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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá sportovním marketingem úspěšného českého hokejového 

klubu. V práci je po teoretickém vymezení pojmů využito analýz okolního prostředí 

vybraného subjektu a zhodnocení dosavadních marketingových aktivit, což dává základy 

pro následné osobní dotazování návštěvníků vybraného utkání a zejména kvantitativní 

dotazníkové šetření zjišťující postoje fanoušků k marketingové komunikaci klubu. 

Výstupem práce je konkrétní návrh komunikační kampaně pro vybraný hokejový klub na 

následující sezónu. 

 

Klíčová slova 

marketingová komunikace, komunikační kampaň, sportovní marketing, hokej,  

hokejový klub, fanoušci, HC Dukla Jihlava 

 

 

 

Abstract 

This master thesis analyzes the sport marketing practices of a successful ice-hockey club  

in the Czech Republic. After the theoretical definition of the terms, the thesis discusses 

the surrounding environment of the selected club and evaluates existing marketing 

activities. That creates a foundation for the following in-person interviews with visitors 

of the selected match and mainly for a quantitative survey researching  

fans' opinions on the marketing communications of the club. The output of the thesis  

is a proposed club’s communication campaign for the upcoming season. 

 

Key words 

marketing communication, communication campaign, sport marketing, hockey,  

ice-hockey club, fans, HC Dukla Jihlava  
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ÚVOD 

Hokej mě provází po celý můj život. Ať už to bylo ranní vstávání na trénink, nekonečné 

cestování na zápasy autobusem a každodenní dřina na trénincích nebo vydání celé své 

duše do zápasů, ve kterých jsem nastoupil. Byly to nejen roky překonávání svých limitů, 

bolesti ze zranění, frustrace z prohraných utkání, ale také pocitu euforie ze vstřelených 

gólů a radosti z vyhraných zápasů...  

Ty roky skončily. Musely. Přednost dostalo vzdělání... 

A teď jsem tu, stojím na konci cesty. Cesty, kterou jsem si zvolil na úkor kariéry hokejisty. 

Ale nelituji toho. Hokej mě nadále provázel i po dobu mého studia na vysoké škole. 

Nezapomenu na chvíle, kdy jsem se celé noci ve stresu učil na zkoušky namísto spánku 

a zápasy NHL mi pomohly na pár minut utéct od reality... 

A i toto všechno už končí. Zdá se, že zbývá už jen poslední zápas, poslední třetina, 

poslední střídání a pak...  

Konec. 

Ale není to konec. Je to jen konec velké životní kapitoly, velké sezóny, na jejímž konci 

nás čeká titul. A poté bude následovat sezóna další, jen už nebude taková, jako ty 

předchozí. 

 

 

 

 

 

 

 

Do celé práce jsem dal kus svého srdce.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem diplomové práce je na základě provedených analýz navržení komunikační 

kampaně pro slavný český hokejový klub se záměrem zviditelnění klubu a přilákání 

nových fanoušků.  

Komunikační kampaň bude navržena s ohledem na propojení značky s hodnotami, které 

vyznává a zároveň využije faktorů, kvůli kterým fanoušci na hokej chodí. 

V celé diplomové práci je využíváno termínu „hokejový klub“, který představuje daný 

podnikatelský subjekt působící v oblasti nabízení služeb fanouškům ve formě 

sportovních utkání a dalších aktivit s tím spojených, jako je prodej občerstvení, suvenýrů 

a pořádání dalších sportovních, charitativních a jiných akcí. Tento termín je ve sportovní 

oblasti běžně používán. Kromě toho je v práci využíváno i dalších pojmů nahrazujících 

terminologicky správný pojem „podnikatelský subjekt“, jako např. společnost, 

organizace nebo tým. 

Diplomová práce je rozdělena na tři velké kapitoly, které jsou vzájemně propojeny.  

První z nich je teoretická část práce, kde jsou vysvětleny pojmy a nástroje, které se 

v dalších fázích práce prakticky využívají.  

V analýze současného stavu je daný hokejový klub představen a následně jsou provedeny 

analýzy obecného prostředí a oborového okolí, na což navazuje představení dosavadních 

marketingových aktivit hokejové organizace. Stěžejním východiskem je následné 

zkoumání mezi příznivci hokejového klubu krátkým osobním dotazováním a zejména 

pak formou CAWI dotazníkového šetření. Nejdůležitější poznatky ze všech analýz  

a výzkumů jsou shrnuty pomocí SWOT analýzy, u níž jsou popsány také jednotlivé vazby 

mezi poznatky.  

Ve třetí z hlavních částí práce je navržena konkrétní komunikační kampaň pro hokejový 

klub na následující sezónu, která vychází z poznatků analytické části práce. Kampaň je 

rozplánována do jednotlivých podkapitol podle plánovacího modelu SOSTAC, čímž je 

každá podrobně vysvětlena. Navržená komunikační kampaň je vytvořena od popisu 

jednotlivých aktivit tvořících celek až po konkrétní vizuální ztvárnění, časový 

harmonogram a vyčíslení nákladů.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická část práce je zaměřena na popis témat související se sportovním marketingem 

s využitím převážně odborných literárních zdrojů. 

2.1 Sport 

Různé sporty baví lidi po celém světě. Je to forma fyzické volnočasové aktivity, u které 

si lidé tzv. „vyčistí hlavu“, ale často plná emocí, zejména když je výsledek těsný, utkání 

napínavé nebo když rozhodčí nerozhodl dle mínění fanouška, což je spjato právě s pasivní 

formou sportu, kterou je sledování. Faktem je, že sport fanoušky stmeluje a dává průchod 

emocím. Sport pomáhá lidem po celém světě mít k sobě blíž. Konají se nejrůznější 

sportovní akce od Olympijských her, přes mistrovství světa v jednotlivých sportech na 

mezinárodních úrovních, až po jednotlivé regionální soutěže, kde poměřují své síly místní 

sportovci.  

Právě důvod, že je sport v jakékoliv formě právě zábava, přispěl k masové 

komercionalizaci tohoto odvětví. Lidé mají zájem vidět svůj oblíbený tým nebo sportovce 

v akci. Zájem veřejnosti se pak projevuje ve snaze firem z nejrůznějších oborů nějak 

participovat na daných akcích, a tak pomocí sponzoringu propojit svou značku se 

sportovní organizací. Na zájem lidí se nabalují také televizní společnosti a další média. 

To vše přináší velké množství financí do kasy sportovních klubů a z mnoha sportovců 

dělá boháče. Ti nejlepší sportovci v nejoblíbenějších sportech na světě patří mezi 

nejbohatší lidi na světě [1]. 

2.2 Marketing 

Marketingem může být chápána veškerá aktivita ze strany konkrétního subjektu. Pracuje 

s trhem tak, že celé ekonomice zajišťuje odbyt s cílem uspokojit lidské potřeby. Zastřešuje 

celé procesy od analýz zjišťující potřeby a situace na trzích, přes komunikaci až po prodej 

a v moderním pojetí pokračuje ještě rozvíjení vztahů se zákazníky i po prodeji. Říká se, 

že jen správně nastavený produkt, za ideální cenu, pomocí efektivních kanálů nabídnutý 

správnému spotřebiteli, dokáže ideálně uspokojit všechny zainteresované strany [2].   
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V teoretické rovině je marketing popisován jako soubor procesů plánování, analýz 

konkurentů a příležitostí, volby cílových trhů, volby a využívání strategií a integrovaného 

řízení. Avšak v praxi, kde se na vysoce konkurenčních trzích, kde se vyskytuje obrovské 

množství faktorů, které musí brát organizace v potaz, je využívání těchto metod 

flexibilnější. Klíčem k úspěchu je hledat nové příležitosti do budoucna, přičemž do 

rozhodovacího procesu marketingových manažerů zasahuje výrazně jejich vlastní 

osobnost, kde se projevují nejen již získané zkušenosti, ale také vrozená míra ochoty 

riskovat, kreativně se pod tlakem rozhodovat, schopnost řešit problémy, ale také jak je 

manažer orientován na výsledky [3].  

Marketing je tedy prostředek, jakým se dosahuje cílů. Není jen reklamou, ale celým 

promyšleným komplexem činností v jednotnou strategii. Nabízený produkt může být 

skvělý, avšak bez marketingu by neměl na trhu šanci [4].  

2.3 Sportovní marketing 

Sportovní marketing je výsledkem spojení dvou oblastí, které se formovali již od roku 

1870, kdy se v USA začaly vydávat tehdejší basketbalové hvězdy na tabákových kartách 

jakožto podpoření prodeje. Skutečný boom však nastal o sto let později, kdy se začali 

rozšiřovat televizní přenosy ze sportovních utkání. Původně byl chápán jako součást 

sportovního managementu, což tak koneckonců může být chápán dodnes, ale samostatně 

se na tuto oblast marketingu začalo pohlížet v 90. letech minulého století [5].  

Sportovní marketing se rozvinul do dvou směrů. Prvně začal být sport a samotní sportovci 

využíváni k propagaci produktů a značek podniky, které nenabízeli produkt spojený se 

sportem. Cílem je samozřejmě přenos komunikovaného sdělení či podpoření image 

pomocí sportovních klání a také využití popularity sportovců. První takové přímé využití 

sportovního marketingu je v tomto ohledu datováno do roku 1973, kdy byla u fotbalového 

klubu Eintracht Braunschweig poprvé využita reklama přímo na dresech. Jsou to 

jakékoliv společnosti, které primárně nepořádají sportovní akce, ale rády využívají výhod 

sportu nejčastěji formou sponzoringu sportovních klubů, od kterého si slibují vlastní 

zviditelnění [5]; [6]. 

Na druhé straně stojí sportovní kluby a jednotliví sportovci, kteří inkasují od daných 

společností finanční či jiné plnění. A tím je druhý směr, kterým jsou chápány právě ony 
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sportovní kluby a sportovci, kteří využívají marketing, aby na daná sportovní klání 

přilákali fanoušky, na což se následně navazuje příjem ze vstupného, a hlavně zájem ze 

strany běžných společností o sponzoring a mediálních subjektů o přenosy a reporty. 

Takové pojetí je v literaturách bráno jako marketing subjektů, které nabízí přímo 

sportovní produkt zákazníkům sportu. Většinou se do této skupiny řadí také prodejci 

sportovního vybavení, kteří sice nenabízí sportovní služby, ale sportovní produkty ve 

fyzické podobě [5].  

Jelikož je práce zaměřena na marketing přímo daného sportovního klubu, bude se 

následně v teoretické části práce využívat právě pohled marketingu ve sportu, tedy přímo 

sportovních subjektů.  

Diváci sportovních událostí jsou potenciálními zákazníky, kteří se nedívají pouze na holý 

sportovní výkon, ale chtějí kompletní zážitek, který obsahuje uvolnění emocí mezi 

fanoušky, občerstvení, doprovodný program, show atd. Stejně jako u všech odvětví by si 

měl sportovní subjekt při plánování marketingových aktivit nejprve pomocí segmentace 

a targetingu ujasnit, na jaký typ lidí bude cílit. Ideální marketingový mix pak pomůže 

dosáhnout stanovených cílů [1]. 

Sportovní produkt je poměrně rozsáhlý a specifický. Zahrnuje totiž v základním pojetí 

samozřejmě výkony sportovců, které se však nemusí držet vždy na stejné výkonnostní 

úrovni na rozdíl od služeb jiného typu, kde si často drží stále určitý standard. Výkony 

jsou pak v kompletním pojetí doplňovány místem (stadionem, arénou, dráhou), hmotnými 

fan předměty nebo doprovodnými službami pro umocnění zábavy pro uspokojení přání 

příznivců [7]. 

Za kompletní jádro sportovního produktu je bráno celé spektrum produktů, které se 

vzájemně prolínají a doplňují. Základem všeho je samotná hra závislá na sportovcích, 

trenérech a dalších členech realizačního týmu, ale také rozhodčích či organizátorech, 

přičemž každý sport má něco jedinečného, čím si získává určitou skupinu příznivců. 

Fanoušky pak ovlivňují v rozhodování také sportovní hvězdy, které jsou často hlavním 

tahákem proč je vstupenky a prodej merchandisingu takový zájem [7]. 

Cena vstupenky pak může fanoušky značně ovlivnit.  Je to kritický prvek marketingového 

mixu, jelikož kupující porovnávají hodnotově svůj vlastní užitek s cenou, kterou zaplatí. 

Společnosti se zase musí dívat na věc ekonomicky, aby generovaly nejen jakékoliv 
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příjmy, ale v konečném důsledku také zisk. Navíc je tento prvek marketingového mixu 

velice ovlivněn konkurenčním bojem, na který konkurenti reagují různými cenovými 

strategiemi [8]. 

Sport se v moderní době velmi komercionalizoval. Každoročně se konají takové akce, 

kde jsou lidé ochotni zaplatit téměř cokoliv, jen aby mohli být přítomni osobně. 

Celosvětově největší z nich je finále amerického fotbalu v USA, na které bývá  

70-100 tisíc míst vykoupeno často již 6 měsíců předem ačkoliv se prodejní ceny pohybují  

v obrovských částkách. Kupříkladu lístek na finále v roce 2020 stál v průměru  

7 000 amerických dolarů. Celá akce je pak doprovázena velice drahými reklamami  

v televizi, jelikož událost sleduje téměř každá americká rodina. NFL, což je zkratka této 

ligy amerického fotbalu, si svou slávu však postupně vybojovala. Podobně na tom jsou 

další zámořské sporty, které jsou kromě sponzoringu financovány z velké části také 

penězi ze vstupného. V ČR jsou kluby až na výjimky financovány téměř výhradně od 

sponzorů, a mnohé sporty nebo i jednotlivé kluby bojují každoročně s tím, aby fanoušky 

nalákali i za nízkou cenu. Některé sportovní subjekty s velkou fanouškovskou základnou 

si však mohou nastavit o něco vyšší ceny vstupného. Kromě toho se cena tvoří také  

s ohledem na konkurenci nebo třeba důležitost klání [1]; [7]; [9].  

Distribucí je v tomto případě myšlena cesta k zájemci o vstupenku. Jelikož se jedná  

o nehmotný produkt ve formě služby, který si nemůže dopředu vyzkoušet, můžou být 

hlavním rozhodujícím faktorem reference, tedy zkušenosti přátel a známých. Na 

zákazníka působí i prostory, kde se sportovní událost koná. Distribuční cesty je třeba, 

pokud možno co nejvíce zjednodušit, a kromě prodeje vstupenek v místě konání se často 

přechází i k prodeji na pobočkách spolupracujících společností nebo možnost nákupu 

online. Může se také jednat o prodej televizních práv a pomocí televizních a online 

přenosů. Pro fyzický sportovní produkt je typickým příkladem výrobce sportovní obuvi, 

ale může se jednat také o merchandising [7]; [10]. 

U služeb, těch sportovních obzvlášť, jsou pohonem celého chodu samotní zaměstnanci, 

jakožto lidé v pojetí rozšířeného marketingového mixu. Většina z nich přichází do 

přímého kontaktu s návštěvníky, a proto je přístup k zákazníkovi velmi důležitý. To, jak 

jsou vlídní, zdvořilí a jak celkově reprezentují, značně ovlivňuje kvalitu celého produktu, 

zvlášť u nehmotného. Můžou jej ovlivnit pozitivně, ale ještě výrazněji negativně  
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z důvodů, že negativní recenze mají větší tendence vznikat a následně se šířit. V případě 

výkonu sportovců to platí dvojnásob, jelikož mají největší vliv na celkový projev [7]; 

[10].   

Stěžejní částí marketingového mixu je pak marketingová komunikace. 

