské části a 

nadále rozvíjet onu odlišnou strategii od ostatních pražských týmů, tedy koncepci 

rodinného klubu. Rodiny s dětmi jsou na Praze 6 hojně zastoupenou skupinou 

obyvatelstva a nabízí potenciálně velkou cílovou skupinu, na kterou se Dukla plánuje 

zaměřovat i v následujících letech. 

6.2.2.2 Vnímání historie 

Vnímání historie je u značky Dukly jednou z naprosto určujících asociací spojovaných 

veřejností s tehdejším armádním klubem. Vše to začíná již u roku vzniku klubu, který je 

shodný s komunistickým pučem a nemůže tak vyvolávat pocit hrdosti. Jelikož byl klub 

především v 50. letech silně protěžovaný tehdejším režimem, panuje vůči němu velká 

zášť, která se předává již po několik generací pražských fanoušků a je dukelským 

současníkům nezřídka kdy připomínána na ligových zápasech ještě dnes, i když již klub 

nemá žádné vazby, které v minulosti míval. 

Dále na základě výzkumů, které si klub v minulosti zadal, škodí značce nálepka 

„umělého klubu“, který byl založen na zelené louce. Nejedená se však o evropský 

unikát. V celém bývalém východním bloku působí dodnes kluby, které byly za 

minulých režimů založené jako armádní. Jak bylo uvedeno v rozhovoru, lze zde 
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jmenovat například CSKA Moska, CSKA Sofia, nebo Legii Varšava. Dokonce i ve 

Spojených Státech vznikali v minulém století armádní sportovní kluby. V současnosti 

tyto kluby disponují velmi dobrou fanouškovskou základnou a nejsou v daných zemích 

vnímány se silnou negací.  

V současné době je velmi důležité důsledně oddělovat politiku a sport. Armáda již není 

vnímána negativně, ale naopak po vzoru západních států její popularita má stoupající 

tendenci. Proto má Dukla do budoucna v plánu zabývat se propojení asociací klubu se 

značkou armády. Toho lze dosáhnout komunikačními jednorázovými kampaněmi 

například napojenými na Mezinárodní den válečných veteránů (11.11.). Povedenou 

kampaní byla i ta s názvem „Armáda za 50“, při které měli všichni vojáci a váleční 

veteráni vstup na ligové zápasy Dukly jen za 50 Kč. Celá akce byla podpořena 

fotografiemi obličeji hráčů A-týmu maskovanými válečnými barvami. 

Minulost nejde nikterak vymazat nebo přepsat a nebyla by dobrá cesta zavírat před ní 

oči. Strategie v oblasti rozvoje značky je tedy v oblasti historie taková, připomínat 

jednotlivé úspěchy a mimořádné osobnosti (Masopust, Viktor, Novák a další.), ale 

nikoliv historii jako celek, protože právě ta je silně poznamenána oněmi negativními 

asociacemi. 

6.2.2.3 Konkurence v Praze 

Všeobecný problém klubů působících ve větších městech je velká konkurence 

nejrůznějšího druhu aktivit a společenského vyžití. Situace v Praze je ještě násobena. 

Obyvatel zde má takřka neomezený výběr možností, mezi které lze započítat nejen 4 

prvoligové a několik druholigových, ale i hokejový extraligový klub, hokejové 

prvoligové kluby a zastoupení téměř každého sportu v dané elitní soutěži. K tomu 

nekonečnou nabídku kulturního vyžití. 

Konkurence se však neodehrává pouze v souboji o potenciálního diváka, ale i v oblasti 

shánění partnerů. Hlavní město je logicky místem výskytu největšího počtu firem všech 

velikostí, od nadnárodních korporací po drobné rodinné firmy.  

Velkou nevýhodou pražských sportovních týmů je i podpora ze strany města případně 

městské části, která je diametrálně odlišná od ostatních měst v republice. Jedná se zde 

o podporu ve formě rekonstrukce stadionu, nákupu pozemků pro výstavbu tréninkových 

ploch, nebo spolupráci v oblasti energií. Dobrým příkladem jsou roky se vlekoucí 
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problémy, které řešil klub Bohemians a městská část/magistrát s odkupem stadionu. 

Bylo by takřka nemyslitelné, aby se podobné zásadní problémy vyskytovaly v případě, 

že by Bohemians působili v jiném městě navíc jako jediný klub regionu.  

Zásadní rozdíly se dají najít i v oblasti marketingu. Značka klubu, který působí v daném 

regionu sám, má zcela jiný dosah a záběr. Působí na menším trhu, ale silně zasahuje do 

spádových oblastí. Každý ve městě ví, kdy daný tým hraje a bere ho čistě za svůj. Ve 

formě asociací zde funguje daleko více prvek regionalismu a patriotismu. Odlišné je 

i postavení jednotlivých fotbalistů, kteří jsou na menším městě veřejně známými 

osobnosti a těší je o poznání větší oblibě, než v anonymní Praze. A na základě výzkumů 

mezi fanoušky napříč kluby jasně vychází, že loajalita mimopražských fanoušků je 

o poznání silnější. 

Jediný správný recept, jak s touto konkurencí bojovat, je zcela jasné definování značky 

klubu, smysluplnou strategií rozvoje značky a jasnou identifikovatelností od vlastní 

konkurence. Klub, jako značka, musí v takto silně konkurenčním prostředí nabízet něco 

jiného, než samotný produkt v podobně fotbalu. Musí nabízet diferencovaný zážitek a 

zaměřit se na konkrétní skupinu obyvatel. Koncepce značky Dukly jako rodinného 

klubu proto míří správným směrem.  

Dále je velmi důležité si vyjasnit odlišnost fotbalového prostředí od běžného tržního. 

Fotbal je sdíleným produktem a nepůsobí v něm zcela jednoznačné vymezené 

konkurenční prostředí v tradičním slova smyslu. V případě, že není primárním cílem 

klubu vybudovat si tvrdé jádro fanoušků, je možné cílit na čistý zájem o kvalitní fotbal, 

ve kterém nehrají preference daného klubu příliš velký rozdíl při rozhodování 

o návštěvě stadionu. 

6.2.2.4 Klub nevlastní práva na logo 

Dukla je velmi specifickým klubem z pohledu svého vzniku a utváření. V počátcích 

minulého režimu vzniklo pod hlavičkou Dukly několik armádních sportovních týmů 

v celé řadě sportů, které byly zaštítěny společným vizuálem loga. Po roce 1989 se 

situace začala postupně měnit. Některé oddíly, jako například ten atletický, zůstaly ve 

strukturách armády ČR, ale z fotbalového se postupem času stala akciová společnost 

zcela nezávislá na svém předchozím vlastníkovi. Zde však nastává zásadní problém. 

