
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? 

 