2.4 Marketingová komunikace ve sportu 

Marketingovou komunikací ve sportu se rozumí řízené informování za účelem ovlivnit  

a přesvědčit potenciální fanoušky či jiné zájmové skupiny. Je to hlavní prvek účinného 

marketingu, bez kterého se téměř žádná organizace v dnešní době neobejde. Cílem bývá 

zvýšení povědomí o organizaci či značce, získání nových zákazníků nebo postrčení těch 

současných ke koupi, přičemž tyto cíle se z důvodu efektivního vyhodnocování musí řídit 

přístupem SMART, tedy být specifické, měřitelné, odsouhlasené, reálné a časově 

ohraničené [11].  

Během sportovních akcí dochází u účastníků k uvolnění emocí a snadněji pak vzniká silná 

vazba na akci a dané nositele. Toho průběžně využívají sponzoři, kteří například zasadí 

svou reklamu během přestávky či časové prodlevy, ale také samotné sportovní organizace 

po upevnění pouta s příznivcem a zvýšení šance, že přijde i příště [12]. 

Marketingová komunikace má vícero složek, přičemž každá použitá by měla zapadat do 

konceptu integrované marketingové komunikace a působit tak jednotným dojmem, 

jednoduše si neprotiřečit [11]. 

2.4.1 Reklama 

Reklama je nejčastěji využívaným marketingovým nástrojem. Její funkcí je informovat, 

přesvědčovat a v konečném důsledku také prodávat. Reklama je prezentace, které se šíří 

pomocí médií s cílem propagace ochranné známky, prodeje nebo podporu nabízených 

služeb. Jednoduše lze však říci, že je to forma přesvědčování s obchodním záměrem [13]. 

Aby byla reklama efektivní a nebyla pouze vyhozením peněz, je důležitá kreativita tvůrců 

a někdy i statečnost. Členit se dá podle množství kritérií, přičemž je třeba určit její účel, 

zda má informovat o nějaké novince nebo jen něco připomenout. Důležitý je výběr cílové 
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skupiny, dále typu média a umístění reklamy. U efektivní reklamy pak zachytí příjemce 

sdělení převážně kladné benefity produktu, což má vliv na jeho budoucí nákup [1]; [2].  

Právě kreativita a nápaditost je hlavním rysem netradičních forem marketingu, díky 

kterým mohou efektivně zhodnotit své investice. Ty jsou však vykompenzovány časem 

stráveným na vymýšlení takové formy reklamy. Za jednu z hlavních netradičních forem 

marketingu se považuje guerilla marketing, který se vyznačuje partyzánským způsobem 

marketingového boje. Vyznačuje se zaujmutím netradičním, vtipným, originálním nebo 

až šokujícím sdělením, často na místech, kde to lidé nečekají. Ve spojitosti s tím se 

využívá pojmu ambientní média, pod která spadají taková, která běžně neslouží pro 

zveřejňování reklamy a využívají se právě třeba pro guerillové kampaně [14].  

Pro sportovní marketing jsou specifická média, kde lze reklamu nalézt. Typicky to jsou 

sportovní dresy, které mají sportovci na sobě. Využívají se však reklamy i na dalších 

částech sportovního vybavení, na ukazatelích, multimediálních kostkách či panelech  

a běžně také na hrací ploše nebo na pásu (mantinelu), který hřiště ohraničuje. Sportovní 

organizace zase využívají reklamních předmětů v týmových barvách s logem, aby se 

fanoušci mohli ztotožnit se svým oblíbeným klubem nebo sportovcem [7].  

Samozřejmě různá přizpůsobení reklam se odvíjí od jednotlivých sportovních disciplín  

a také výkonnostní úrovně, jelikož u utkání vysílaných v celostátní televizi bývají využity 

i jiné typy než u amatérských či pouze regionálních sportovních organizací. Při reklamách 

ve sportu je pracováno s emocemi – často jsou k vidění na plakátech či billboardech 

momentky ze zápasů ukazující emoce hráčů i fanoušků. Prostřednictvím emocí a zážitků 

se snaží propojit sportovní subjekt fanoušky se svou značkou.  Pro komunikaci formou 

reklamy se využívá i odkazu na historii a dřívější úspěchy sportovních subjektů [12]; [13].   

2.4.2 Osobní prodej 

Osobní prodej je komunikace face to face mezi prodejcem a zákazníkem. Výhodou je 

osobní kontakt, který přidává na důvěře, jelikož se vnímá verbální i neverbální 

komunikace mezi účastníky. Produkt se pak nabízí společně s informacemi, které by 

zájemce o koupi při nákupu neosobní formou (např. online) nezískal. A hlavně by se  

k nákupu třeba ani neodhodlal. I pokud se nepodaří domluvit podmínky obchodu, tak se 
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zákazníci často vrací ohledně jiných obchodů a aktivit v budoucnu. Klíčem je právě onen 

osobní kontakt [1]. 

Toho využívají manažeři sportovních klubů, když si největší partnery a známé osobnosti 

pozívají k vyjednání podmínek osobně do VIP prostorů, často během utkání pro uvolnění 

atmosféry a v hluchých pasážích mohou navázat řeč na probíhající hru. Běžní příznivci 

se setkávají s osobním prodejem přímo na pokladnách nebo kamenných prodejnách, které 

nabízí vstupenky. Mohou zde získat doplňující informace nebo si nechat poradit  

s výběrem místa. Významná část populace navíc stále upřednostňuje osobní nákup lístků 

[Dle vlastní zkušenosti autora práce, jelikož se v oblasti mnoho let pohybuje]. 

2.4.3 Podpora prodeje 

Podpora prodeje je zpravidla časově omezená dodatečná pobídka ze strany prodejce 

podporující nákup produktu spotřebitelem. Jedná se o dárečky, kupony a vzorky, na nichž 

je často natištěno ještě logo, aby se zvýšilo propojení značky s „něčím navíc“ v mysli 

spotřebitele. Společnosti sahají dokonce i k větším darům, pokud zákazník nakoupí. Jedná 

se třeba o vstupenky na sportovní události spřátelených organizací, kdy si vzájemně 

vypomůžou [1].  

Kromě klasických forem podpory prodeje se ve sportu využívají i takové, které nejsou  

v jiných odvětvích tak běžné. Příkladem jsou profesionální sportovní kluby v Severní 

Americe. Např. kluby NHL a NBA mají během sezóny na vytipovaných zápasech několik 

tematických večerů – den válečných veteránů, den záchranných složek, dětský den, den 

párku v rohlíku za 1 dolar, den boje proti rakovině, den žen v hokeji apod. Kromě těchto 

dnů obdrží na vybraných utkáních fanoušci např. tričko klubu nebo Bobble head figurku 

hráče s kývající hlavou. Týmy, které se dostanou do play-off pak s radostí využívají síly 

publika, když každý fanoušek dostane speciální ručník, kterými se během zápasů 

vyřazovací části typicky mává ve vzduchu. Některé kluby tento efekt umocňují ještě 

blikajícími náramky nebo tričky v bílé barvě, čemuž se po zásluze přezdívá „bílé peklo“, 

jelikož 20 tisíc fanoušků oblečených do bíla působí psychologicky proti soupeřícímu 

týmu, a navíc umocňuje zážitek fanoušků [15].  
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2.4.4 Public relations 

Část marketingové komunikace, pomocí níž se navazují vztahy s veřejností a buduje 

image společnosti nebo značky, se říká Public relations. Jedná se o vytváření dobré 

publicity, často za pomoci charitativních akcí, tudíž do této kategorie spadají mimo jiné 

vztahy s vydavateli tisku. Kromě toho sem spadají také proslovy, výroční zprávy, lobbing 

nebo vydávání firemních časopisů [3]. 

Cílem je získat sympatie a podporu veřejnosti díky vytváření příznivého klima okolo celé 

společnosti či konkrétní značky. Význam PR neustále stoupá s tím, jak rostou nároky od 

spotřebitelů i ostatních stakeholderů na to, aby s nimi společnosti komunikovaly  

o různých hlediscích svého působení [11]; [13]. 

2.4.5 Přímý marketing 

Původně byl vytvořen jako levnější alternativa pro osobní prodej, kdy se potenciální 

zákazníci obesílali poštou. Je to forma marketingu, kdy se marketéři zajímají o konkrétní 

zákazníky a těmto předem přesně zaměřeným cílům nabízejí produkty „na míru“. Direct 

marketing se v moderní době rozšířil díky myšlence zajímat se o postoje jednotlivých 

zákazníků, přičemž fyzickou poštu ve velké míře nahradily e-maily. Kromě těchto forem 

se sem řadí ještě telemarketing, door-to-door prodej a částečně také digitální marketing 

(web, aplikace, sociální média) [8]; [11].   

Význam direct marketingu neustále roste díky technologickému vývoji, kdy se sbírají 

data o postojích a preferencích jednotlivých lidí. Umožňuje pak přesně zacílit  

s adaptovaným sdělením pro daného jedince a tímto způsobem zvýšit šanci na okamžitou 

reakci. To je právě rozdíl oproti reklamě, která působí masověji a její vizualizace se 

neupravuje tak pružně pro menší skupiny či jednotlivce. Přímý marketing tedy využívá 

získaná data z databází a dle uspořádání dat může společnost oslovovat efektivně [11].  

Schopnost vyvolání okamžité reakce zacíleného publika se měří tzv. response rate, což je 

metrika vypočtená poměrem reakcí ku celkovému počtu oslovení. U e-mailingu a dalších 

forem online marketingu se počítá množství prokliků. Z ekonomického pohledu se 

úspěšnost dá vyjádřit rentabilitou investovaného kapitálu ROI [11]. 
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2.4.6 Online marketing 

Online marketing se chápe ve smyslu aktivit, při kterých se používá internet  

k marketingové komunikaci produktu, služeb nebo značky. Pomocí nástrojů online 

marketingu se společnosti pokouší oslovit nové i stávající spotřebitele. Největší výhodou 

jsou nízké náklady a dostupnost, protože offline marketing (billboardy, reklama  

v televizi) může být pro většinu malých či středních firem drahý a složitý [16].  

 

Mezi nástroje a způsoby využití online marketingu se mohou řadit [16]: 

• Marketing na sociálních sítích a webových stránkách: V dnešní době je již 

standardem komunikace se zákazníky pomocí webových stránek a sociálních sítí 

jako je Facebook, Instagram, YouTube nebo Twitter. Pomocí těchto kanálů 

zůstává společnost v úzkém spojení se svými zákazníky a zveřejňovat zde aktuální 

informace, oznámení nebo pořádat soutěže. Výhodou je i obdržení zpětné vazby 

a zákaznický servis v podobě pohotové reakce. Profily na těchto sociálních sítích 

jsou graficky sladěny s vizuální identitou společnosti, případně s aktuální 

kampaní, kterou společnost nebo její produkt disponuje. 

• SEO: Týká se optimalizace zobrazovaní webové stránky, aby byla vidět co 

nejvýše ve výsledcích neplaceného vyhledávání. 

• PPC: Jde o placenou reklamu, která může nabývat mnoha podob. Typicky se 

jedná o reklamu na Facebooku, Google Ads zajišťující vyskakování reklam při 

vyhledávání na googlu nebo Seznam Sklik. 

• Obsahový marketing: Jedná se o propagaci kvalitního obsahu formou blogu 

nebo e-booku. 

• E-mail marketing: Velmi důležitá část, kdy komunikace mezi zákazníkem  

a zaměstnancem podniku probíhá oficiálnější cestou než přes sociální sítě. 

Potenciální zákazníci mohou být osloveni například formou newsletteru či v rámci 

přímého marketingu nabídkou na míru. 
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2.4.7 Sponzoring 

Sportovní marketing je dnes oblastí, kde se točí obrovské peníze. Udává se, že  

u sponzoringu jde 75 % právě do sportu. To je obrovsky významná část, ze které sportovní 

subjekty po celém světě financují největší část svého rozpočtu [5]. 

Sponzoring u sportovních subjektů využívají společnosti, které hledají nové cesty ke 

svým (potenciálním) zákazníkům. Takový proces se nazývá aktivace sponzoringu, 

přičemž sponzoring samotný je založen na vzájemné spolupráci sportovního klubu nebo 

jednotlivých sportovců, kteří nabízí svůj reklamní prostor oproti protislužbě nejčastěji  

v podobě financí či vybavení od podnikatelského subjektu, se kterým spolupracuje. Jedná 

se o nenásilnou formu marketingu, jelikož sdělení je komunikováno na publikum  

v příjemném prostředí, kam dobrovolně chodí za zábavou ve vlastním volném čase. 

Obecně je sponzoring účinnější, pokud se jedná o dlouhodobou spolupráci.  

V dlouhodobém horizontu se totiž značka propojí v myslích spotřebitelů s daným sportem 

s vyšší pravděpodobností. Ve sponzoringu se totiž nejedná pouze o reklamu ve formě 

loga na dresu, ale o dlouhodobou spolupráci ve všech oblastech komunikace sportovní 

organizace, kterými mohou být třeba i zapojení do PR akcí. Typickou výhodou je pak  

tzv. Hospitality program, který pro významné sponzory obsahuje VIP vstupenky na akce 

pořádané sportovní organizací. Jde o profesionální přístup k zástupcům partnerské firmy 

ze strany klubu, jehož součástí bývá i catering a setkání se sportovci. Sponzoři pak část 

vstupenek často nabízejí svým zaměstnancům a upevňují si tak interní vztahy [5]; [7]; 

[11]. 

Efektivní sponzoring může přinést zlepšení postojů veřejnosti vzhledem ke své značce, 

podpoření loajality u stávajících zákazníků, zvyšování povědomí o značce, spojení 

značky se zábavou prostřednictvím asociací ve sportu nebo také podpoření účinnosti 

stávajících forem komunikace. Cílem je následné promítnutí do zvýšených prodejů  

a růstu podílu na trhu. Zájemce o sponzoring si musí především stanovit cíle, jakých chce 

dosáhnout, včetně kritérií, jakými bude následně dosažení nebo nedosažení cílů hodnotit. 

Důležitou součástí je výběr cílové skupiny, způsobu oslovení a výběru sdělení zapadající 

do způsobu integrované marketingové komunikace. Dále je to výběr, zda bude jako 

sponzor vystupovat celý podnik nebo jen konkrétní produkt, u kterého je snaha o jeho 

zavedení nebo posílení pozice na trhu [5]. 
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Na druhé straně stojí sportovní subjekty, kterými mohou být myšleny jednotliví sportovci, 

sportovní kluby či týmy, sportovní akce, sportovní instituce nebo i sportovní areály. Tyto 

sportovní organizace financují většinovou (někdy i celou) část svého rozpočtu právě ze 

sponzoringu. To platí zejména v Evropě, kde se například u hokejových klubů v české 

Extralize pohybují příjmy od sponzorů okolo 65 % z celkového rozpočtu.  

U nejpopulárnějších sportů v Severní Americe, jako je americký fotbal, baseball, 

basketbal, golf nebo hokej, přispívá do kas jednotlivých týmů ve vrcholových ligách 

sponzoring značné částky (z celku je to jen 12 %), avšak tou hlavní je samotné vstupné 

[7]; [17].  

 

 

Graf 1: Rozložení odhadovaných příjmů NHL v sezóně 2017-18 v miliardách dolarů (Zdroj: [17]) 

 

2.5 Strategické analýzy 

Strategické analýzy podnikatelského subjektu jsou nástrojem, jak zjistit současnou situaci 

v níž se společnost nebo její produkt nachází, jaké jsou předpoklady dalšího vývoje  

a rizika, se kterými se musí vypořádat. Výstupy se využívají pro strategické řízení, jelikož 

managementu dají nástin toho, na co se v budoucnu zaměřit a kam směřovat svůj  

vývoj [18].  

Strategická analýza se zaměřuje na veškeré prostřední v okolí i uvnitř podniku. Běžně se 

pracuje s vnějším a vnitřním prostředím, přičemž to vnější se ještě rozděluje na 

makroprostředí (obecné okolí) a mikroprostředí (oborové okolí neboli odvětví) [18].  
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2.5.1 Analýza obecného okolí – SLEPT 

Obecné okolí zahrnuje veškeré vlivy působící na podnik, které však nemůže (nebo jen 

minimálně) daný subjekt ovlivnit a musí se jim tedy přizpůsobit a reagovat na ně. 