Onen typický vizuál loga a stejně tak název Dukla patří nadále armádě ČR a fotbalový 
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klub si je od ní pronajímá na dobu určitou, což je jednoznačná překážka ve snahách 

o rebranding loga.  

V případě, že se klub rozhodne pro částečnou úpravu či změnu loga, je nutné vše 

dopředu projednat s patřičnými orgány vlastníka značky a nastavit mantinely, ve 

kterých by se případná změna mohla odehrát. Ideálním řešením se v tomto ohledu 

nabízí již výše zmíněna dvojí podoba loga, kterou o poznání častěji můžeme najít 

v hokejovém prostředí. Jeden typ loga by vycházel ze starého podkladu a byl pouze 

designově upraven tak, aby odpovídal modernímu stylu směřování klubu. Naopak 

druhý, tedy alternativní, by mohl obsahovat větší dávku kreativity a mohl by být 

zaměřený především na mladší fanouškovské spektrum. 

6.2.3 Příležitosti (O) 

6.2.3.1 70. výročí Dukly 

Od začátku sezony 2018/2019 jsou naplánovány oslavy sedmdesátého výroční od 

založení klubu. Tento historický milník je zárukou toho, že celá značka dostane 

o poznání větší prostor v celostátních médiích. Nejen z tohoto důvodu se celé vedení 

klubu připravuje na tuto událost s výrazným předstihem, neboť pomineme-li potenciální 

úspěch na sportovním poli, je oslava důležitého výročním ideálním prostředkem 

výraznějšího proniknutí do veřejného prostoru a prezentaci značky klubu v pozitivním 

světle. 

Z grafického pojetí značky bude velmi zásadní, aby jakémukoli vizuálu dominovalo 

číslo 70, které by nebylo podpořeno časovým vymezením 1948–2018. Důvodem jsou 

již zmíněné silně negativní asociace s rokem založení klubu, a tak by ono datum mělo 

být z grafického hlediska co nejvíce upozaděno. 

Způsobem jak využít daného výročí ještě silněji je osvědčený marketingový tah výroční 

kolekce dresů určených pouze pro dobu nadcházejícího ročníku. Historizující dres 

doplněný moderní designem dokáže zaujmout širší spektrum veřejnosti, která by se 

primárně o dané výroční příliš nezajímala. Zásadní je i způsob prezentace a 

odkomunikování oné změny dresu. Velmi dobrým příkladem je způsob, jakým 

představila nové dresy Viktoria Plzeň před ročníkem 2016/2017, které poté 

SPORBIZ.CZ (2017) zařadil mezi nejlepší kampaně roku. Klub rozmístil nové dresy po 
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městě zamrzlé do ledových kvádrů a postupně, jak let odtával, rozjasňovaly se 

jednotlivé detaily nového dresu. 

Nové dresy bude doprovázet speciálně upravené logo k danému výročí. Tento styl 

rebrandingu bude podrobněji rozebrán níže. 

Vzhledem k těmto klubovým narozeninám bude možnost prezentovat celkovou 

dlouhodobou koncepci klubu formou častější prezentace v médiích a také připomínat 

jednotlivé úspěchy klubu v minulosti. 

6.2.3.2 Rebranding loga 

Příležitostí do budoucna z pohledu celé značky je jednoznačně možnost rebrandigu 

stávajícího loga. Současné logo Dukly se nikterak výrazně neliší od toho, které klub 

používal již od svého vzniku. Za celou dobu existence klubu prošel vizuál jen 

kosmetickými úpravami. Nyní se však nabízí ideální příležitost pro změnu. Jak již bylo 

zmíněno výše, bude Dukla v sezóně 2018/2019 slavit sedmdesát let od svého vzniku a 

k tomuto datu jsou připravovány jak speciální dresy, tak bude vytvořeno i speciální 

logo.  

V českých podmínkách je rebranding loga velmi citlivou záležitostí a musí se k němu 

přistupovat s největší opatrností. Aby byl rebranding úspěšný, je naprosto nezbyté 

kladné přijetí nové vizuální podoby ze strany fanoušků. Zde nastává první problém ve 

vztahu k zmíněné starší věkové skupině fanoušků Dukly, která stejně jako každá starší 

skupina obyvatel bývá přirozeně konzervativnější a mohl by v této otázce nejen mezi 

fanoušky, ale i mezi generacemi ve vedení klubu, vytvořit výraznou třecí plochu. Z toho 

důvodu je ono výroční ideálním způsobem, jak veřejnosti prezentovat nové logo za 

účelem oslavy jubilea pouze na inkriminovanou sezonu, avšak kdyby se těšilo na 

základě průzkumů oblibě drtivé většiny fanouškovského spektra, měl by klub dobrý 

podklad pro rozhodnutí o ponechání si nového loga na stálo. 

Další cesta, kterou se klub může vydat, by mohla být inspirována hokejovým 

prostředím. Nejeden tým v hokejových soutěžích po celém světě používá jedno 

standardní logo a jedno alternativní. Obě loga jsou prezentována ve spojitosti se 

značkou klubu a často se stává, že obě dvě se zároveň objevují i na zápasovém dresu. 

Ve fotbale o příliš častou praxi nejde, ale zkušenost obdobné změny hokejové Dukly 

Jihlava a velmi kladného přijetí tohoto rebrandingu ze strany fanoušků dává dobrý 
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příklad i pro Duklu fotbalovou. Výhodou je i to, že klasické logo Dukly by získalo 

pouze moderní nádech, s čímž by pravděpodobně drtivá většina i starších skupin 

fanoušků problém neměla. Naopak alternativní logo by žádné omezení nemělo. Grafik 

by tak měl naprostou svobodu ve své tvorbě. Mohlo by tak vzniknout něco zcela 

originálního, co by Duklu prezentovalo v novém a svěžím světle. 

Dukla má v současnosti podepsánu smlouvu s Armádou České republiky o pronájmu 

loga a názvu Dukla. Je otázkou, jak jsou postaveny detaily oné smlouvy, zdali by 

v případě výraznějšího zásahu do loga bylo stále možno používat i název Dukla, anebo 

je smlouva definována na základě neodlučitelnosti obou složek. Proto případné 

přikročení ke změně musí být předcházeno detailním prostudováním smlouvy a 

vypracováním právního posudku. 