Ideálním způsobem pro takovou analýzu vnějšího makroprostředí je tzv. SLEPT analýza. 

Je nazvána podle počátečních písmen jednotlivých faktorů, které se analyzují. Jedná se  

o oblasti sociální, legislativní, ekonomickou, politickou a technologickou. V některých 

literaturách se uvádí navíc ještě ekologická v důsledku moderního zvyšování důrazu na 

soulad s přírodou [19]; [20].  

Sociální oblast se zaměřuje na analyzování obyvatel nebo konkrétní cílové skupiny, 

zejména z následujících pohledů [19]; [20]: 

• počet obyvatel; 

• věková struktura; 

• nezaměstnanost; 

• průměrná mzda; 

• životní styl; 

• vzdělanost atd. 

 

Legislativní faktory se týkají především dodržování zákonů, vyhlášek a nařízení nejen ze 

strany státu. Společnost se dále musí řídit organizacemi jí nadřazených nebo těmi, pod 

které organizačně spadá. Často se zde objevují tedy další normy, stanovy, řády nebo také 

obyčejná doporučení [19]; [20].  

Ekonomické faktory jsou silně svázány s hospodářským cyklem. Analyzuje se zde 

předpokládaný vývoj ekonomiky, což pomůže managementu se střednědobými  

i dlouhodobými rozhodnutími. Patří sem zejména [19]; [20]: 

- fáze ekonomického cyklu; 

- HDP; 

- úrokové sazby; 

- inflace; 

- měnový kurz. 
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Politické faktory jsou v některých literaturách spojeny s legislativními. Spadá sem 

aktuální politická situace v zemi, stejně jako možný lobbing. Zároveň se musí počítat 

s politikou nejen státu celkově, ale i na úrovni konkrétních měst nebo zastřešující 

organizace [19]; [20]. 

Technologické faktory odkazují na potřebnou technickou vybavenost a technologický 

pokrok, včetně trendů, se kterými musí pro udržení konkurenceschopnosti podnik počítat 

a v ideálním případě držet krok [19]; [20].  

2.5.2 Analýza oborového okolí – Porterova analýza 5 sil 

Veškerá aktivita vybraného podnikatelského subjektu je ovlivňována stakeholdery,  

se kterými se vzájemně ovlivňuje. K analýze tohoto konkurenčního prostředí je nejčastěji 

využíván Porterův model 5 sil, který analyzuje stávající konkurenty, potenciální nové 

konkurenty, dodavatele, zákazníky a substituty, a to z pohledu chování a schopnosti 

ovlivnit tržní cenu nebo nabízené či poptávané množství po konkrétním produktu [21].  

 

 

Obrázek 1: Porterův model konkurenčního prostředí (Zdroj: [21]) 

Z obrázku je patrné, že na podnik kromě konkurentů mají vliv také komplementy. 

Výrazný vliv má také vláda, která však spadá do obecného okolí. 
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Výše možnosti ovlivnit trh ze strany jednotlivých stakeholderů se často určuje 

subjektivním úsudkem manažera na základě několika údajů k jednotlivým silám. Existují 

však možnosti objektivizace této analýzy, čímž se výsledek zpřesní. Funguje na principu, 

že každá z jednotlivých sil není ohodnocena celkově, ale pomocí jednotlivých faktorů. 

Například pro ohodnocení síly konkurence se využije rozložení tohoto faktoru na další 

podfaktory: počet konkurentů a jejich konkurenceschopnost, růst odvětví, výška fixních 

nákladů, diferenciace produktů, diferenciace konkurentů, intenzita strategického úsilí, 

náklady odchodu z odvětví, postoj konkurentů k etice, šíře konkurence. Jednotlivé 

podfaktory jsou číselně ohodnoceny a následně udělán bodový průměr, který reprezentuje 

hodnotu celého faktoru (síly konkurence). Podobně je to s dalšími faktory. Využitím 

tohoto způsobu se dosáhne vyšší přesnosti. Standartně se hodnocení jednotlivých faktorů 

a subfaktorů provádí odborníky, ale lze provést také díky kompletním podkladům ideálně 

týmem manažerů [22]. 

2.5.3 Analýza vnitřního prostředí 

Analýza vnitřního prostředí se týká už fungování uvnitř samotného podniku. Využít se 

může konkrétní analýzy 7S, do které spadá strategie, struktura, schopnosti, 

spolupracovníci, styl vedení, systémy a sdílené hodnoty. Zkoumají se tak vazby mezi 

jednotlivými měřítky a vzájemná propojení [23]. 

Interní analýza se ale může vypracovat analyzováním jednotlivých činností a procesů 

uvnitř podniku bez nutnosti vše zahrnovat pod jednotlivé faktory. Měla by být popisná  

a kritická současně díky využitím konkrétních faktů a dat. Kritické zhodnocení mohou 

poskytnout také zákazníci podniku díky zpětné vazbě a nejrůznějším výzkumům [22].  

2.5.4 Shrnutí analýz – SWOT analýza 

Východiskem pro marketingová rozhodnutí může být právě SWOT analýza. Její výhodou 

je, že kombinuje jak kladné, tak záporné stránky, a to ve vnitřním i vnějším prostředí. Pod 

písmenem S se schovávají silné stránky a W značí ty slabé. Tato dvě políčka z čtyřpolní 

tabulky, do které se SWOT analýza nejčastěji zaznamenává, symbolizují vnitřní prostředí 

daného podniku. Naopak vnější prostředí je formou příležitostí vyjádřeno písmenem O  

a možné hrozby zase T. Výstupy, ze kterých se SWOT analýza tvoří nemusí pocházet 
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pouze z analýz, ale také z výzkumů mezi zákazníky, dodavateli či jinými zájmovými 

skupinami [22].  

Závěry SWOT by měly být, pokud možno relevantní a vystihovat konkrétní fakta. 

Ideálním případem je vystihnutí jednotlivých vazeb mezi všemi čtyřmi částmi analýzy 

tak, aby management mohl využít silných stránek pro eliminaci možných hrozeb, utlumit 

slabé stránky díky využití příležitostí apod. [22] 

2.6 Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum pracuje se systematickým shromažďováním dat, jejich 

vyhodnocování a reakcí na ně. Získávají se podklady pro pochopení nejrůznějších 

požadavků trhu, na což následně podnik reaguje učiněnou reakcí v podobě 

marketingového rozhodnutí [3].  

Na počátku se musí definovat cíl, s jakým se bude výzkum provádět, teprve až poté se 

přistoupí k naplánování a samotnému sběru informací, které se následně vyhodnotí. 

Základní členění marketingového výzkumu je na kvalitativní, pomocí něhož se získávají 

podrobná data širokého rozsahu od malého počtu účastníků výzkumu, a kvantitativní, 

který často navazuje na předpoklady vytvořené z kvalitativní části, když se využívá 

velkého množství respondentů, aby byla možnost statistické odchylky minimální  

a číselná data se dala s přesností interpretovat [24].  

Způsob, jakým se data získají, se nazývá technika sběru. Pokud je výzkum postaven na 

dotazování, jsou na výběr tři techniky (a jejich případné kombinace) [24]: 

• Osobní: tazatel se s respondenty setkává osobně a odpovědi si zaznamenává buď 

do papírového formuláře (technika PAPI – paper assisted personal interviewing) 

nebo rovnou do počítače (technika CAPI – computer assisted personal 

interviewing); 

• Telefonické: technika dotazování je označována jako CATI (computer assisted 

telephone interviewing); 

• Po internetu: technika se nazývá jako CAWI (computer assisted web 

interviewing). 
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2.7 Návrh komunikační kampaně 

Celý proces navrhování a průběhu komunikační kampaně není jednosměrný, ale naopak 

by se měl nadále vyhodnocovat, včetně jeho jednotlivých fází a následné implementace 

úprav tak, aby došlo ke konzistentnímu propojení sdělení. Jde zejména o propojení 

jednotlivých etap plánování kampaně [11]. 

Ještě, než se jakákoliv kampaň začne vytvářet, je třeba znát, za jakým účelem se dělá a 

čeho se má dosáhnout. Cíle musí být jasně vymezené, aby se daly přesně změřit, a navíc 

reagovat na potřeby dané organizace. Pro správně definované cíle se využívá přístup 

SMART, tedy aby byly cíle specifické, měřitelné, akceptovatelné (aktuální), reálné  

a časově definované [25]. 

Plánování musí začínat situační analýzou trhu, přičemž tato fáze je jako stavba základů 

budov. Na správně provedené analýze se dá stavět díky zjištění klíčových bodů  

a příležitostí, kdežto v případě nedostatečné analýzy se mohou komunikační cíle stanovit 

nepřesně. Cíle jsou hlavní složkou plánování, jelikož právě podle nich se vyhodnocuje, 

zda byla kampaň úspěšná. Podle cílů se vytváří strategie, která pomůže požadovaného 

dosáhnout. Na strategii se samozřejmě váže časový plán a také finance za jednotlivé 

položky kampaně [11].  

Pro naplánování komunikační kampaně se může využít plánovací model SOSTAC. 

Jednotlivé fáze a jejich obsah jsou stručně nastíněny následovně [26]:  

- S – situační analýza – Kde jsme teď? 

- O – cíle – Kam se chceme dostat? 

- S – strategie – Jak se tam dostaneme? 

- T – taktika – Co přesně pro to musíme udělat? 

- A – akce – Kdy, co a jak? 

- C – kontrola – Jak zjistíme, zda jsme se tam dostali? 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V analýze současného stavu je představen hokejový klub HC Dukla Jihlava z obecného 

pohledu a poté z pohledu marketingu, tedy jaké konkrétní nástroje klub využívá. Jsou zde 

provedeny tři jednotlivé analýzy vnějšího i vnitřního prostředí klubu a následně dvě 

formy zkoumání. Prvním zkoumáním jsou polostrukturované rozhovory s několika 

fanoušky a následně je využito dotazníkového šetření. Všechna důležitá zjištění jsou na 

konci kapitoly shrnuta do závěrečné komplexní SWOT analýzy. 

3.1 Představení hokejového klubu HC Dukla Jihlava 

Dle obchodního rejstříku byl klub v aktuální podobě zapsán v roce 1998 s právní formou 

s.r.o., přičemž základní kapitál je 3 100 000 Kč. Klub sídlí na adrese Tolstého 1566/23, 

586 01 Jihlava. Jediným společníkem je Statutární město Jihlava [27].  

Tento klub však funguje již od roku 1956 a historicky patří k nejúspěšnějším hokejovým 

klubům v České republice. Svůj podíl na tom má fakt, že dříve byl klub propojen 

s armádou. Za Duklu nastupovaly mnohé osobnosti, které zároveň reprezentovaly Česko 

na mezinárodní scéně. Mistry Československa se stali hokejisté jihlavské Dukly celkově 

dvanáctkrát, což tento klub pasovalo až donedávna na nejúspěšnější český hokejový klub 

vůbec, dokud jej v roce 2018 nepředstihla třináctým titulem brněnská Kometa. I tak 

jihlavskému klubu patří historicky druhé místo v počtu titulů [28].  

Po revoluci začaly zvýšených pravomocí využívat hráči a vyjednávat si lepší podmínky. 

To klubu uškodilo a titul z roku 1991 je dodnes posledním. Úspěšná léta definitivně 

skončila v sezóně 1998-99, kdy mužstvo spadlo z nejvyšší soutěže a klub finančně 

zachránilo a odkoupilo samo město. Od té doby se podívala Dukla do nejvyšší soutěže 

jen dvakrát a vždy jen na jednu sezónu [28].  

Přes svou bohatou historii hraje jihlavský klub v současné době jen 1. ligu, což je až druhá 

nejvyšší česká hokejová ligu. Své domácí zápasy hraje Dukla v CZ LOKO Aréně, která 

dříve nesla název Horácký zimní stadion. Stadion funguje již od roku 1955 a udávaná 

kapacita je 7200 diváků [28]. 

Velká očekávání se vkládají do výstavby nové multifunkční arény, která by měla stát na 

místě původního zimního stadionu a poskytnout zázemí pro hráče Dukly od roku 2023. 
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Stavět by se však mělo začít dle plánů na podzim roku 2021, což by znamenalo,  

že jihlavský hokejový klub bude muset dvě sezóny odehrát na jiném zimním stadionu. 

Výsledná multifunkční hala by měla zapadnout do místa v souladu s okolím a propojit se 

tak s místními parky. Na její střeše podle návrhu vznikne atletický ovál na běžecké 

závody a vnitřní kapacita 5 600 diváků se bude využívat nejen pro hokej, ale i další 

sportovní a kulturní události [29].  

 

Obrázek 2: Možný vzhled nové multifunkční haly (Zdroj: [29]) 

 

 

Obrázek 3: Předpokládaný pohled na tribuny v nové hale (Zdroj: [29]) 
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3.2 Analýza obecného okolí 

Každý podnik, sportovní subjekty nevyjímaje, musí ve svých krocích počítat s faktory, 

které nemůže téměř vůbec ovlivnit. V této kapitole je rozebrána SLEPT analýza, která 

popisuje vnější makroprostředí jihlavského hokejového klubu. 

3.2.1 Sociální faktory 

Hokejový klub HC Dukla Jihlava má pochopitelně většinu příznivců z Jihlavy.  

Dle Českého statistického úřadu zde žije 50 891 lidí, což ukazuje na stálost, jelikož se 

toto město drží nad padesátitisícovou hranicí pravidelně od roku 1979, přičemž nikdy 

nepřekročilo 55 000 obyvatel v rámci jednotlivých let. V celém okrese Jihlava žije něco 

málo přes 113 000 lidí, avšak z hlediska vzdálenosti může klub počítat s potenciálními 

příznivci pouze z Jihlavy a nejbližších vesnic, jichž může být okolo 65 000. Do těchto 

výčtů jsou započteni obyvatelé všech věkových kategorií, jelikož se klub může zaměřovat 

také na rodiny s dětmi a „vychovat“ s tak mladé fanoušky [30]. 

Ke konci roku 2018 bylo v okrese Jihlava 3,12 % nezaměstnaných, což je nad celostátním 

průměrem, který činil 2,1 %. Průměrná mzda v celém kraji Vysočina byla ve 4. čtvrtletí 

roku 2019 ve výši 33 052 Kč, což jej řadí na 9. místo mezi kraji v České republice [30].  

3.2.2 Legislativní 

HC Dukla Jihlava musí dodržovat platné zákony České republiky. Právní forma je 

společnost s ručením omezeným, tudíž se musí řídit zákonem č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních korporacích. Dále se musí řídit zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., 

zákonem o daní z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a jiné., zákonem o daních z příjmu  

č. 586/1992 Sb. a další. 

Jakožto hokejový klub, spadá HC Dukla Jihlava pod Český svaz ledního hokeje a musí 

se řídit: Stanovy ledního hokeje, Soutěžním a disciplinárním řádem, Registračním řádem, 

Přestupním řádem příslušné ligy, Arbitrážním řádem a Licenčním řádem pro účast 

v příslušné lize. V rámci směrnic musí také dodržovat Povinnosti a odměňování 

rozhodčích, Zpoplatnění mezinárodních transferů, Poplatky za oprávnění hráčů, 

Výchovné při přestupu hráčů do NHL, Dokládáním zdravotní způsobilosti hráčů  
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a Pravidly pro podávání návrhů z hlediska organizace soutěží. Samotná utkání a činnosti 

s nimi spojené se řídí dle aktuální Pravidel ledního hokeje schválených IIHF a ČSLH 

[31]; [32] 

3.2.3 Ekonomické faktory 

V současné době je nejaktuálnější otázkou to, zda a případně v jaké síle přijde 

ekonomická krize. Ta se předpokládá jako důsledek celosvětové pandemie koronaviru. 

Většina ekonomů již před pandemií varovala, že celosvětová ekonomika má vrchol za 

sebou a svět pomalu směřuje k recesi. To by s sebou neslo mimo jiné zvýšení počtu 

nezaměstnaných a taková situace by se negativně odrazila téměř na všech 

podnikatelských subjektech včetně sportovních klubů. Úbytek příjmů z možného poklesu 

návštěvnosti by mohlo umocnit ještě snížení dotací ze strany města. 

Průměrná roční míra inflace se v posledních třech letech drží v Česku v rozmezí 2-3 % 

(2017: 2,5 %; 2018: 2,1 %; 2019: 2,8 %), přitom v předcházejících třech letech tomu bylo 

výrazně méně (2014: 0,4 %; 2015: 0,3 %; 2016: 0,7 %) [30].   

V roce 2018 vykázala česká ekonomika meziroční růst HDP o 3 %, když se v tomto roce 

zastavila na hodnotě 242,2 miliard USD. HDP na osobu podle parity kupní síly vycházelo  

39 741 USD, což Českou republiku řadí na 27. místo na světě. V celosvětovém měřítku 

podíl české ekonomiky již delší dobu klesá [30].  

Vzhledem k tomu, že Dukla úspěšně pracuje s mládeží, se mnozí odchovanci v dospělosti 

stávají profesionály a hokejem se živí. Několik z nich se dokonce dostalo do nejlepší 

hokejové ligy světa – NHL. Za každého hráče, který se do této ligy dostane, obdrží 

mateřský klub určitou finanční odměnu. Podle smlouvy NHL, IIHF a ČSLH dostává 

český hokej za každého hráče, který přestoupí nepřímo, tedy přes zahraniční klub, částku 

30 tisíc USD. Při přímém přestupu z českého klubu obdrží Český svaz ledního hokeje 

částku ve výši 260 tisíc USD, přičemž pokud počet hokejistů v dané sezóně je alespoň 

10, pak se částka za každého, který přestoupí přímo z českého do klubu NHL zvýší na 

350 tisíc USD. Svaz pak tyto finanční prostředky přeposílá přímo v plné výši jednotlivým 

klubům. Je zde tedy patrné, že při takto vysokých částkách velice záleží na měnovém 

kurzu. V případě inkasování financí za podpisy hráčů v NHL tak českým klubům 

vyhovuje oslabování koruny oproti americkému dolaru. V případech nákupu výstroje  
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a jiného vybavení, které se vyrábí v zahraničí, se však na druhou stranu takové oslabení 

koruny může klubům prodražit [33]. 

 

 

Graf 2: Vývoj měnového kurzu USD/CZK (Zdroj: [34]) 

Jak je vidět z vývoje kurzu těchto dvou měn za posledních deset let, tak do poloviny roku 

2010 česká koruna oproti americkému dolaru oslabovala a poté až do května 

následujícího roku posílila. Následně jde vidět vzestupný trend, který se zastavil na 

relativně stabilním kurzu od dubna 2015 až do dubna 2017. Následoval pokles, který se 

zlomil počátkem roku 2018 opětovným oslabováním koruny, přičemž s příchodem 

pandemie v březnu roku 2020 nabrala křivka velice strmý směr vzhůru [34]. 

3.2.4 Politické 

V současné době je u moci vláda složená z politických stran ANO a ČSSD s tolerancí 

KSČM. Vláda je stabilní a během jejího působení vznikla dne 1.8.2019 Národní sportovní 

agentura v čele s bývalým hokejistou Milanem Hniličkou, který zastává funkci předsedy 

této agentury a je považován za vládního vyslance sportu. Tyto kroky značí snahu státu 

podpořit ještě více sport v dnešní technologické době, kdy k aktivnímu pohybu nemusí 

mít tolik dětí přirozený vztah. V roce 2021 plánuje agentura rozdělit na dotacích sportu 

celkem 7,5 mld. Kč. V sezóně 2017-18 obdržela HC Dukla Jihlava dotace na provoz 

v celkové výši 33 450 000 Kč [35].  
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Všechny oficiální hokejové kluby v Česku spadají pod Český svaz ledního hokeje, který 

řídí všechny soutěže, jejich organizaci apod. Svaz se navíc řídí pokyny Mezinárodní 

hokejové federace IIHF, když respektuje stejně jako ostatní evropské země pravidla 

stanovená IIHF, která se zásadněji upravují každé čtyři roky. Mimo to IIHF organizuje 

reprezentační a jiné mezinárodní hokejové akce. To vše má velký vliv na jednotlivé 

hokejové kluby, které musejí reagovat na změny v pravidlech jako např. rozměry kluziště, 

technické požadavky na stadiony, výška a materiál plexiskel a mantinelů apod. Splnění 

těchto požadavků se může výrazně projevit na financích klubu.  

Již nějakou dobu se mluví o tom, že si svaz pohrává s myšlenkou některé soutěže uzavřít 

bez možnosti do nich postoupit sportovní cestou. Jedná se hlavně o 1. ligu, avšak 

v případě, že by se uzavřela dokonce extraliga, mělo by to pro Duklu fatální následky. 

Současná epidemie koronaviru však situaci v nejbližší budoucnosti změnila a Český svaz 

ledního hokeje chce naopak klubům pomoci se vypořádat s finančními dopady tak, že 

uvažuje o možnosti, že do extraligy se bude v dalších dvou sezónách pouze postupovat  

a nejhorší tým extraligy se zachrání. 

3.2.5 Technologické 

Z technologického pohledu je zde patrný zejména trend v oblasti modernizace stadionů  

a výstavba nových multifunkčních arén. V Česku se k nejvíce známé O2 aréně v Praze 

přidali i multifunkční arény v Liberci a Třinci. V současné době se plánuje postavit také 

v Brně. Kvalita hokeje jde neuvěřitelným tempem každý rok výš a výš.  

Na hráče jsou kladeny extrémní nároky, jejich dovednosti v porovnání s dřívější dobou 

vyletěla raketově vzhůru a mnohdy ve výkonosti rozhodují úplné maličkosti. Výrobci 

sportovního vybavení zdokonalují své technologie, a to má lví podíl na již tak perfektní 

výkonosti sportovců. Z nejoblíbenějších sportů na světě se stal business a ti nejlepší hráči 

vydělávají každý rok desítky milionů dolarů. Je to dáno oblíbeností ze strany fanoušků, 

kdy si fanoušci kromě vstupného na utkání nebo zaplacení televizního kanálu s přenosem 

sportovních zápasů, kupují také nejrůznější dresy a jiné předměty spojené s oblíbeným 

klubem či hráčem. Modernizace arén a stadionů dotváří celkovou atmosféru zážitků 

fanouška. Mimo to se různé opravy a úpravy technického zabezpečení řídí pravidly 

ledního hokeje a dalšími požadavky ze strany ČSLH a IIHF. 
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3.3 Analýza konkurenčního prostředí 

Pro analýzu konkurenčního prostředí hokejového klubu se využije Porterovy analýzy pěti 

sil. Jelikož HC Dukla Jihlava nabízí sportovní služby a panuje zde vysoká loajalita 

fanoušků ke konkrétnímu klubu je zpracování této analýzy poněkud specifičtější, než by 

tomu bylo např. u výrobního podniku.  

Pro zvýšení objektivity jsou všechny faktory a jednotlivé podfaktory v celé analýze 

bodově ohodnoceny. Díky této kvantifikaci je analýza přesnější a má vyšší vypovídací 

schopnost. Veškeré hodnocení této analýzy prováděl autor práce s přihlédnutím k různým 

okolnostem vztahujícím se k daným podfaktorům. Strategicky je každý podfaktor 

hodnocen ve dvou časových pásmech – jak je tomu dnes (rok 2020) a jaký je předpoklad 

za 5 let (rok 2025).  

Celá analýza je rozdělena do pěti podkapitol podle pěti hlavních sil. Jednotlivé faktory  

a podfaktory byly, s drobnými úpravami kvůli zaměření na služby, převzaty z: (Kniha 

Strategické řízení) 

3.3.1 Konkurenční rivalita v odvětví 

Mezi konkurenty HC Dukla Jihlava lze zařadit hokejové kluby hrající na Vysočině. 

Zejména jde o ty úspěšnější, primárně SK Horácká Slavia Třebíč, kteří hrají stejnou 

soutěž jako Jihlava. Následně pak BK Havlíčkův Brod a HC Žďár nad Sázavou, kteří 

soupeří ve 2. lize. Konkurence je však v tomto ohledu nízká, jelikož fanoušci se většinou 

hlásí ke konkrétnímu klubu nebo rozhoduje dojezdová vzdálenost.  

Hokej je společně s fotbalem nejoblíbenější sport v Česku. Jsme jedním z nejvíce 

hokejových národů na světě, což dokazuje i obrovský zájem a vyprodané stadiony na 

mezinárodních akcích, jako např. MS v hokeji v roce 2015 v Praze a Ostravě.  HC Dukla 

Jihlava navíc těží ze své tradice a úspěšné historie. Odvětví hokeje bude tedy nadále růst. 

Z pohledu diferenciace je rozdíl zejména v daných sportech, které může fanoušek 

navštívit. Pokud se vezmou v potaz pouze hokejové kluby, tak se liší úrovní hry, 

nabízeným občerstvením, a hlavně klubovým image a barvami. Mezi konkurenty 

nepanuje agresivní politika, jelikož si fanoušci vybírají pouze podle aspektů, o jaký sport 

se jedná a případně dojezdová vzdálenost. Pokud by chtěl klub ukončit svou činnost, bylo 
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by to vcelku problematické kvůli nasmlouvaným kontraktům se sponzory, hráči, 

zaměstnanci klubu a také z pohledu tradice klubu směrem k fanouškům. 

 

Tabulka 1: Konkurenční rivalita – Porterova analýza pěti sil (Vlastní zpracování s využitím [22]) 

 

Konkurenční rivalita v odvětví (1 bod – nejnižší; 9 – nejvyšší) 
Odhad 

Rok 

2020 2025 

1A Počet konkurentů a jejich konkurenceschopnost 
málo přibližně stejně silných konkurentů (1) / hodně (9) 

3 3 

1B Růst odvětví 
vysoký růst poptávky (1) / malý (9) 

5 6 

1C Diferenciace služeb  
vysoká (1) / nízká (9) 

4 4 

1D Diferenciace konkurentů 

nízká (1) / vysoká (9) 

7 7 

1E Charakter konkurence v rámci postoje k business etice 

konkurence typu gentleman (1) / gangster (9) 

3 2 

1F Šíře konkurence 

konkurence omezená na určitý aspekt (1) / široká konk. (9) 

2 3 

1G Náklady odchodu z odvětví 
náklady odchodu jsou nízké (1) / jsou vysoké (9) 

7 8 

Celkem 31 33 

Průměrné skóre (celkem/7) 4,43 4,71 

Závěr konkurenční rivality: Konkurenční rivalita byla pro aktuální období 

vyhodnocena jako průměrná s mírným zvyšováním do budoucna. Pro udržení náklonosti 

fanoušků a eliminaci hrozby, že by fanoušci přešli fandit konkurenčnímu klubu musí 

Dukla nadále rozvíjet vztahy se svými příznivci a naslouchat jim. Zároveň je třeba 

udržovat kvalitní sportovní výsledky týmu, jelikož je se značkou Dukly Jihlava již 

neodmyslitelně spojeno slovo „úspěch“. Pro udržení příznivců bude hrát roli i faktor 
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rozvoje města a udržení stabilní míry počtu obyvatel společně s množstvím pracovních 

míst. 

3.3.2 Hrozba vstupu do odvětví 

Hrozba vstupu nových konkurentů není z hlediska nových hokejových klubů v Jihlavě  

a okolí příliš reálná. Trend je spíše takový, že menší kluby ukončují činnost. Příchod 

nového klubu by byl velice kapitálově náročný, a kromě toho by vlastník musel najít 

hokejový stadion, kde by nový tým mohl hrát, případně postavit nový. Obě možnosti jsou 

značně komplikované. Vše komplikuje také požadované speciální chlazení stadionu, 

dodržení bezpečnostních směrnic a dalších požadavků od ČSLH. U sportovních klubů je 

loajalita ze strany fanoušků obrovská, tím spíš, když se jedná o takto tradiční klub. 

Jediným pozitivním faktorem pro založení nového kluby je aktuální politika vlády, během 

jejíž vlády vznikla Národní sportovní agentura, která dohlíží na sport a zároveň jej dotuje. 

Snaha vlády podpořit sport a však s ČSLH do budoucích let koliduje, jelikož svaz 

postupnými kroky uzavírá některé soutěže bez možnosti postoupit do nich z nižších lig. 

To pochopitelně potenciální nové kluby může značně odradit. 
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Tabulka 2: Hrozba vstupu do odvětví – Porterova analýza pěti sil (Vlastní zpracování s využitím [22]) 

 

Hrozba vstupu do odvětví (1 bod – nejnižší; 9 – nejvyšší) 
Odhad 

Rok 

2020 2025 

2A Úspory z rozsahu – při rozšíření obchodních aktivit 
velké (1) / malé (9) 

8 8 

2B Kapitálová náročnost vstupu do odvětví 
vysoká (1) / malá (9) 

3 2 

2C Přístup k distribučním kanálům 

obtížný (1) / snadný (9) 

1 3 

2D Potřeba vlastnit při vstupu speciální technologie,  
know-how, licence 

ano (1) / ne (9) 

4 2 

2E Loajalita příznivců existujících konkurentů 

vysoká (1) / nízká (9) 

2 2 

2F Vládní politika – vláda a svaz jsou nakloněny vstupům 

negativně (1) / pozitivně (9) 

8 6 

Celkem 26 23 

Průměrné skóre (celkem/6) 4,33 3,83 

 

Závěr hrozby vstupu do odvětví: Hrozba vstupu do odvětví s novým hokejovým 

klubem je v současnosti téměř průměrná, avšak do budoucích let se počítá se snižováním. 

Vliv na to má neustálá debata o možnosti uzavření některých lig a tudíž předpoklad, že 

se v budoucnu nebude dát postoupit z nižších lig sportovní cestou. Zároveň jsou fanoušci 

aktuálních klubů vysoce loajální a pro vznik nového klubu musí vlastník splnit celou řadu 

norem a dalších podmínek, jejichž množství vzhledem ke zvyšování standardů neustále 

narůstá.  
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3.3.3 Vyjednávací síla zákazníků 

Pro hokejový klub jsou fanoušci těmi, pro které se hokej hraje. Příjmy ze vstupného tvoří 

významnou část celosezónního rozpočtu. V sezónně 2019-2020 přišlo na každé domácí 

utkání Dukly v průměru 1252 fanoušků. Taková návštěvnost řadí Duklu na 8. místo z 16 

účastníků 1. ligy. Vstupenky pro běžné fanoušky neznamenají nutný výdaj, bez kterého 

by se neobešly, ale je to forma příjemně stráveného volného času s možností užít si emoce 

pomocí fandění. Tento tradiční klub má však spoustu skalních příznivců. Celkově jsou 

možnosti přechodu fanoušků fandit jinému hokejovému klubu minimální, jelikož jim 

v tom brání dojezdová vzdálenost a často jsou ty nejbližší kluby zároveň největšími 

rivaly. Ve sportu vládne u fanoušků více než v jakémkoliv jiném odvětví loajalita ke 

svému klubu. Průměrná mzda na Vysočině zároveň patří k těm nižším v rámci krajů, díky 

tomuto faktu se tak vyjednávací síla zákazníků zvyšuje, neboť v průměru nedosahují 

takových výplat, aby mohli utratit za vstupenky více, a toho si je klub vědom. V důsledku 

očekávané ekonomické krize by se tento faktor mohl ještě prohloubit. 