Z případné změny by ve velkém těžil také klubový merchandising, neboť v současné 

chvíli klub nevlastní práva na logo ani název. Tímto krokem by získal maximální 

kontrolu nad novým vizuálem a mohl by s ním nakládat podle vlastní libosti.  

6.2.3.3 Rekonstrukce stadionu Juliska 

Stadion Juliska byl otevřen v létě 1960 a je ve vlastnictví Armády České republiky. 

V minulosti dosahovala kapacita 29 000 míst. Vzhledem k tomu, že v českých 

profesionálních fotbalových soutěžích není možné mít místa na stání, je v současné 

době kapacita pro fotbalová utkání 8 150 diváků. Fotbalová Dukla je na stadionu 

v nájmu, ale finančně se podílí na některých úpravách a částečných rekonstrukcích, 

zejména na té, které probíhala během postupu týmu zpět mezi ligovou elitu. 

Na základě průzkumů provedených samotným klubem v minulých letech vyplynulo, že 

přes 80 % návštěvníků Julisky je se stadionem spokojeno a neumělo by si představit, že 

by Dukla své domácí zápasy hrála na jiném stadionu. Z těchto průzkumů také 

vyplynulo, že značka Dukly je velmi silně spjatá se současným stadionem a patří mezi 

její základní prvky. 

Největší limity stadionu jsou v pokladnách, kterých je v současné době pouhých 6, což 

je na některá utkání nedostatečný počet. Dalším limitem je absence většího počtu ploch, 

kam by bylo možné umístit stánky s občerstvením, díky čemuž vznikají delší fronty. 

Nedostatkem může být také atletická dráha, která odděluje atmosféru na tribuně s děním 

na hřišti. 
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Ideální cestou by v dohledné době mohla být rekonstrukce prostřednictvím vlastníka, 

tedy Armády České republiky. Rekonstrukcí je myšleno především rozšíření ploch pro 

umístění stánků, či výstavba nových pokladen. Klub se v poslední době snaží co nejvíce 

zautomatizovat a zjednodušit přístup na stadion a tím částečně bojovat proti nízkému 

počtu pokladen. Zaveden byl smsticketing, díky kterému stačí návštěvníkovi pouhá sms 

zpráva v mobilu, se kterou postupuje rovnou k elektronické čtečce. Klub do budoucna 

chce stále zdokonalovat automatizaci například formou karty na občerstvení a nákupu 

ve fanshopu, aby divákovi co nejvíce omezil zdlouhavé čekání ve frontách. 

Idea vedení klubu je taková, že Juliska by se měla stát společenským místem, kam by 

zamířili lidé za kvalitním fotbalem, zábavou i dobrým jídlem. Proto je netypická 

i nabídka občerstvení na stadionu. K tradičním klobásám a pivu přibily během podzimu 

2017 například vegetariánské burgery, tradiční vietnamské pokrmy nebo vůz s praženou 

berlínskou kávou a belgickými vaflemi. 

Stadion Juliska disponuje určitým géniem loci, který z něj činí velké unikum mezi 

českými fotbalovými kluby. Z jeho tribuny je krásný pohled na panoráma Prahy, jenž 

by na fotbalovém utkání čekal málokdo. I tato specifičnost a klidné prostředí velmi 

dobře zapadá do konceptu rodinného klubu, o který se značka Dukly dlouhodobě snaží. 

6.2.3.4 Využití potenciálu osobní značky Jakuba Podaného 

Fenoménem posledních let jsou takzvaní influenceři. Různé společnosti platí nemalé 

částky lidem, kteří jsou aktivní na sociálních sítích a mají velký počet sledujících, aby 

propagovali jejich značku skrz vlastní účty influencerů. Dukla na podzim 2017 

vyzkoušela spolupráci s influencerem z nefotbalového prostředí, což přineslo zajímavé 

výsledky. 

Velkou příležitost prezentace značky však zle spatřit v osobně obránce Jakuba 

Podaného, který je jedním z naprosto největších uživatelů Twitteru na české fotbalové 

scéně. Jeho tweety nezřídka kdy proniknout do celostátních médií a mají dopad i na 

fotbalovou žurnalistiku. Někteří novináři jej dokonce nazvali českým Garrym 

Linekerem. 

Díky tomuto vlivu nabídla Dukla Podanému v listopadu 2017 prostor pro vytvoření 

vlastního pořadu z fotbalového zákulisí. Pořad slavil hned od svého začátku úspěch, 

neboť jej převzala i celostátní internetová periodika a poměrně hladce tak pronikl do 
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světa. Příležitostí do dalších let tak může být nabídnutí ještě většího prostoru na 

vlastních kanálech Dukly například formou talk show, která by měla potenciál zaujmout 

nejen fotbalové publikum. Výrazná osobnost Jakuba Podaného může ještě v daleko 

větší míře fungovat jako nástroj k přilákání pozornosti ke klubové značce velmi 

nenásilnou formou. 

6.2.4 Hrozby 

6.2.4.1 Financování 

Stejně jako pro každý jiný klub, je i pro značku Dukly hrozbou výrazná změna ve 

financování klubu. Výraznou změnu může způsobit celá řada faktorů. Například 

výrazný pokles sportovní výkonnosti v návaznosti na špatných rozhodnutích 

sportovního úseku a z toho plynoucí sestup z nejvyšší soutěže. Takovýto scénář by se 

výrazně podepsal na financování ze strany sponzorů, muselo by dojít k výrazné redukci 

kádru a s tím vším spojený a zásadní odliv pozornosti. 

Další potenciální hrozbou v oblasti financování je změna majitele. Současný stav 

vlastnického uspořádání v Dukle je takový, že majoritní akcionář Ing. Petr Paukner je 

zároveň nejvýraznějším sponzorem klubu skrze svoji energetickou společnosti 

Carbounion. Naneštěstí nastolené cestě v oblasti budování značky těžce neprospívají 

jeho časté výroky pro nejrůznější mediální periodika. Časté analogie mezi českými a 

zahraničními kluby bývají většinou přestřelené, v tomto ohledu ale mohou mít něco do 

sebe. Těžko si totiž představit, jak plamenné reakce by například mezi fanoušky 

Liverpoolu vzbudilo, kdyby majitel John Henry prohlásil, že prodávat jejich klub je 

jako nabízet prošlý jogurt. A také říci, že Reds proti těm nejlepším v lize nemají 

sebemenší šanci. Anebo utrousit, že nemá tušení o tom, co bude s klubem dál po 

skončení sezony. V případě, že by majitel rád přivedl do Dukly solidního investora, 

taktika shazování klubu prostřednictví médií není tou správnou cestou. Takováto 

vyjádření povětšinou postrádají kladné slovo o klubu nebo jeho vlastní identitě. 