Tabulka 3: Vyjednávací síla zákazníků – Porterova analýza pěti sil (Vlast. zpracování s využitím [22]) 

 

Vyjednávací síla zákazníků (1 bod – nejnižší; 9 – nejvyšší) 
Odhad 

Rok 

2020 2025 

3A Počet významných zákazníků – fanoušků  

Mnoho drobných (1) / několik málo významných (9) 

1 1 

3B Význam služby pro zákazníka z hlediska podílu na jeho 
výdajích 

velmi významný (1) / nevýznamný (9) 

5 5 

3C Náklady přechodu fanouška ke konkurenci 
vysoké (1) / nízké (9) 

3 3 

3D Průměrná mzda fanoušků 

vysoká (1) / nízká (9) 

5 7 

Celkem 14 16 

Průměrné skóre (celkem/4) 3,5 4 
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Závěr vyjednávací síly zákazníků: Vyjednávací síla zákazníků je spíše nižší, jelikož 

hokejoví příznivci by pro změnu svého oblíbeného klubu museli cestovat až do Třebíče, 

což je navíc jejich největší rival. Vzhledem k předpokládané ekonomické krizi a tím 

spojeného nárůstu nezaměstnanosti a popřípadě snižování mezd si však fanoušci budou 

více cenit svých peněz, a proto jejich vyjednávací schopnost lehce vzroste. Klub by mohl 

reagovat buď cenovým přizpůsobením, nebo zvýšením kvality hry a lepším výsledkům, 

což by zvýšilo motivaci fanoušků na zápasy nadále chodit. 

3.3.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatele je pro sportovní klub těžké jednoznačně definovat. Je jich větší množství, 

jelikož někteří dodávají sportovní výstroj, kterou klub nakupuje pro hráče, jiní zase 

různou techniku na stadionu od osvětlení a ozvučení až po nejrůznější stavební práce  

a úpravy. Stejně tak to mohou být dodavatelé pochutin a nápojů do bufetů, ale jihlavský 

hokejový klub tyto bufetové stánky pronajímá externím podnikatelům. U nákupu výstroje 

si i díky možnosti online shopů může klub vybírat z mnoha nabídek. U stavebních úprav 

je výběr omezen již na okolí a u speciálního vybavení (např. mantinely) je výběr mezi 

dodavateli malý. 

Substituty, jako například dodavatelé sportovního vybavení jiných sportů, tyto dodavatele 

ve většině případů nijak neohrozí, jelikož je hokej v Jihlavě sportem číslo jedna.  

Pro konkrétního dodavatele může být spolupráce s Duklou velice významná, což snižuje 

vyjednávací schopnost takového dodavatele.  
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Tabulka 4: Vyjednávací síla dodavatelů – Porterova analýza pěti sil (Vlast. zpracování s využitím [22])  

 

Vyjednávací síla dodavatelů (1 bod – nejnižší; 9 – nejvyšší) 
Odhad 

Rok 

2020 2025 

4A Počet a význam dodavatelů 

Mnoho dodavatelů (1) / málo dodavatelů (9) 

4 3 

4B Existence substitutů – jsou hrozbou dodavatelů? 

Ano, velká hrozba (1) / ne, malá hrozba (9) 

8 7 

4C Význam odběratelů pro dodavatele 

velký (1) / malý (9) 

3 3 

4D Hrozba vstupu dodavatelů do analyzovaného odvětví 
velmi nepravděpodobná (1) / velmi pravděpodobná (9) 

1 1 

Celkem 16 14 

Průměrné skóre (celkem/4) 4 3,5 

 

Závěr vyjednávací síly dodavatelů: S růstem online nákupů se nemusí klub spoléhat na 

nákup výstroje pro hráče u lokálních hokejových shopů. V současnosti je vyjednávací síla 

dodavatelů lehce podprůměrná a do budoucna se počítá s dalším poklesem. 

3.3.5 Hrozba substitutů 

Možnými substituty jsou jiné sporty. V rámci města je největším možným substitutem 

fotbalový klub FC Vysočina Jihlava hrající druhou nejvyšší fotbalovou ligu. Z pohledu 

návštěvnosti si tento klub stojí podobně jako ten hokejový. Menšími konkurenty jsou 

házenkářský klub a basketbalový klub. Do budoucna mohou tyto sporty doplnit i další. 

Jako velký konkurent se predikuje e-sport. Hodně fanoušků je však věrných danému 

sportu, který je jim blízký, proto zde substituční efekt nebude tak vysoký, jelikož 

zarytému hokejovému fandovi nebude sledování fotbalu přinášet takový užitek.  
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Tabulka 5: Hrozba substitutů – Porterova analýza pěti sil (Vlastní zpracování s využitím [22]) 

 

Hrozba substitutů (1 bod – nejnižší; 9 – nejvyšší) 
Odhad 

Rok 

2020 2025 

5A Existence substitutů 

žádné (1) / mnoho (9) 

3 4 

5B Hrozba substitutů v budoucnu – objeví se? 

pravděpodobnost je nízká (1) / pravděpodobnost vysoká (9) 

3 5 

5C Vývoj cen substitutů 

budou se zvyšovat (1) / budou se snižovat (9) 

5 4 

Celkem 11 13 

Průměrné skóre (celkem/3) 3,67 4,33 

 

Závěr hrozby substitutů: V současné době hrozba substitutů spíše nižší. Důvodem jsou 

preference fanoušků, kteří chodí na zápasy sportů jim blízkým. S nástupem nové 

generace, která má částečně jiné preference, však může hodnota hrozby substitutů 

postupně růst. Novým konkurentem všech klasických sportů bude e-sport, který je 

v některých částech světa již obrovsky populární a vyprodává celé arény. Pro utlumení 

tohoto faktu by se nejen klub, ale celé tradiční sportovní odvětví, mělo zaměřit na 

získávání pozornosti a přízně právě nové generace. 

3.4 Marketing HC Dukla Jihlava 

Tato část je zpracována s využitím osobního rozhovoru s marketingovým pracovníkem 

klubu Ing. Tomášem Lysým [36].  

V marketingové koncepci využívá klub HC Dukla Jihlava svou úspěšnou minulost, avšak 

pouze do té míry, aby je dřívější doby příliš nelimitovali v zaměření na budoucnost. Na 

hokej v Jihlavě chodí stále fanoušci, kteří pamatují úspěšné doby tohoto klubu, ale mimo 

to také příznivci mladší generace. Z důvodu atraktivity značky pro všechny věkové 

kategorie přišel klub v roce 2017 při postupu do extraligy s novou vizuální identitou. 
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Rebranding zahrnoval dvě nová loga, přičemž jedno z nich bylo upravené historické logo 

z dob největší slávy, čímž chtěl klub zacílit převážně na starší generaci návštěvníků. Pro 

ty, kteří nepamatují nejslavnější doby Dukly se vytvořilo zbrusu nové logo připomínající 

písmeno J i D, ze kterého vystupuje hlava cílevědomého ježka. Toto nové ztvárnění se 

využívá na aktuálních dresech, zatímco rebrandovaná starší verze loga zdobí ledovou 

plochu zimního stadionu. Klubové barvy, bordó a žlutá, byly zachovány. 

 

Obrázek 4: Nové retro logo klubu (Zdroj: [37]) 

 

Obrázek 5: Nové logo klubu Ježka vystrkujícího hlavu z písmene JD (Zdroj: [37]) 

 

Marketing HC Dukla Jihlava je silně vázán s dostupnými finančními prostředky. Kromě 

nasmlouvaných sponzorů a partnerů jde z velké části o dotace poskytnuté městem  

a Českým svazem lední hokeje. Velkou finanční vzpruhou v nedávných sezónách byly  

i úspěchy odchovanců, kteří se dostali do NHL, za což klub dostal finanční odměnu. Je 

to však část rozpočtu, se kterou se nedá dlouho dopředu počítat a určitě tomu tak nebývá 

pravidelně každou sezónu. Z těchto důvodů klub nevyužívá příliš drahých investic do 

marketingu, ale spíše se snaží návratnost investovaných peněz, co nejvíce zefektivnit.  
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3.4.1 Produkt 

Hokejový klub HC Dukla Jihlava nabízí fanoušků zážitek ve formě sledování a fandění 

na hokejových utkáních. Důležitým faktorem jsou emoce, které mohou fanoušci při 

zápasech prožívat ať už v jakékoliv formě. Radost z gólu vystřídá rozhořčení na rozhodčí 

při nejednoznačném vyloučení, které se změní na smutek a vztek při inkasování. To se 

nakonec přelije do euforie z další vstřelené branky a konečnou radost z výhry. 

Návštěvnost na utkáních je pro klub podstatná z důvodu získání příjmů ze vstupného. 

Počet fanoušků přítomných na utkáních ovlivňuje mnoho faktorů. Nejhlavnějším je liga, 

kterou Dukla hraje. S výjimkou sezóny 2017-18 (Extraliga) hraje Jihlava v posledních 

letech 1. ligu, která nese po hlavním partnerovi název Chance liga. Ta má aktuálně 16 

účastníků a v první části sezóny měří síly 2x každý s každým. Poté, co každý tým 

odehraje 30 zápasů, tak se liga rozdělí na dvě poloviny. První polovina týmů, které jsou 

na tom nejlépe z hlediska získaných bodů hraje čtyřkolově o šest míst zaručujících místa 

v play-off. Poslední dva týmy z první poloviny se utkají s nejlepšíma dvěma kluby, které 

vzejdou taktéž z čtyřkolových bojů mezi druhou polovinou účastníků, o poslední dvě 

místa v play-off. Následně se již hraje klasické play-off mezi osmi nejlepšími celky  

o celkové vítězství. Chance liga v sezóně 2019-20 se ale bohužel, stejně jako ostatní 

hokejové ligy na celém světě, nedohrála z důvodu pandemie. 

Dalšími faktory ovlivňující návštěvnost jsou zejména postavení v tabulce, popřípadě 

aktuální forma týmu. Průměrnou návštěvnost základní části posledních sezón ukazuje 

následující tabulka (Zdroj: Centrum statistik Chance Liga a Extraliga) 

Tabulka 6: Porovnání průměrné návštěvnosti zápasů základní části v jednotlivých sezónách  

(Vlastní zpracování s využitím dat z [38]) 

Sezóna 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Soutěž 1. liga 1. liga 1. liga Extraliga 1. liga 1. liga 

Průměrná 
návštěvnost 
domácích 

zápasů 
základní části 

1755 1914 1502 4660 2030 1252 

Umístění po 
základní části 

4. místo 2. místo 2. místo 13. místo 1. místo 9. místo 
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Se zápasy jsou spojeny další doprovodné aktivity a služby pro návštěvníky, jako je 

možnost zakoupit si dárkový předmět či oblečení s logem v barvách klubu nebo se během 

utkání občerstvit v bufetu alko i nealko nápoji nebo něčím k snědku. Nabídku bufetů 

nemá klub plně ve svých rukou, neboť je pronajímá zpravidla se smlouvou na 2-3 roky. 

Externě je veden také fanshop s merchandisingem, který zajišťuje společnost 

SportsScouting. S tímto zprostředkovatelem je vedení natolik spokojeno, že s ním 

spolupracuje dlouhodobě. Veškerý výtěžek z prodejů tak obdrží SporstScouting, přičemž 

procentuální provizi předává klubu, který tak vydělává na značce Dukly bez přímé 

aktivity. Nutno dodat, s tato forma zajištění fanshopu se Dukle osvědčila. Koneckonců si 

mohou zájemci vybírat z velice širokého sortimentu téměř 200 produktů. Předměty jsou 

k dostání ve fanshopu přímo na stadionu nebo na celkově osmi odběrných místech 

v Česku a dvou na Slovensku. Samozřejmostí je možnost zaslání poštou nebo jinou 

kurýrní službou.  

3.4.2 Cena 

Cena vstupenek na jednotlivá utkání HC Dukla Jihlava v základní částí byla v sezóně 

2019-20 ve výši 140 Kč za vstupenku na sezení a 110 Kč na stání. Pro děti do 130 cm 

platila zvýhodněná varianta 30 Kč za vstupenku pouze na stání. Pravidelní návštěvníci 

mohli využít celosezónních permanentek, a to ve dvou variantách. Standartní 

permanentky na 29 zápasů základní části za 3400 Kč na sezení (úspora 22,75 Kč na zápas) 

nebo 2700 Kč na stání (úspora 16,90 Kč na zápas) a děti do 130 cm 750 Kč na stání 

(úspora 4,14 Kč na zápas). Nebo varianty včetně případných zápasů play-off, ke které 

klub přibalil kupujícím kulich Dukly jako dárek. Za tuto variantu zájemci zaplatili  

4600 Kč za místo na sezení a 3800 Kč za místo ke stání (děti do 130 cm 1000 Kč na 

stání).  

Porovnání cen vstupného na jednotlivé zápasy základní části vybraných týmů Chance 

ligy v sezóně 2019-20 
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Tabulka 7: Porovnání cen vstupenek s konkurenty (Vlastní zpracování)  

Tým Cena vstupenky na sezení Cena vstupenky na stání 

HC Dukla Jihlava 140 Kč 110 Kč 

SK Horácká Slavia Třebíč 90 Kč 80 Kč 

VHK ROBE Vsetín 160 Kč 110 Kč 

HC Motor České Budějovice 140 Kč 100 Kč 

HC Frýdek-Místek 80 Kč 60 Kč 

 

Cenovou strategii zvolila Dukla v porovnání s konkurenty spíše vyšší, avšak z pohledu 

hodnoty značky je to pochopitelné. Nejbližší konkurent z Třebíče má vstupenky výrazněji 

levnější. V porovnání s kluby Vsetína a Motoru České Budějovice, které se těší vysoké 

oblibě fanoušků a hrají na nejvyšších pozicích v lize, je na tom Dukla z pohledu ceny 

vstupného podobně. V sezóně 2018-19 se umístila HC Dukla Jihlava na 1. místě po 

základní části a před další sezónou také držela při nastavování ceny vstupného krok 

s dalšími kluby hrající na vrcholu první ligy, čemuž srovnání se Vsetínem a Českými 

Budějovicemi odpovídá. 

Fanshop zajišťuje, jak již bylo zmíněno, externí společnost a klub z něj profituje formou 

provizí. Bufety, které prodávají občerstvení na zimním stadionu, jsou pronajímané se 

smlouvou na 2-3 sezóny. 

3.4.3 Distribuce 

Domácí utkání Dukly se hrají na zimním stadionu CZ LOKO Aréna v centru Jihlavy 

kousek od autobusového nádraží. Fanoušci si mohou vstupenky zakoupit přímo na 

pokladnách u stadionu, které otevírají hodinu před začátkem každého zápasu. Stejně je 

tomu v případě koupě vstupenek na Infocentru CZ LOKO Arény. U tohoto infocentra 

funguje i automatická pokladna, kde se dají koupit vstupenky na nejbližší tři domácí 

utkání, a to nonstop. Nejpohodlnější možností je pak nákup online přes web Ticketportal. 
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Obrázek 6: Automat na prodej vstupenek (Zdroj: [39]) 

Zájemci o produkty z fanshopu mohou navštívit kamennou prodejnu na stadionu přímo 

při utkáních A-týmu nebo na dalších devíti odběrných místech v Česku i na Slovensku. 

Poslední možností je zaslání poštou.  

3.4.4 Lidé 

Pracovní prostředí je pro zaměstnance Dukly Jihlava formováno přátelskou kulturou, kdy 

může kdokoliv přijít s vlastním návrhem a celkově působí prostředí neformálně. Klub se 

i navenek snaží vystupovat uvolněným dojmem při zachování určité míry profesionality. 

Na marketingu pracuje několik lidí. Kromě pana Ing. Tomáše Lysého, který má na starosti 

výhradně marketingové činnosti mimo jiné týkající se webu a ticketingu, se do 

marketingu v různých oblastech zapojují další tři lidé. Prakticky každý z nich je tím 

pádem schopen zaskočit za druhého a v činnostech si vypomoci.    

3.4.5 Marketingová komunikace 

HC Dukla Jihlava pracuje s vizuálem, který je jedinečný vždy na jednu sezónu a na 

následující sezónu přijde klub zpravidla s něčím novým. Vizuál je nastaven na celou 

základní část a na play-off jde klub s doplněným nebo zcela novým vizuálem. Tento 
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způsob se zde nastavil v posledních letech a jelikož je vyřazovací fáze sezóny tou 

nejatraktivnější, je zde změna k výraznějšímu stylu, který pomáhá přivést na stadion  

i méně pravidelné příznivce. Pro ukázku jsou níže ukázky kampaní Dukly ze sezóny  

2016-17, jedna na základní část, a druhá pro play-off.  

 

Obrázek 7: Vizuální ztvárnění kampaně na základní část sezóny 2016-17 (Zdroj: [40]) 

 

Tato kampaň odkazuje na úspěšnou minulost klubu a propojení se současností se snaží 

v komunikaci využít. Pro play-off klub následně využil průbojnějšího vizuálu, aby 

zdůraznil, že se jde již do tuhého a jde o všechno. 
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Obrázek 8: Vizuální ztvárnění kampaně na play-off sezóny 2016-17 Zdroj: [40]) 

 

V marketingové komunikaci se klub zaměřuje méně finančně náročné možnosti. Výborné 

vztahy má s lokálními médii, čehož využívá a reklamy jsou vidět v Jihlavských Listech, 

Novinách města Jihlava nazvaných Ježkovy oči nebo Novinách Kraje Vysočina. Využito 

je i rádií – HitRádio Vysočina a Český rozhlas Vysočina. Kromě toho v současné době 

využívá Dukla k reklamě ve městě tři billboardy. V oblasti reklamy bylo dříve využíváno 

ještě výlepů plakátů lákajících na utkání. Od toho bylo ale upuštěno z důvodu malé 

efektivity, jelikož na výlepních plochách ve městě je takových reklamních plakátů velké 

množství a lidé je z důvodu reklamní slepoty většinou přehlížejí. Výraznou reklamní 

stopu zajistila spolupráce Dukly s generálním partnerem klubu, společností CZ LOKO, 

zabývající se výrobou lokomotiv, když v únoru roku 2020 spatřila světlo světa 

lokomotiva v barvách jihlavské organizace, která od té doby brázdí nejen české,  

ale i evropské koleje.  
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Obrázek 9: Reklama na lokomotivě (Zdroj: [41]) 

Využito je naopak několika eventů v průběhu sezóny. Zpravidla ze začátku sezóny,  

ale i v jejím průběhu či před play-off se organizují Fans Days, kdy se fanoušci mohou 

setkat s hráči. Tyto akce bývají doplněné autogramiádou. Mimo to mohou příznivci získat 

podpis i od Legend v rámci dalších autogramiád. Bývá tomu tak např. s hráči, kteří jsou 

uváděni do Síně slávy Dukly. Další akce jsou i charitativní a podporující dobré jméno. 

Patří mezi ně dary pro dětské oddělení a LDN Nemocnice Jihlava, účasti na různých 

charitativních aukcích jako je třeba Projekt Legenda pomáhá, kdy se speciální dresy 

s podobiznou některé z legend, ve kterých hráči odehrají určené utkání, následně vydraží 

a výtěžek pomáhá bývalým hráčům a jejich rodinám, kteří se dostali do sociálně těžké 

situace. Klub podporuje také Světlušku, Oblastní charitu Jihlava, Tříkrálovou sbírku  

a Dukla se navíc v únoru 2020 připojila mezi týmy podporující děti s poruchou 

krvetvorby v rámci projektu O kapku lepší hokej. Vždy uprostřed listopadu pořádá HC 

Dukla Jihlava Den válečných veteránů v rámci dřívějšího propojení týmu s armádou. 

Jako reakci na pandemii koronaviru se vedení rozhodlo podpořit seniory, kteří jsou 

ohroženi nejvíce. Domovu pro seniory Lesnov a Integračnímu centru Sasov předal 

jednatel klubu pan Bedřich Ščerban dar v podobě 150 kusů roušek v barvách Dukly. Tím 

aktivita ale neskončila. Po vzoru jiných sportovních organizací po celém světě začala 
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Dukla prodávat vstupenky na fiktivní zápas v rámci projektu Dukla pomáhá. Ceny 

vstupenek byly stejné jako je tomu na běžné zápasy a daly se koupit přímo přes oficiální 

prodejní portál Ticketportal. Výtěžek činil 65 550 Kč a byl v celé výši využit na nákup 

rukavic a dezinfekcí pro seniory na Vysočině. Veškeré tyto aktivity klub zveřejňuje na 

svých webových stránkách i sociálních sítích. 

 

Obrázek 10: Příspěvek na Facebooku nabádající k podpoření dobré věci (Zdroj: [42]) 

 

Jak již bylo zmíněno, tak Dukla dlouhodobě úspěšně pracuje s mládeží. Nové děti se snaží 

získat už od školky, kdy zástupci klubu dělají nábor přímo ve školkách.  
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Na většině akcí je přítomen i maskot klubu – Ježek JD, který byl vytvořen v rámci 

nedávného rebrandingu. Při domácích utkáních ho doprovází také maskot generálního 

partnera klubu, společnost CZ LOKO.  

 

 

Obrázek 11: Maskot klubu Ježek JD (Vlastní foto) 

 

Kromě maskotů je pro fanoušky připraven během domácích zápasů doprovodný program, 

jako jsou soutěže nebo přestávkové vystoupení krasobruslařek či ukázka hokeje žáků. 

Jako podporu prodeje zvolil klub před uplynulou sezónou dárek v podobě klubového 

kulichu pro fanoušky kupující celosezónní permanentku včetně play-off. Dříve existovalo 

také zvýhodněné rodinné vstupné na utkání, ale z důvodu velmi malého zájmu bylo 

zrušeno. Na každém domácím zápase jsou pro fanoušky zdarma připraveny zápasové 

zpravodaje „Duklák“ obsahující soupisky obou mužstev, rozhovory s hráči, informace  

o mládeži a články o úspěšných odchovancích.  

HC Dukla Jihlava je velmi aktivní, co se týče online kanálů. Webové stránky hcdukla.cz, 

které jsou stylizovány do klubových barev, působí už na první pohled přehledně. V horní 
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části je možné se prokliknout na jakoukoliv kategorii. Hlavní oblast stránky zaujímají tři 

nejnovější články, které se mezi sebou neustále mění, což celou stránku „oživuje“.  

Pod nimi je výsledek posledního utkání, po němž následují další články. Ve spodnější 

části hlavní stránky je k vidění aktuální tabulka a statistiky nejproduktivnějších hráčů 

mužstva a následuje část vyhrazená mládeži.  

 

Obrázek 12: Vzhled webových stránek klubu (Zdroj: [43]) 

 

Facebookový profil HC Dukla Jihlava sleduje 13 000 uživatelů. Obsah zveřejňovaný na 

Facebooku je z velké části stejný, jako na webových stránkách. Několikrát za sezónu se 

zorganizuje pro sledující soutěž v tipování např. kdo dá 100. gól v sezóně nebo jiné 

hádanky. Před zápasy se zveřejňuje sestava a v průběhu utkání jsou k vidění krátké 

třívteřinové gify s hráčem, který právě vstřelil branku. Toho se využívá i na Twitteru 

klubu, který sleduje přes 1 400 lidí. Instagramový účet, mající 5 835 sledujících, se 

využívá na fotky nejrůznějších momentek ať už ze zápasů nebo jiných aktivit klubu. 

Dukla využívá kanálu YouTube (1 860 odběratelů), na kterém zveřejňuje videa primárně 

rozhovorů hráčů a managementu.  

3.5 Osobní rozhovory 

Forma krátkých osobních rozhovorů spadajících do kvalitativního šetření se uskutečnila 

dne 26.2.2020 na zimním stadionu, kdy Dukla hostila Frýdek-Místek. Před zápasem  
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a v přestávkách mezi třetinami bylo celkově osloveno 15 fanoušků (11 mužů a 4 ženy), 

kteří odpovídali na tři jednoduché otázky: 

1. Viděl(a) jste někde reklamu na Duklu? Případně, kde vám taková reklama chybí? 

2. Co považujete za hlavní přednost Dukly oproti jiným klubům? 

3. Které z log klubu se vám líbí více? 

Cílem těchto otázek nebylo analyzovat všechny stránky marketingového mixu klubu, ale 

pouze zjistit díky názorům fanoušků, co komunikovat a zajistit si tak informace pro 

následný návrh komunikační kampaně. Stejně tak se v této kapitole nepracuje 

s konkrétními počty jednotlivých odpovědí, protože menší množství dotázaných 

fanoušků zapříčiňuje nižší statistickou přesnost. Konkrétních počtů jednotlivých názorů 

je využito až v další kapitole kvantitativního šetření formou dotazníků. 

Na první z otázek odpověděla většina dotázaných, že nevědí. Někteří si po chvíli 

vzpomněli na billboardy ve městě či reklamy a články v místních novinách. Zmíněny 

byly i plakáty, které však klub poslední sezónu již nevyužíval z důvodu nižší efektivity. 

Jeden dotázaný fanoušek si nejvíce pochvaloval lokomotivu v barvách Dukly, která 

vznikla ve spolupráci s generálním partnerem klubu. Mezi místy, kde reklama cílové 

skupině chybí, byla zmiňována zejména MHD. 

Druhá otázka měla přijít na to, jaké přednosti ve svém klubu fanoušci vidí, tedy na co 

jsou hrdí. Téměř všichni se odkazovali na úspěšnou minulost, kdy zmiňovali historii, 

tradici apod. Vyjádřeno bylo zklamání, že klub již nepatří mezi nejužší špičku a ani 

nehraje nejvyšší českou hokejovou ligu. Dotázaní však vyjádřili naději na lepší zítřky  

a pochvalovali si úspěšnou práci s mládeží včetně toho, že klub dává jako jeden z mála 

šanci mnoha mladým hráčům prosadit se v hlavním týmu dospělých. V několika 

případech se líbí fanouškům i současná bojovnost hráčů. 

Závěrečná otázka zjišťovala předběžné preference fanoušků v oblasti výběru z dvou 

hlavních log. Klub v současnosti disponuje čtyřmi logy, z nichž dvě jsou hlavní (jedno je 

na dresech, druhé na ledové ploše) a další dvě jsou méně využívané alternativní. 

S ohledem na minulost jen lehce převážilo upravené historické logo s nápisem Dukla 

Jihlava. Je však třeba vyzdvihnout, že většina fanoušků kvitovala i nové pojetí loga 

s ježkem, který vystrkuje hlavu z písmene, které se dá přečíst jako J i jako D.  
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3.6 Kvantitativní dotazníkové šetření 

Stěžejní částí zkoumání bylo využití dotazníkové šetření metodou CAWI, což je 

vyplňování otázek v dotazníkovém formuláři na internetu. Z důvodu praktičnosti bylo 

využito Formuláře Google, který umožňuje rozštěpení otázek podle předešlých odpovědí 

a výsledky jdou přehledně vidět ve vytvořených grafech. Formulář byl pod názvem „HC 

Dukla Jihlava – dotazník“ zveřejněn pod odkazem na webových stránkách klubu a taktéž 

na jejich facebookovém profilu. Příznivci klubu mohli dotazník vyplnit od 9.3.2020 až 

do 19.3.2020, kdy byl sběr dat ukončen. Motivací pro vyplnění byla pro respondenty 

mimo jiné také možnost pro vybrané fanoušky vyhrát vstupenky na první domácí utkání 

předkola play-off. Stačilo na konci dotazníku nepovinně vyplnit svým e-mail, přičemž 

bylo zdůrazněno, že získané kontaktní údaje nebudou využity k jiným účelům. Utkání se 

nakonec, stejně jako celý zbytek sezóny, neuskutečnilo z důvodu pandemie. Autor se 

však rozhodl pro náhradní ocenění vybraného fanouška, který obdržel šálu klubu. 

Dotazník obsahoval celkem 20 otázek, které byly rozděleny do čtyř částí nazvaných První 

třetina, Druhá třetina, Třetí třetina a Prodloužení. Otázky byly rozděleny strategicky. 

První otázka měla navodit uvolněnou atmosféru a neodradit respondenty od vyplnění, 

když byla volně položena na to, co respondenty na hokeji obecně baví. V První třetině 

byla poté známkována všechna loga Dukly, což mělo za cíl upoutat respondenta. 

Identifikační otázky byly položeny až na samém konci dotazníku v části nazvané 

Prodloužení. 

Pro přehlednost jsou však identifikační otázky uvedeny zde jako první, ačkoliv 

v dotazníku byly až na jeho konci. Stejně tak další otázky jsou v této kapitole rozebrány 

v jiném pořadí, než ve kterém se nacházely v dotazníku, a to z důvodu lepší orientace  

a nacházení souvislostí mezi odpověďmi. Dotazník byl naopak strukturován tak, aby 

respondenty bavil, neodradil a zároveň si odpovědi na příbuzné otázky u jednotlivých 

respondentů neodporovali, a z toho důvodu byli otázky zdánlivě příbuzné v dotazníku 

rozděleny. Celkově dotazník během uvedeného období vyplnilo 325 respondentů, což je 

vzhledem k počtu fanoušků Dukly vzorek, který zajišťuje poměrně vysokou přesnost. 

Většina respondentů, konkrétně 279 z nich bylo mužů. Dotazník vyplnilo 46 žen,  

což odpovídá 14,2 % z celkového počtu. 
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Graf 3: Genderové složení respondentů (Vlastní zpracování) 

 

Věk respondentů byl dotazován volnou formou, aby se následně mohl vypočítat skutečný 

průměrný věk, nikoliv pouze počty v rámci daných věkových skupin. V průměru bylo 

dotázaným lehce přes 36 let. 

Co se týče vzdělanosti respondentů, tak největší část z nich – 131 (40,3 %) má 

středoškolské vzdělání s maturitou. O 13 % méně je středoškolsky vzdělaných bez 

maturity. O něco méně (23,1 %) je vysokoškolsky vzdělaných a necelá desetina 

respondentů končila základní školní docházkou. 

 

 

 

Graf 4: Vzdělání respondentů (Vlastní zpracování) 

 

Poslední ze čtyř identifikačních otázek se týkala vzdálenosti bydliště od Jihlavy. Přímo 

v Jihlavě bydlí 41,5 % respondentů. V nejbližším okolí Jihlavy do 10 km bydlí 4,9 % 

dotázaných a ve vzdálenosti mezi 10 – 20 kilometry od Jihlavy bydlí 16,6 % respondentů.  
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Graf 5: Vzdálenost bydliště respondentů od Jihlavy (Vlastní zpracování) 

 

Zajímavým faktem je, že téměř 37 % dotázaných je od Jihlavy vzdáleno více než 20 km 

daleko. I mezi dotázanými v osobních rozhovorech bylo zmiňováno v souvislosti 

s reklamou, že do centra Jihlavy příliš nechodí, protože na zápasy dojíždí, někteří i 

z poměrně vzdálenějších míst. Část respondentů ale fandí na dálku a na zápasy příliš 

nedojíždí. To potvrzuje otázka „Jak často chodíte na domácí zápasy Dukly?“ z části 

Třetí třetina. Vyšlo z ní najevo, že 22,8 % na zápasy nedojíždí vůbec nebo jen výjimečně. 

Každý domácí zápas nebo alespoň většinu z nich navštěvuje 52,6 % dotázaných. Čtvrtina 

si vybírá jen některá utkání. 