Případná ztráta zájmu o další financování tradičně ztrátového bussinesu, kterým 

vlastnictví jakéhokoliv fotbalového klubu je, by znamenalo zásadní problém 

v budoucím směřování značky. I s příchodem nového majitele se zcela odlišnou vizí by 

byla dlouhodobá koncepce rodinného klubu ve výrazném ohrožení. 



107 
 

6.2.4.2 Image fotbalu 

Velkou potenciální hrozbou je image fotbalu jako celku. Ten se u nás netěší přílišné 

důvěře a dobrému jménu napříč celou společností. Velkou nedůvěru zasely nejen velké 

kauzy okolo úplatkářské aféry roku 2003, Křetínského kabely roku 2013, nebo 

ovlivňování přerozdělování dotací předsedou FAČR Miroslavem Peltou roku 2017, ale 

i veškeré individuální excesy reprezentantů, nebo jejich okolí. Zatímco dříve byly tyto 

negativní zprávy vyvažovány především úspěchy reprezentačního mužstva, současná 

doba tuto náplast nenabízí.  

Kladné body fotbalovému prostředí nepřináší ani chování fanoušků jednotlivých týmů, 

které se občas objeví v médiích, jako například dlouhodobý bojkot zápasů Sparty ze 

strany jejího vlastního kotle doprovázený šikanou ostatních diváků sedících na běžných 

tribunách, nebo ne vždy zcela komfortní prostředí ligových stadionů.  

Kapitolou sama pro sebe je zde i vedení fotbalu, které vzbuzuje jen pramálo pozitivních 

asociací a uvrhá na celý produkt velmi špatné světlo. Neoficiálně nejmocnějším mužem 

fotbalu je člověk se silně pošramocenou předlistopadovou minulostí, který je spojován 

s celou řadou pochybných kauz jak z profesionálního, tak z výkonnostního fotbalu. 

Krokem správným směrem bylo v tomto ohledu vytvoření LFA (Ligové fotbalové 

asociace), která se svým vznikem částečně odtrhla od vedení FAČR a spravuje dvě 

profesionální soutěže. Pod jejím vedením je nachystána změna herního systému celé 

soutěže vedoucí k vyšší atraktivitě, nebo zavedení videa do ligových zápasů směrem 

k vyšší objektivitě rozhodování sudích.  

Směrem do budoucna by tam byla záhodná kultivace celého fanouškovského prostředí, 

vyselektování potenciálních hrozeb s ohledem na bezpečnost. Pokusy formou karty 

fanouška však ve velkém počtu případů narážejí na značný nesouhlas ze strany 

vlajkonošů jednotlivých týmů. Věc, která by v tomto ohledu výrazně napomohla řešení 

situace, by byla částečná úprava legislativy tak, aby klub měl větší pravomoci udělovat 

zákazy vstupu na stadion jak domácí, tak venkovní. Současná legislativa nenabízí příliš 

možností, jak toho dosáhnout a každý případ se táhne neúměrně dlouhou dobu. 

Například Sparta dosáhla doživotního zákazu vstupu jednoho fanouška až po dvou 

letech od jeho výrazného prohřešku. 
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6.2.5 Přístup SO 

Na základě rozšířené SWOT analýzy byly vytvořeny čtyři přístupy, které vycházejí ze 

zjištění uvedených výše a nabízejí konkrétní strategie budoucího počínání. Prvním 

přístupem je využití silných stránek (S) v kombinaci s příležitostmi (O). 

6.2.5.1 Využití příležitosti výročí k rebrandingu 

Již výše bylo uvedeno, o jak citlivou věc se v případě rebrandingu loga jedná. Navíc 

v českém prostředí je možné nalézt jen velmi málo precedentů pro takovýto krok. Dukla 

by se jím vydala na velmi neprobádané území, ze kterého však může plynout významný 

profit.  

Rebranding loga ve stylu celkového marketingového směřování klubu v rodinném 

duchu, by podpořil modernost a svěžest značky, částečně by klub odpoutal od 

zaběhlých stereotypů z dob minulého režimu, které na sebe vážou spíše negativní emoce 

a především by dal značný impuls k rozvoji merchandisingu. V tomto klubovém odvětví 

se dle mého názoru skrývá velký potenciál rozvoje, který by výrazně urychlila změna 

loga. Při novátorském přístupu by se vedle tradičního sportovního sortimentu mohl 

klubový merchandising více zaměřit na oblast módy. V současné době existuje velká 

poptávka po produktech nekorporátních a neřetězcových značek, za které jsou zákazníci 

ochotni platit výrazně vyšší částky. Dosud žádný z fotbalových klubů v ČR se touto 

cestou nevydal, proto by zde byla výhoda snížené konkurence a při dobře zvládnuté 

komunikaci ze strany klubu, by módní sekce oblečení měla náskok i nad nesportovními 

značky v podobě dosahu dukelských oficiálních účtů na sociálních sítích. 

6.2.5.2 Nebát se využít influencerů 

Dukla disponuje známým mezinárodním jménem z dob svého působení na evropské 

scéně, kvalitním sportovním produktem ve smyslu předváděné hry, který se výrazně a 

především dlouhodobě liší od české konkurence, i jasně danou koncepcí směřování 

značky klubu. Bohužel jen menší okruh fotbalových a nestranných fanoušků reflektuje 

snahu klubu o jeho moderní vnímání.  

Změna by mohla nastat při využití fenoménu tzv. influencerů, tedy lidí, aktivních na 

sociálních sítích s výrazným individuálním dosahem jejich osobních účtů. V případě 
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Dukly tkví mediální poklad přímo v osobě hráče A-týmu Jakuba Podaného. Jedná se 

o nejaktivnějšího glosátora fotbalového dění mezi českými ligovými hráči na síti 

Twitter. Jeho tweety ve velkém přejímají nejrůznější média. Jakub disponuje mediálním 

talentem, kultivovaným vystupováním i vtipem. Prostřednictvím vlastních dukelských 

pořadů by mohl klub prezentovat pro daleko širší okruh lidí, kteří by se na takovýto 

produkt dívali ne primárně kvůli klubu, ale kvůli osobnímu brandu Jakuba Podaného. 

Pořady by mohly mít formu glos aktuální fotbalového dění, talk show Jakuba Podaného 

se spoluhráči, či zaměstnanci klubu, nebo takzvané podcasty, tedy namluvené 

komentáře, které by doplňoval obrazový materiál zajímavých momentů z ligových 

zápasů.  

Jakub Podaný však nemusí být jediným potenciálním influencerem v řadách Dukly. 

Všeobecně lze říci, že ve využití osobních brandů jednotlivých fotbalistů s mediálním 

talentem je velká možnost propagovat celou značku klubu velmi efektivní a zároveň 

nenásilnou cestou. 

6.2.6 Přístup WO 

Z kombinace slabých stránek a příležitostí vychází především následující strategie a 

konkrétní kroky. 

6.2.6.1 Postupně navyšovat návštěvnost zvyšováním diváckého komfortu 

Je bez diskusí, že klub dlouhodobě trápí nízký zájem ze strany fanoušků. Jakékoli 

počínání směrem ke zlepšení stávající situace je dlouhodobým a postupným procesem. 

Dle mého názoru je třeba zlepšovat komfort diváků na stadionu a zároveň jim přinášet 

něco zcela nového, co na jiných ligových stadionech nezažijí. Jelikož o atmosféru se 

zatím jednat nemůže, musí klub budovat nadstandard v oblasti občerstvení. Často 

obměňovat nabízený sortiment, spojovat fotbal s netradičními nápoji a pokrmy, a tím 

vytvořit z návštěvy Julisky místo společenské události na páteční večer.  

Výhodou je i ikonický tvar stadionu, kterých dnes v celé Evropě najdete již velmi málo. 

Ačkoli díky atletické dráze není zcela „fotbalový“, disponuje neopakovatelným 

výhledem na centrum Prahy, kterým se může pochlubit právě jen Juliska. Nabízí se zde 

celá řada možností, jak zužitkovat právě tento panoramatický výhled. Například 

barterovými dohodami s fotografickými společnostmi, které by fanoušky fotily z vršku 
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tribuny společně s výhledem a takto pořízené fotografie by se pomocí jednotného a 

originálního hashtagu mohly dostat v průběhu zápasu přímo na výsledkovou tabuli na 

stadionu, či na klubový účet na Instagramu formou instastories.    

6.2.6.2 Jasné definování ve vztahu ke konkurenci 

Konkurence v pražském fotbalovém i nefotbalovém prostředí je velmi silná. Každá 

událost soupeří s desítkami jiných lákadel, mezi kterými si každý fanoušek může 

vybrat. Dukla si stanovila jednotný čas výkopu utkání odlišný od svých ostatních 

konkurentů a drží se jej již celou řadu let. Snaží se ukotvit svůj nabízený produkt 

v přesně daný čas, tedy v páteční podvečer.  

Klub musí být prezentován velmi odlišně od ostatních ligových týmů působících 

v Praze. Mimo jiné může být nápomocná forma komunikace pomocí influencerů, či 

rebranding loga. Důraz je také kladen na rodiny s dětmi a mládež. K přilákání takovéto 

skupiny obyvatel je však zcela zásadní, kromě marketingových a doprovodných aktivit, 

nabízet komfort a především bezpeční na stadionu. Z tohoto důvodu vidím jako 

nezbytné investice do infrastruktury stadionu, jako je rozšíření prodejních ploch pro 

občerstvení a merchandising, nové sociální zařízení, nebo například posílení spojů 

směřujících na Julisku v době před a po utkání. 

6.2.6.3 Opatrné připomínání historie, výraznější akcent na současnost 

Historie byla v této práci již několikrát zmíněna jako jeden z těžkých kamenů, který 

musí Dukla nést na zádech. Proto je třeba ji nepřipomínat jako celek, ale jako jednotlivé 

úspěchy a konkrétní osobnosti fotbalu, které v té době působili v dejvickém klubu. 

Ideální možností, jak elegantně přisoudit Dukle modernější nádech, který by vycházel 

z tradice, ale zároveň byl uzpůsoben současnému marketingového snažení, je změna 

loga s ohledem na 70. výročí založení klubu. Nové logo by bylo pocitově o poznání více 

spojováno s moderní historií Dukly, tedy po návratu mezi ligovou elitu. Současné logo 

by naopak sloužilo k připomínkám památných zápasů, které Dukla v minulosti pod 

touto značkou odehrála. 

Vzhledem ke zcela jiné současné struktuře a fungování klubu ve srovnání s jeho 

fungováním v dobách minulého režimu, je podle mého mínění nezbytné učinit 

symbolickou odluku od historie, při zachování hrdosti na úspěchy a neodmyslitelné 
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symboly klubu, jakým je podle klubových výzkumů například stadion Juliska. 

Potenciální nový vizuál loga by symbolizoval především budoucnost, namísto během 70 

let téměř nezměněného loga, které nepůsobí svěžím dojmem. Nezměrnou výhodou by 

bylo vlastnictví nového loga přímo fotbalovým klubem. 

6.2.7 Přístup ST  

U přístupu silných stránek v kombinaci s potenciálními hrozbami je dle mého názoru 

důležité držet se následujících dvou zásad. 

6.2.7.1 Nadále rozvíjet mimofotbalové aktivity ve formě společenské odpovědnosti 

Dukla se musí pevně ukotvit v rámci komunity i v mimofotbalovém prostředí. Díky 

svému dlouhodobému projektu „Dukla přihrává“ jako jeden z mála týmů systematicky 

pomáhá na nejrůznějších úrovních celé řadě vybraných projektů a to nejen 

prostřednictvím prvního mužstva, či klubu, ale všech mládežnických kategorií. 

Vzhledem k finančním možnostem klubu není možné přispívat horentními částkami na 

každý projekt, ale medializace a poukázaní na problémy určité skupiny obyvatel mohou 

působit stejně přínosným vlivem. Dobrou cestou by mohlo být širší zapojení 

konkrétního fotbalisty do jednoho problému. Vybraní hráči A-týmu by jednotlivě 

dostali „na starost“ zaštítit jedenu z forem pomoci, která jim je blízká a ke které mají 

svůj osobní vztah. Takováto forma angažovanosti by mohla zaujmout média ve větší 

míře a více tak zviditelnit konkrétní problém či skupinu obyvatel. 