 

 

Graf 6: Pravidelnost navštěvování utkání (Vlastní zpracování) 

 

Na otázku: „S kým nejčastěji navštěvujete utkání?“, vyšlo najevo, že menší polovina 

dotázaných chodí fandit s kamarádem nebo kamarády. Další třetina uvedla, že s sebou 

bere některého rodinného příslušníka či partnera. Pouze 11 % respondentů chodí na 

zápasy samo. 
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V další části jsou již rozebírány odpovědi fanoušků na stěžejní otázky dotazníku.  

3.6.1 Část dotazníku nazvaná „První třetina“ 

Jako úplně první se odpovídalo na otázku „Co Vás na hokeji baví?“. Tento volný typ 

dotázání sloužil pro navození atmosféry. Odpovědi se točily ve většině okolo toho, že na 

hokeji baví atmosféra, rychlost a tvrdost hry, góly a nepřeberné množství emocí. Někteří 

uvedli, že je drží sympatie ke svému klubu.  

V následujících pěti otázkách byla hodnocena jednotlivá loga Dukly, což mělo 

jednoduchou a zábavnou formou respondenty postupně připravit na následné těžší otázky. 

Známkování proběhlo jako ve škole, kde hodnocení „1“ znamená „logo se mi moc líbí“ 

a hodnocení „5“ zase „logo se mi vůbec nelíbí“. Toto hodnocení bylo zvoleno pro 

efektivní výpočet průměrné známky.   

Jako první známkovali respondenti starší logo prezentující spojení tradičního loga 

s logem města, které používal klub až do sezóny 2016-17 včetně. Následně bylo 

hodnoceno nově upravené retro logo připomínající to, které nosili na hrudi hráči v dobách 

největší slávy. Třetí bylo známkováno aktuální logo, které nosí hráči na dresech 

v současné době, tedy ježek vykukující z písmena JD. Poslední dvě loga jsou alternativní 

a méně využívané, ať už se jedná o nabuzeného ježka s hokejkou nebo dva zkřížené meče. 

Veškeré průměrné známky jsou k vidění níže. 
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Tabulka 8: Známkování log klubu (Vlastní zpracování) 

 

Obrázek 13: Staré logo (Zdroj: [37]) 

Známka 1: 97 (29,8 %) 

Známka 2: 79 (24,3 %) 

Známka 3: 87 (26,8 %) 

Známka 4: 40 (12,3 %) 

Známka 5: 22 (6,8 %) 

Průměrná známka: 2,42 

 

Obrázek 14: Nové retro logo (Zdroj: [37]) 

Známka 1: 202 (62,2 %) 

Známka 2: 65 (20 %) 

Známka 3: 17 (5,2 %) 

Známka 4: 15 (4,6 %) 

Známka 5: 26 (8 %) 

Průměrná známka: 1,76 

 

Obrázek 15: Nové logo JD (Zdroj: [37]) 

Známka 1: 88 (27,1 %) 

Známka 2: 69 (21,2 %) 

Známka 3: 76 (23,4 %) 

Známka 4: 42 (12,9 %) 

Známka 5: 50 (15,4 %) 

Průměrná známka: 2,68 

 

Obrázek 16: Alternat. logo ježka (Zdroj: [37]) 

Známka 1: 50 (15,4 %) 

Známka 2: 63 (19,4 %) 

Známka 3: 85 (26,2 %) 

Známka 4: 67 (20,6 %) 

Známka 5: 60 (18,5 %) 

Průměrná známka: 3,07 

 

Obrázek 17: Alternativ. logo meče (Zdroj: [37]) 

Známka 1: 61 (18,8 %) 

Známka 2: 63 (19,4 %) 

Známka 3: 71 (21,8 %) 

Známka 4: 52 (16 %) 

Známka 5: 78 (24 %) 

Průměrná známka: 3,07 
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Z tohoto zkoumání vyšlo najevo, že nejvíce příznivců preferuje tradiční retro logo, které 

se s posledním rebrandingem lehce upravilo. Toto logo aktuálně zdobí jihlavský led  

a vysloužilo si nejlepší průměrnou známku 1,76. Vzhledem k výraznějšímu náskoku před 

jinými logy může klub ke stěžejní části komunikace do budoucna využívat právě tohoto 

loga, jelikož je fanoušky vnímáno nejlépe. Jako druhé se umístilo logo využívané do roku 

2017, které je složeninou znaku města Jihlava a retro loga. Prezentace Dukly v rámci 

vnímání loga tedy v očích fanoušků stoupla. V těsném závěsu na 3. místě současné druhé 

hlavní logo klubu. Shodnou známku 3,07, což symbolizuje průměrné působení na 

fanoušky, obdržela obě současná alternativní loga.  

Hokejový klub HC Dukla Jihlava se chtěl vytvořením dvou log přiblížit fanouškům všech 

generací, přičemž nové logo ve formě hlavy ježka z univerzálního písmene JD je cíleno 

spíše na mladší generace fanoušků, kteří nezažili největší úspěchy Dukly. Pro potvrzení, 

či vyvrácení tvrzení, že toto nové logo je pro mladší generace efektivnější, je třeba se 

zaměřit pouze na hodnocení fanoušků mladších generací. Následující tabulka zobrazuje 

porovnání průměrné známky vybraných log všemi respondenty s respondenty majícími 

nejvýše 30 let. 

Tabulka 9: Porovnání známkování s mladší generací fanoušků (Vlastní zpracování) 

Hodnocené logo Průměrná známka 

všichni respondenti (325) 
Průměrná známka 

respondenti do 30 let 

včetně (111) 

Znak města s retro logem 2,42 2,74 

Upravené klasické retro logo 1,76 1,86 

Nové JD logo s hlavou ježka 2,68 2,23 

Alternativní ježek s hokejkou 3,07 2,83 

Alternativní zkřížené meče 3,07 3,02 

 

Rozdíl ve vnímání u respondentů do 30 let skutečně existuje. Nejlépe tato věková skupina 

vnímá opět upravené klasické retro logo, i když o něco hůře než celkové hodnocení ze 

všech respondentů. Jako druhé nejatraktivnější logo volili mladší respondenti nové logo 

s písmeny JD a hlavou ježka, což byl koneckonců také cíl klubu, který se chtěl tímto 



62 

 

logem více přiblížit mladším generacím. Pohoršil si znak města s retro logem klubu,  

a naopak alternativní cílevědomý ježek vyobrazený s hokejkou měl u mladších 

respondentů o něco lepší odezvu. Alternativní vyobrazení zkřížených mečů má 

průměrnou známku téměř totožnou a zůstává spíše na neutrální úrovni.  

Pro komunikaci Dukly směrem k mladším generacím bude stále nejvýhodnější využívat 

upraveného klasického retro loga, které najde univerzální využití pro fanoušky všech 

věkových kategorií. U těch mladších však marketingové oddělení může s úspěchem 

sáhnout také po novém hlavním logu. 

U sedmé otázky hodnotili respondenti aktuální stav hokejového klubu HC Dukla 

Jihlava.  Z pěti možných variant uzavřených slovních odpovědí de facto známkovali 

současnou situaci. Slovní hodnocení se dá kvantifikovat a v tomto případě hodnotí 

fanoušci svůj klub horší trojkou, konkrétně průměrným hodnocením 3,18. Průměrným 

hodnocením známkovalo 39,4 % dotázaných, špatným 32 %. Dvojkou hodnotilo 20,3 % 

a nejvyšší možné hodnocení udělilo pouze 8 fanoušků (2,5 %). Nejhorší možné hodnocení 

naopak zakliklo 19 dotázaných (5,8 %). Na hodnocení má jistě vliv nedávná neúspěšná 

snaha týmu udržet se v extralize a zejména pak poslední sezóna, kdy Dukla obsadila po 

základní části a nadstavbě pouze 9. místo a o postup do play-off bojovala v předkole, což 

bylo oproti prvnímu místu po základní části v sezóně předcházející výrazný propad. 

 

 

Graf 7: Aktuální stav HC Dukla Jihlava (Vlastní zpracování)  

 

Předešlá otázka měla respondenty donutit se zamyslet nad tím, jak vnímají a hodnotí 

aktuální situaci Dukly, a také je připravit na osmou otázku: „Který z českých 
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hokejových klubů má podle Vás nejlepší image?“ Na tuto otázku bylo množství 

odpovědí s menší četností, avšak 7 hokejových klubů obdrželo významnější počet hlasů:  

o Liberec – 98 hlasů (30,2 %) 

o Kometa Brno – 62 hlasů (19,1 %) 

o Dukla Jihlava – 59 hlasů (18,2 %) 

o Sparta Praha – 36 hlasů (11,1 %) 

o České Budějovice – 20 (6,2 %) 

o Třinec – 14 hlasů (4,3 %) 

o Plzeň – 14 hlasů (4,3 %) 

Více než 18 % respondentů uvedlo jako klub s nejlepší image v České republice právě 

Duklu. Vzhledem k hodnocení u předešlé otázky, kdy Dukle udělilo nejvyšší možné 

hodnocení pouze 2,5 % se jedná u těchto odpovědí spíše o loajalitu ke svému klubu. 

V tomto žebříčku zvítězil Liberec s téměř třetinou respondentů na své straně. Následuje 

jej Kometa Brno a poté Sparta Praha.  

3.6.2 Část dotazníku nazvaná „Druhá třetina“ 

Na následující otázku byli respondenti rozděleni podle odpovědi na 8. otázku, přesně 

řečeno podle toho, zda jako hokejový klub s nejlepší image uvedli Duklu Jihlava nebo 

jakýkoliv jiný. 

 

➔ Část respondentů, která odpověděla, že nejlepší image má podle nich Dukla 

Vzhledem k rozštěpení dotazníku odpovídalo na tuto otázku pouze 59 respondentů. 

Důvodem bylo zjistit, proč vnímají, že nejlepší image z českých hokejových klubů má 

právě HC Dukla Jihlava. Odpovědi bylo možné psát volnou formou, tudíž značná část 

respondentů odpověděla i vícero zdůvodněním. Četnosti odpovědí zobrazuje následující 

graf. 
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Graf 8: Důvody, proč má dle respondentů Dukla nejlepší image z hokej. klubů v ČR (Vlast. zprac.) 

 

Podle předpokladů převážily odpovědi odkazující na historické doby mužstva. Dvacet 

odpovědí vyjádřilo fanouškovskou příslušnost ke klubu jako hlavní důvod nejvyšší image 

ve svých očích. Hned poté si respondenti pochvalovali současnou vizuální identitu klubu 

zahrnující barvy, loga, provedení dresů, motta apod. Pochváleno bylo i vystupování 

vedení klubu a komunikace navenek přes sociální sítě, webové stránky atd. Spojitost 

s úspěšnou historií má dlouhodobě úspěšná práce s mládeží, stejně jako bojovnost, kterou 

se klub také prezentuje. Všech těchto faktorů může Dukla ve své komunikaci využít. 

 

➔ Část respondentů, podle které má nejlepší image jiný hokejový klub 

Pokud respondenti uvedli jiný český hokejový klub, který má podle nich nejlepší image, 

tak další otázka zněla: „V čem je tento hokejový klub podle Vás lepší než Dukla 

Jihlava?“ Odpovědi nebyly předpřipravené, tudíž měl každý z respondentů napsat své 

důvody volnou formou. Ačkoliv na tuto otázku odpovídalo 266 lidí, tak většina z nich 

uvedla více než jeden důvod. Odpovědi byly napsány různě, ale vesměs se daly shrnout 

do několika oblastí, které jsou včetně četností k vidění v následujícím grafu. 
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Graf 9:V čem je klub s nejlepší image v ČR lepší než Dukla Jihlava (Vlastní zpracování) 

 

Na první pohled je patrné, že hlavními faktory, které jiné kluby odlišují od Dukly v rámci 

image jsou zejména výsledky a předváděná hra často spojená s extraligou, kterou 

fanoušky označené kluby hrají. Významný rozdíl spatřují také v komunikaci ze strany 

klubu a marketingu, kde vidí oproti aktuálně úspěšnějším klubům rezervu, avšak to jde 

ruku v ruce s menšími financemi, kterými klub disponuje, jelikož nehraje extraligu,  

a tudíž rozdíl příjmů od sponzorů bude značný. S ohledem na finance s Dukla musí 

spoléhat také na starší zázemí dané zimním stadionem, který i přes částečné rekonstrukce 

funguje již od roku 1956 a moderním multifunkčním halám již nestačí. Tento nedostatek 

se může v nejbližší budoucnosti odstranit, neboť město už pracuje s projektem výstavby 

nové multifunkční arény. Dotázaní dále často zmiňují to, že Dukla je v porovnání s top 

image jiných klubů pozadu co se týče fanouškovské základny, koncepční prací, výchovou 

mládeže nebo slabší vizuální identitou. Nutno dodat, že se jedná o porovnání Dukly 

s týmem, který má v očích jednotlivých respondentů nejlepší image ze všech klubů 

v České republice. Odpovědi tudíž nemusí ukazovat přímo slabiny jihlavské hokejové 

organizace, ale pouze pohled, na co se zaměřit z hlediska udržení se se špičkou a neustálé 

zlepšování image.  

Ještě vyšší vypovídací schopnost můžou mít pro Duklu jednotlivé odpovědi fanoušků, 

které se vážou ke konkrétnímu klubu. To dá managementu Dukly jasný přehled, od jakého 

klubu v Česku se mohou inspirovat a snažit přiblížit v konkrétních oblastech.  Následující 
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graf tudíž váže jednotlivé počty odpovědí k šesti nejvíce zmiňovaným klubům v rámci 

nejlepší image. 

 

 

 

Graf 10: Důvody upřednostnění u jednotlivých klubů (Vlastní zpracování) 

 

Výše uvedený graf ukazuje, od jakých hokejových klubů se může Dukla inspirovat 

v konkrétních oblastech. Liberec ve většině oblastí dominuje co se týče absolutních 
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a stadionu. Liberec vede u respondentů také v absolutní četnosti oblasti komunikace  

a marketingu, avšak vzorem mohou být i kluby Sparty nebo Komety. Kometa pak 

sekunduje Liberci v oblasti práce s financemi a získáváním sponzorů, stejně jako v oblasti 

výsledků a úrovně hry, alespoň dle názorů dotázaných. Bezkonkurenčně nejlíp je na tom 
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klub nastavil dlouhodobý vývojový systém včetně úspěšného zapojení do akademie 

vychovávání mladých talentů. Z pohledu fanouškovské základny zvítězila v očích lidí, 

kteří vyplnili dotazník, jednoznačně Kometa následovaná velmi populárním Motorem 

České Budějovice, který si svými výkony vybojoval postup do extraligy v následující 

sezóně. Tento graf uvádí absolutní četnosti, když např. 30 respondentů z 98, kteří 

ohodnotili Liberec jako hokejový klub s nejlepší image v Česku, uvádí mezi hlavními 

důvody svého rozhodnutí zázemí a stadion.  

Nezohledňuje se zde však fakt, že stadion, jako hlavní důvod nejlepší image Liberce 

uvedlo 30 respondentů z 98, což je pouze necelých 31 % ze všech, kteří hlasovali pro 

liberecký hokejový klub. Oproti tomu dalo svůj hlas např. Třinci 14 respondentů a hned 

v 6 případech, což odpovídá téměř 43 %, se úroveň zázemí a stadionu objevila mezi 

hlavními důvody toho, proč právě tento klub vidí dotázaní jako ten, který má image 

nejlepší. Pro zohlednění procentuální části respondentů, kteří mezi svými odpověďmi 

uvedli konkrétní důvod, vzhledem ke všem respondentům hlasujícím pro konkrétní klub, 

vznikl následující graf. 
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Graf 11: Procentuální vyjádření upřednostnění u jednotlivých klubů (Vlastní zpracování) 

 

Pořadí se již od pohledu lehce pozměnilo. Inspiraci může Dukla z hlediska zázemí  

a stadionu hledat u Třince a také u Liberce. Oba kluby hrají svá utkání v nedávno nově 

postavených multifunkčních halách. V marketingové komunikaci je nejlepším vzorem 
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ráznými hesly („Spartu nezastavíš“, „Jsme jedné krve“) a také typickou barevnou 

kombinací. To se projevilo také ve faktoru vizuální identity, kde zaujala taktéž vedoucí 

postavení v tomto dotazníkovém šetření. Dle názorů respondentů pracují s financemi 

nejlépe v Třinci a v Liberci zase skvěle s mládeží. V klubu Bílých Tygrů z Liberce je také 

vidět schopnost vedení nastavit a udržet dlouhodobější koncepci. Českým Budějovicím  

a Kometě Brno závidí respondenti nejvíce fanoušky, kteří při zápasech ženou svůj tým 

vpřed. V komplexním propojení všech faktorů dosáhl největšího úspěchu u fanoušků 

Liberec. 