Dle mého názoru není třeba vymýšlet zbrusu nové projekty a koncepce. Stačí jen více a 

pravidelněji reportovat o charitativních činnostech každé z kategorií. Díky pravidelnosti 

by celý projekt získával jasnější obrys mezi fanoušky a mohl by tím potenciálně 

zaujmout nové okruhy lidí, kteří by se také rádi zapojili do pomoci. Takovouto možnost 

zapojení by klub mohl nabízet právě i svým vlastním fanouškům.  

6.2.7.2 Stabilně pracovat na udržitelném rozvoji klubu 

Předem jasně vymezená koncepce směřování klubu v souladu s reálnými cíly může 

působit jako stabilizující prvek v oblasti financování. Jde zde především o řízení klubů 

bez výrazných experimentů a pokusů o změnu financování. Jasně nastavená pravidla a 
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cíle znemožňují podlehnout momentálním pokušení v případě mimořádného úspěchu. 

Kluby mají v těchto situacích často sklony podepisovat nové hráče za sumy, které jsou 

však přijatelné pouze pro období úspěchů. V následném propadu poté přicházejí škrty, 

které negativně ovlivňují chod celého klubu včetně mládeže. 

Podle mého názoru Dukla musí za každých okolností znát své místo a vědět, co nabízí a 

jaké jsou dlouhodobé možnosti rozvoje, jak v případě úspěchu, tak neúspěchu. Jedině 

tak je možné stabilně pracovat na přesahu brandu do mimosportovního světa a stát se 

tak stabilní součástí života komunity.  

Klíčem ke stabilnějšímu financování a zajištění chodu klubu je nový partner, který by 

pomohl současnému majiteli s dlouhodobým financováním. Takovéhoto partnera však 

lze zaujmout pouze budováním dobrého jména značky. Proto vidím jako velmi přínosný 

fakt, aby současný majitel nemluvil o klubu pouze v negativních souvislostech ve 

spojitosti s financováním, jak tomu bylo několikrát v minulosti, ale naopak, aby 

nabídnutý mediální prostor využil k poukázání na pozitivní a jedinečné prvky značky 

klubu. 

6.2.8 Přístup WT 

Nejlepší možnou cestou, jak předcházet a eliminovat slabé stránky v kombinaci 

s hrozbami je tento níže uvedený pilíř, který by měl zajistit vyvarování se negativním 

vlivům. 

6.2.8.1 Nabízet smysluplnou alternativu k produktům konkurence 

Image fotbalu se dlouhodobě negativně podepisuje na vnímání tohoto sportu veřejností, 

což se projevuje na nízké návštěvnosti utkání. Cestou pro značku Dukly musí být 

nabízení smysluplné alternativy k ostatním zápasů pražských týmů a zároveň nabízení 

něčeho, co je odlišné od konkurence. Co se týká směřování jednotlivých značek klubů 

v hlavním městě, etablovaly se Sparta se Slavií jako velkokluby v rámci českého 

fotbalového prostředí. V posledních měsících se navíc letenští vydali cestou budování 

celoevropské image díky silné internacionalizaci klubu. Naproti tomu Bohemias 

využívají silné regionální pouto, které je vázané k domovským Vršovicím. Velmi 

aktivně se Klokani snaží působit v rámci komunity například formou pořádání 

pouličních turnajů pro děti a tím lákat nové a nové příznivce. 
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Dukla by se dle mého názoru měla vydat cestou otevřenosti, lehkosti, pozitivního 

vnímání a kulturního nádechu. Velká spousta z těchto bodů je v konkrétních případech 

rozpracována výše v analytické části diplomové práce. Klub se musí snažit o nabídnutí 

silného kulturního zážitku spojeného s fotbalem. Juliska by měla v budoucnu fungovat 

jako místo přívětivé rodinné atmosféry, s kvalitním sportovním produktem, vyžitím pro 

všechny členy rodiny a netypickým a zároveň kvalitním občerstvením. Vzhledem 

k výraznému podílu zahraničních příznivců by také bylo vhodné nabízet prohlídky 

stadionu při dostatečném zájmu skupiny turistů. 

Financování je v duchu udržitelného rozvoje jednoznačnou podmínkou. V budoucnu by 

mělo dojít k hlubší spolupráci s městskou částí Praha 6, která by formou barterové 

dohody mohla pozitivní rodinný zážitek ve větší míře propagovat ve svých veřejných 

budovách, na akcích a podobně.  
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6.3 Základy značky FK Dukla Praha 

Na základě předešlé analýzy je možné sestavit čtveřici pevných bodů, na kterých stojí 

výstavba značky Dukla Praha.  

Základy značky 

 Rodinný klub 

 Společenská angažovanost 

 Kvalita hry 

 Mezinárodní jméno 

Výčtu čtyř pilířů značky dominuje ten, podle něhož je utvářena strategie značky již 

mnoho let. Rodinný klub je způsob fungování a prezentace značky, který má jasný 

potenciál konkrétně definovat svoji pozici. Všechny kroky klubu ve sportovní, nebo 

marketingové oblasti jsou v souladu s tímto předem nastaveným směrem a utváří tak 

v našich podmínkách jedinečnou a celistvou strategie práce se značkou. Do budoucna je 

v plánu, jak již bylo uvedeno výše v této práci, nadále prohlubovat takovéto vnímání 

klubu formou společenské odpovědnosti, mimofotbalových aktivit a dalších kampaní a 

na pevno se umístit mezi zavedenými sportovními značkami. 

V rámci prezentace klubu do mimosportovního prostoru je zcela nezbytná společenské 

odpovědnosti. Ta je v Dukle zastoupena charitativním projektem „Dukla přihrává“, 

který vychází z koncepce rodinného klubu. Unikátní je tento systém podpory svým 

vlastním vizuálem a dlouhodobou prací nejen klubu, nebo prvního mužstva, ale každé 

mládežnické kategorie klubu, která má za úkol podporovat jí předem vybraný objekt 

tak, jak je v jejích silách. Pevné uchycení značky v komunitě a lokalitě silně prohlubují 

pozitivní asociace spojené s klubem. Za zcela zásadní považují pokračování toho 

smysluplného projektu a rozšiřování o další potenciální aktivity, které byly navrženy 

v rozšířené SWOT analýze uvedené výše. 

Dlouhodobým pilířem značky je také kvalitní hra. Na jejím systému je pracováno již od 

nejmladších kategorií a vychází ze stejných principů přes všechny mládežnické týmy až 

po ligové mužstvo. Tento znak cílí především na nevyhraněné fanoušky, kteří nejsou 

příliš vyprofilování náklonností k některému z klubů a berou fotbal jako sdílený 

produkt. V jejich rozhodování je kvalita hry na čelních místech ve zvažování návštěvy 

stadionu. Tento pilíř však úzce souvisí s důležitým bodem uvedeným v předešlé analýze 
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mezi hrozbami, kterým je financování. Sebelepší herní systému je takřka neproveditelný 

bez adekvátních kvalit hráčského kádru. V případě, kdyby došlo k výraznému poklesu 

přísunu peněz určených pro posilování prvního mužstva, nebude samotný systém 

kvalitní výstavy atraktivní hry fungovat. Samotný systém vyžaduje určitou individuální 

mentální a technickou kvalitu hráčů, které když se nedostává, nemůže být zcela 

naplněn. 

Mezinárodní jméno je silně spjato s dukelskou minulostí. Jelikož momentální sportovní 

výsledky neumožňují pracovat na jeho posilování po sportovní stránce, je zapotřebí se 

více věnovat zahraničním fanouškům v oblasti PR a marketingu. Je tím myšlena 

jazyková mutace webových stránek případně sociálních sítí, nebo aktivity cílené přímo 

na přítomnost zahraničních fanoušků. Takovouto aktivitou může být prohlídka stadionu, 

určená pro předem objednané skupiny fanoušků, kteří se tak budou moci podívat i do 

míst, která jsou běžným návštěvníkům zapovězená. Společně s rozšířením 

merchandisingu do mimosporotvního prostředí je tento způsob cestou, jak nadále 

pracovat s dobrým jménem značky klubu za hranicemi. 
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7 ZÁVĚR A SHRNUTÍ 

Pohled na utváření značky ve sportovní prostředí učinil za několik posledních let 

výrazný krok kupředu. Již není třeba se pro příklady dlouhodobějších koncepcí dívat 

pouze do zahraničí. I v podmínkách České republiky se začíná se sportovní značkou 

koncepčně pracovat a náznaky dlouhodobějších projektů tomu jen nasvědčují. Kluby si 

uvědomily, že k úspěchu nestačí pouhá kvalitní herní stránka. Partnery lákají příběhy a 

spojení se smysluplnou značkou, se kterou se pojí pozitivní asociace veřejnosti. 

Jakýkoliv klub musí vycházet z podmínek, ve kterých působí. Prostředí České republiky 

může být vnímáno jako ne zcela příznivé především po finanční stránce, kde 

nezastupitelnou roli v rozpočtu každého klubu hrají partneři, bez kterých by je nebylo 

možné dostatečně pokrýt. Problémem jsou především příjmy ze vstupného a 

merchandisingu, jejichž procento v rámci celkových příjmů je diametrálně odlišné od 

klubů působících západně od našich hranic.  

Přesto díky raketovému rozšíření sociálních sítí může s minimálními náklady pracovat 

na své značce každý klub. Důležitá je dopředu vyjasněná strategie utváření celkového 

obrazu klubu, která je v plném souladu s jeho působením po sportovní stránce. Pouze 

soulad smýšlení, vedení a marketingu dokáže generovat smysluplný produkt. 

Velký potenciál leží pro jednotlivé kluby především v hlubším propojení s regionem, ve 

kterém působí. Klub by měl ve velké míře spolupracovat s městem a stát se kulturním 

pilířem lokality, dbát na specifika daného kraje a soustředit svojí působnost nejen na 

město, ve kterém působí, ale také na všechny spádové oblasti. Například Bayern 

Mnichov, celosvětový velkoklub, nikdy nezanevřel na svoji regionální identitu a celou 

řadou kampaní neustále posiluje propojení značky klubu s prostředím, ve kterém působí 

a ze kterého vzešel. 

Zásadní je také společenská odpovědnost, kterou by měl jako veřejný subjekt cítit každý 

klub a aktivně se podílet na charitativních projektech. V tomto ohledu české kluby 

zatím poněkud zaostávají, neboť přehlížejí systematickou pomoc skrz ucelené projekty 

podpory. Jednorázové projekty jsou chvályhodné, ale častokrát zapadnou v přívalu 

zpráv jiného typu. Koncepční podpora zaštítěná svojí vlastí grafickou identitou a 

skládající se z různých druhů pomoci má daleko větší potenciál budovat lepší goodwill 

nejen konkrétního klubu, ale celkové image fotbalu. Lze říci, že právě v tomto ohledu je 

Dukla dál, než většina ligových týmů. Dlouhodobá podpora napříč všemi kategoriemi je 
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velmi unikátní. Problémem je mediální zájem, který je ohledně těchto aktivit ne příliš 

velký a dává přednost jednorázovým akcím větších nebo zahraničních klubů. 

FK Dukla Praha se před deseti lety ocitla v pozici, do které se dostane málokterý klub. 

Klub stál prakticky na začátku a mohl si svobodně zvolit, jakou cestou se bude ubírat 

v otázce utváření značky. Tento fakt umožnil daleko snáze sjednotit myšlení lidí 

v celém klubu od vedení přes sportovní úsek až po marketing. Vytvoření koncepce, se 

kterou byl od té doby seznamován každý nově příchozí zaměstnanec, nebyla jen 

pouhým výčtem frází, ale byla návodem, jak co nejlépe pracovat v oblasti značky a aby 

měl každý jasnou představu o směřování celého klubu. 

Jelikož Dukla působí na velmi plném a silně konkurenčním pražském trhu, je zcela 

nezbytou součástí její dlouhodobé strategie jasné vymezení a odlišení klubu. Bez něj by 

snadno zapadl do šedi průměru, jelikož by si neujasnil, na jaký typ fanoušků chce cílit. 

Koncept rodinného klubu byl v době vzniku na pražském trhu neobsazen, neboť 

podmínky ani jednoho z týmů působících v české metropoli neumožňovaly toto 

zaměření z důvodu různorodých fanouškovských a zájmových skupin navštěvující dané 

stadiony. Vlivem nejen lokality působnosti Dukly je směřování ve stylu rodinného 

klubu smysluplným plánem, jak značku ukotvit a získat si poprvé v historii klubu stálou 

fanouškovskou základnu. 

Primární oblast zaměření musí být nejbližší okolí působnosti Dukly. Klub, který 

nedokáže zaujmout svou vlastní lokalitu, nemá šanci zaujmout veřejnost ani v jiných 

místech. Formou sběru co největšího množství elektronických dat pomocí nově 

vytvořeného CRM systému musí vedení marketingového úseku neustále pracovat na 

detailním poznávání rozhodovacích faktorů návštěvníků stadionu a díky tomu jim v co 

největší míře přizpůsobovat nabídku. V takto získaných datech je třeba upřednostňovat 

odpovědi týkající se rodin s dětmi a podle jejich preferencí utvářet komunikační 

kampaně a nabízený sortiment tak, aby co nejvíce vyhovoval a odpovídal poptávce.  

Zásadním směrem v budoucím vývoji je spolupráce s městskou částí Praha 6. Ačkoliv 

tato partnerství s jednotlivými pražskými obvody se nedají ve finanční podpoře 

srovnávat s podporou radnic mimopražských měst, je důležité spolupracovat a vycházet 

si vstříc především v organizačních záležitostech a spolupráci v oblasti výchovy a 

školství. Nejhlubší asociace s klubem se utváří ve školním věku a prostřednictvím 

působení na základních školách, pronikáním do hodin tělocviku a volnočasových aktivit 
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může Dukla v budoucnu více pracovat na prohlubování vztahu ke klubu. Ideálním 

příkladem je aktivní návštěva vybraného hráče klubu přímo v hodinách tělesné 

výchovy. 

Budoucí směřování klubu se musí ubírat směrem k mladé generaci. Určitou překážkou 

může být zkostnatělá vizuální prezentace loga, která se za celou dobu fungování klubu 

nezměnila. Dukla však má ideální příležitost vyzkoušet a ověřit si reakce fanoušků na 

novou podobu loga prostřednictvím výroční podoby znaku klubu, který bude odhalen 

v létě 2018 u příležitosti oslav klubových sedmdesátin. Reakce na dočasné logo mohou 

sloužit jako dobrý informační podklad pro budoucí rozhodování o jeho ponechání, či 

dalších úpravách. Nový vizuál by zásadním způsobem podpořil rozvoj merchandisingu 

a otevřel by nové cesty jeho budoucího ubírání se. Jedním z možných příkladů může být 

výraznější ubírání se směrem každodenní módy a ne jen a pouze sportovních produktů. 

Nesmí se zapomínat ani na partnery klubu, bez kterých by fungování na profesionální 

úrovni nebylo možné. Kromě tradiční přítomnosti loga na zápasech by však jednotlivým 

firmám mělo být nabízeno hlubší propojení se značkou Dukly pomocí partnerských 

aktivací. Takto zvolené formy spolupráce jsou účinnějším prostředkem propojení obou 

značek, než pouhá vizibilita. Díky jasnému definování a zaměření značky fotbalového 

klubu na rodiny s dětmi mohou být časem osloveny i firmy, které by svůj brand 

primárně s fotbalem nespojovaly, ale společná cílová skupina může být pro řadu 

takových společností zajímavým prvkem v rozhodování o případném partnerství. 

Na závěr lze říci, že FK Dukla Praha je příkladem toho, že i klub s v rámci ligy 

podprůměrným finančním rozpočtem pohybujícím se okolo 70 milionů ročně může za 

pomoci nevelkých zdrojů mít svoji vlastní strategii utváření značky a inspirovat tak 

třeba i o poznání větší kluby ke koncepční práci na svém vlastním brandu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

CIA – Central Intelligence Agency (Ústřední zpravodajská služba) 

CRM – Customer relationship management (řízení vztahů se zákazníky) 

FIFA – Fédération Internationale de Football Association (Mezinárodní federace 

fotbalových asociací) 

IOC – International Olympic Committee (Mezinárodní olympijská komise) 

IRA – Irská republikánská armáda 

LFA – Ligová fotbalová asociace 

NBA – National Basketball Association (Národní basketbalová asociace) 

PMEZ – Pohár mistrů evropských zemí 

PR – Public relations (vztahy s veřejností) 

SWOT – S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = 

Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby) 

UEFA – Union Européenne de Football Association (Unie evropských fotbalových 

asociací) 



 
 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Otázky pro expertní rozhovor s marketingovým ředitelem FK Dukla Praha 

Ing. Vladimírem Šmírem, MBA. 

Jak byste definoval koncepci utváření značky Dukly Praha? 

Dukla dlouhodobě působí na Praze 6. Jaké jsou výhody a nevýhody této lokality? 

Jak Dukla řeší věkové rozložení fanoušků? Díky 17leté absenci v profesionálním 

fotbale jí naprosto chybí střední generace fanoušků… 

Je možné, že se Dukla bude v budoucnu v hledání fanoušků ubírat směrem ke 

spádovým oblastem Kladenska a Slánska?  

Jak se správně vymezovat a zacházet s konkurencí v Praze? 

Jaké jsou další rozdíly působení na pražském a mimopražském trhu? 

Jak se tváříte na možnost rebrandingu loga, které se od vzniku klubu změnilo jen 

minimálně?  

A vydat se přímo cestou hokejové Jihlavy, tedy mít jedno logo standardní pouze 

designově upravené a jedno zcela nové? 

Mohl by díky rebrandingu vzniknout generační problém, jak z pohledu fanoušků, tak 

z pohledu různých názorů a generací ve vedení klubu? 

Jakým způsobem se Dukla podílí a do budoucna bude chtít podílet na veřejném životě a 

občanské angažovanosti s přesahem do mimosportovního prostředí? 

Počítá Dukla i do budoucna s tím, že veškeré charitativní projekty bude zaštiťovat 

„Dukla přihrává“? 

A neprojevuje se pražské konkurenční prostředí i právě v otázce médií? 

Je stadion Juliska natolik spjatý se značkou Dukly, že není možné, aby například 

v budoucnu hrála své domácí zápasy někde jinde? 

Dukla zažila ve své minulosti obrovské sportovní úspěchy, hráli v ní osobnosti 

československého fotbalu, ale zároveň kapitola historie vnímána s mírnou pachutí, kvůli 

úzkému propojení s tehdejším režimem. Jak v případě značky Dukly nakládat 

s minulostí? 

Má Dukla nějaké vzory v zahraničí z pohledu klubového brandingu? 



 
 

Nejen prostřednictvím filmu o Dukle pronikl do veřejného prostoru slogan „Hrdý na 

svůj klub“. Plánuje s ním Dukla nadále pracovat a využívat jej ve větší míře? 

Jaké hrozby mohou značce klubu hrozit do budoucna? 

Jak je důležité souznění celkové koncepce klubu a koncepce marketingového oddělení? 

V čem může být značka Dukly zranitelná? 

Jaké jsou možné směry budoucího vývoje značky pro následujících 5 let? 

 