3.6.3 Část dotazníku nazvaná „Třetí třetina“ 

V této části se dotazník pro všechny respondenty opět spojil.  

Zkoumány byly faktory mající vliv na rozhodování fanoušků, zda na zápas přijít,  

či nikoliv. Výstupy mohou managementu Jihlavy pomoci při rozhodování o tom, jak 

pracovat s cenotvorbou vstupenek, doprovodným zápasovým programem a propagaci 

jednotlivých utkání. Na otázku se dalo odpovědět výběrem i vícero z nabízených 

možností s variantou napsat i vlastní odpověď. „Podle jakých faktorů se rozhodujete, 

zda půjdete na dané utkání?“ 

 

Graf 12: Faktory rozhodování o návštěvě utkání (Vlastní zpracování) 
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Největší vliv na rozhodování, a to u téměř poloviny respondentů, má datum a čas utkání 

v kombinaci s tím, zda mají volno a nemusejí být například v práci. Podle soupeře se 

rozhoduje více než 38 % dotázaných. Skoro dvacet procent se spoléhá také na to, zda mají 

na zápas s kým jít, jelikož nechtějí fandit sami. Bez ohledu na faktory chodí svůj oblíbený 

tým podpořit 16,31 % dotázaných. Určitý vliv na návštěvnost má aktuální forma týmu 

(16,62 %) a postavení týmu v tabulce (11,08 %). Tato čísla však budou ve skutečnosti  

o něco vyšší a vliv umístění a formy týmu na návštěvnost Dukly bude vyšší, což se 

potvrdilo při porovnání návštěvnosti posledních dvou sezón. V sezóně 2018-19 se 

umístila Dukla po základní části na 1. místě a průměrná návštěvnost se zastavila na čísle 

2030 diváků, kdežto v sezóně 2019-20 to bylo v průměru 1252 diváků a 9. místo po 

základní části. Rozdíl v návštěvnosti je celých 38,33 %. 

Pro zjištění ideálních komunikačních kanálů, prostřednictvím kterých se fanoušci 

zajímají o Duklu, vznikla otázka: „Odkud nejčastěji čerpáte informace o hokejovém 

klubu HC Dukla Jihlava?“ 

 

Graf 13: Zdroje informací o klubu (Vlastní zpracování) 
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Dle předpokladu jsou nejvyužívanějšími kanály pro komunikaci oficiální webové stránky 

a sociální sítě klubu. V obou případech je využívá 67 % respondentů. Od kamarádů, 

známých a rodiny zjišťuje informace více než 20 % dotázaných. Méně využívanými 

způsoby jsou televize a rádio. Noviny využívá pro získání informací přes 6 % 

respondentů.  

Odpovědi v předešlé kapitole (Druhá třetina) sice nastínily směr a určily vzory, ke kterým 

se může Dukla ubírat, ale neukázaly konkrétní slabé a silné stránky, jelikož předchozí 

zmínky hovořili pouze o tom, že některé faktory nejsou dle určitých názorů na nejvyšší 

úrovni. Slabé stránky se tedy zkoumaly u otevřené otázky: „Co považujete za slabiny 

Dukly při zápasech i mimo ně?“ Respondenti odpovídali rozepisovací formou a většina 

z nich zodpověděla více slabin. Za absolutně nejčastější slabinu jsou považovány 

současné výkony a výsledky týmu, které se tuto sezónu razantně propadly.  

Mezi slabé stránky Dukly zařadili respondenti následující: 

- slabé výsledky a tým 

- finance 

- stadion a zázemí 

- komunikace směrem fanouškům 

- návštěvnost 

- kvalita občerstvení 

 

Další otázka byla naopak na silné stránky, kterými se může pyšnit jihlavská hokejová 

organizace. „Co považujete za hlavní přednost Dukly oproti jiným klubům?“ Cílem 

bylo zjistit možné konkurenční výhody. Absolutně nejsilnější předností je pro fanoušky 

historie a tradice. 

Mezi silné stránky Dukly zařadili respondenti následující: 

+ tradice a historie 

+ značka a srdeční záležitost (love brand) 

+ bojovnost 
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3.6.4 Část dotazníku nazvaná „Prodloužení“ 

Ještě před identifikačními otázkami byla v závěrečné fázi dotazníku položena otázka 

s možností zaškrtnutí více přednastavených odpovědí, která zněla: „Jaká slova se Vám 

vybaví, když se řekne hokejový klub Dukla Jihlava?“ Tato otázka navazovala na 

hledání předností v předcházející otázce. 

 

Graf 14: Asociace slov vybavených ve spojitosti s klubem HC Dukla Jihlava (Vlastní zpracování) 
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3.6.5 Shrnutí hlavních poznatků získaných dotazníkovým šetřením 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 325 respondentů, kteří vyplnili připravený formulář 

o 20 otázkách. Z hodnocení jednotlivých log klubu vyplynulo, že se poslední rebranding 

povedl. Z log vyšlo s nejlepší známkou aktualizované retro logo, které by měl tudíž klub 

při svých marketingových činnostech využívat nejvíce. U respondentů do 30 let se 

preference lehce lišily, avšak zvítězilo také aktualizované retro. U této mladší věkové 

skupiny však uspělo také aktuální nové logo JD s hlavou ježka, a proto klub při aktivitách 

zaměřených na mladší generace (potenciálních) fanoušků může využít právě tohoto vzoru 

loga.  

Průměrná známka aktuálního stavu Dukly byla 3,18, což je podprůměrná hodnota 

směřující spíše k přívlastku slabší. Mezi slabé stránky zařadili dotázaní následující 

faktory: špatné výsledky týmu, finance, zázemí a stadion, komunikace směrem 

k fanouškům, návštěvnost, kvalita občerstvení. Za slabou návštěvností stojí jistě alespoň 

z části zhoršené výkony týmu v porovnání s předešlou sezónou, když klub již nebyl po 

základní části na 1. místě, ale obsadil až 9. příčku. Návštěvnost poklesla v porovnání 

s předešlou sezónou o 38 %. Mezi silné stránky Dukly naopak fanoušci zařadili historii  

a tradici, srdeční záležitost k značce, vizuální identitu a bojovnost na ledě i mimo něj. 

Právě silných faktorů může jihlavský hokejový klub využít pro částečnou eliminaci těch 

slabých. 

Inspirací mohou být fanoušky zvolené kluby s nejlepší image. Klubem s komplexně 

nejlepší image je dle dotázaných Liberec, který je následován Kometou Brno. Mezi 

jednotlivými faktory, proč tomu tak je, byla často zmiňována předváděná hra a hlavně to, 

že vybrané kluby hrají extraligu. Fanoušci zde tedy vyslovili přání vrátit se s Duklou do 

nejvyšší české hokejové soutěže. Dalším faktorem je zázemí a stadion, přičemž nejvíce 

se mohou inspirovat u Třince s Libercem, kteří hrají svá utkání v nových multifunkčních 

arénách. Liberec je dle respondentů také největším vzorem co se týče vedení klubu  

a koncepční práce spojené také s úspěšnou výchovou mládeže. S financemi  

a domlouváním sponzorů to zase nejlépe umí ve Třinci. Oblast marketingu, komunikace 

a vizuální identity klubu má dle respondentů nejlépe zvládnutou pražská Sparta. 

V uvedených oblastech se může Dukla od vyjmenovaných hokejových organizací 

inspirovat a zároveň vzít v potaz slova, která se fanouškům vybaví ve spojení s Duklou. 
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Jsou to slova jako historie, hrdost, bojovnost, srdce, úspěch, ježek, minulost, tým a emoce. 

Těchto slov se může marketingové oddělení držet nebo od nich odvodit slogany a hesla 

do dalších sezón.  

Respondenti zároveň uvedli, že u těch, kteří nechodí na každý zápas Dukly, hrají při 

rozhodování, zda utkání navštíví, roli některé faktory. Nejvýznamnějším z nich je termín 

a čas zápasu ve spojení s tím, aby měl daný fanoušek volný čas na zápas přijít. 

Významným faktorem je také soupeř, který se Dukle ve vybraném klání postaví, ale také 

to, zda na zápas půjde někdo z kamarádů. V neposlední řadě, jak již bylo uvedeno, 

ovlivňuje návštěvnost výraznou mírou aktuální výsledky mužstva a postavení v tabulce. 

Z dotazníku také vyplynulo, že nejvíce lidí získává informace o klubu z oficiálních 

webových stránek a sociálních sítí klubu. Mnoho z nich je také zjišťuje od kamarádů  

a známých osobně nebo také od dalších fanoušků na neoficiálním diskuzním fóru.  

3.7 Souhrn analýz 

Souhrn pomocí SWOT analýzy shrnuje zjištěné poznatky z předešlých analýz a výzkumů 

do čtyřpolní tabulky představující jak faktory vnitřního prostřední (silné a slabé stránky), 

tak faktory vnějšího prostředí (příležitosti a hrozby).  
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Tabulka 10: SWOT analýza HC Dukla Jihlava (Vlastní zpracování) 

Silné stránky (S) 

- historie, minulost, tradice 

- fanouškovská základna 

- vizuální identita klubu 

- komunikace na soc. sítích 

- práce s mládeží 

- distribuce vstupenek 

- PR akce během sezóny 

Slabé stránky (W) 

• výsledky v poslední sezóně 

• propagace ve městě a okolí 

• starší stadion a zázemí 

• nižší finanční rozpočet 

• pokles návštěvnosti 

Příležitosti (O) 

• postup do Extraligy 

• záchrana nejhoršího týmu 

Extraligy v nejbližších sezónách 

• zvýšení dotací od státu 

• finance za výchovné při podpisu 

odchovanců v NHL 

 

Hrozby (T) 

• ekonomická krize 

• omezení v závislosti na pandemii 

• uzavření Extraligy 

• možné zúžení počtu účastníku 

Extraligy ze 14 na 12 mužstev 

• změna preferencí u nové generace 

• neustálé zvyšování požadavků na 

normy stadionu a zázemí 

 

3.7.1 Silné stránky 

Hlavní silnou stránkou je veleúspěšná minulost klubu, ze které Dukla těží dodnes, jelikož 

má její značky v Česku i ve světě stále zvuk. Jihlavský hokejový klub je totiž s dvanácti 

tituly z nejvyšší ligy historicky druhým nejúspěšnějším klubem, přičemž donedávna byl 

dokonce na samém vrcholu historické úspěšnosti. Za celou dobu fungování si touto 

organizací prošlo obrovské množství úspěšných hráčů a reprezentantů. Práce s mládeží je 

dodnes úspěšná a někteří odchovanci podepisují smlouvy dokonce v NHL. Silnou 

stránkou mohou být stále fanoušci, kteří jsou naučení chodit v Jihlavě na hokej. 

Návštěvnost značné části z nich je však závislá na výsledcích mužstva. 
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Management zabodoval s novým vizuálním ztvárněním log klubu a současně lze ocenit 

komunikaci na sociálních sítích klubu, která je ucelená, pravidelná a působí dobrým 

dojmem. Dukla také v průběhu sezóny pořádá množství speciálních akcí pro fanoušky  

a účastní se také charitativních projektů, čímž si udržuje dobré jméno. 

3.7.2 Slabé stránky 

V poslední sezóně zažila Jihlava výsledkový propad, když se tým neprobojoval v první 

fázi sezóny do top 8 týmů a o dvě postupová místa musel bojovat s týmy z horší poloviny 

tabulky, což se projevilo na nižší návštěvnosti. Již delší dobu fanoušci kritizují 

nedostačující starý zimní stadion a s tím spojené zázemí pro fanoušky i hráče. Město však 

již pracuje na projektu, který by měl do dvou let spustit výstavbu nové multifunkční 

arény. 

Klub se však potýká s nižším finančním rozpočtem než v sezóně 2018-19, kdy inkasoval 

dokonce odměny za podpisy smluv hráčů v NHL. O sezónu dřív hrála Dukla dokonce 

Extraligu, což s sebou přineslo pochopitelně také větší odměny od sponzorů a vyšší 

příjmy ze vstupného. Mezi slabší stránky lze, na rozdíl od sociálních sítí, přidat outdoor 

propagaci ve městě a okolí.  

3.7.3 Příležitosti 

Hlavní příležitostí je možný postup Dukly zpět do hokejové Extraligy umocněná navíc 

tím, že s největší pravděpodobností rozhodne ČSLH o tom, že nejvyšší česká hokejová 

liga bude v nejbližších letech nesestupová. To by pro Duklu v případě postupu 

znamenalo, že se může aklimatizovat na vyšší úroveň, a navíc dát sponzorům jistotu, že 

při uzavření víceletého kontraktu mohou počítat s nejvyšší českou hokejovou ligou.  

Reálnou příležitostí, na kterou management nedávno dosáhnul, je získání odměny za 

úspěch některého z odchovanců jihlavského hokeje ve formě podepsání smlouvy 

s některým klubem NHL. Další příležitostí může být zvýšení dotací pro hokejové nebo  

i jiné sportovní kluby. Stát se začal o sport více zajímat a zřídil Národní sportovní 

agenturu, což může signalizovat, že státní investice do sportu budou růst. 
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3.7.4 Hrozby 

Velkou hrozbou je ekonomická krize, která by sportovní odvětví zasáhla podobně jako 

jiná. Tato hrozba je velice aktuální a vzhledem k pandemii se s ní musí počítat. Ještě 

předtím by měl ale jihlavský hokejový klub myslet na přetrvání omezení ze strany státu, 

jakožto reakci na tuto epidemii. To by s sebou mohlo přinést další ušlý zisk ze ztraceného 

vstupného (pokud by se hrálo bez diváků) nebo navýšení požadavků na hygienická 

opatření. S tím souvisí také zvyšování norem v jiných oblastech, např. požadavky na 

stadion a zázemí ze strany svazu.  

Když ekonomická krize je velkou hrozbou, pak možné uzavření Extraligy a nemožnost 

do ní postoupit je pro Duklu vůbec tou největší. Celé jméno je postaveno na historických 

úspěších, které se do budoucna mohou opakovat, ale v případě naplnění tohoto scénáře 

by to mělo na klub velké negativní dopady snad po všech stránkách. Tři ze špičkových 

klubů z Extraligy navíc přišly s protinávrhem na vývoj Extraligy v nejbližší letech, kdy 

reagují na myšlenku svazu (ve 2 sezónách se poslední tým zachrání) naprosto 

protichůdným návrhem, že chtějí Extraligu zúžit ze současných 14 na pouhých  

12 mužstev a zvýšit tak její exkluzivitu [44]. 

V rámci obměňování generací by se měl klub připravovat na možnou změnu preferencí  

u mladých lidí, jelikož roste například popularita e-sportu. 

3.7.5 Využití možných vazeb mezi faktory ve SWOT analýze 

• Skvělá komunikace klubu na sociálních sítích, která není příliš finančně náročná, 

ve spojení s vizuální identitou, může efektivně klubu vynahradit nižší finanční 

rozpočet. (SW) 

• Jedna z největších slabin v podobě starého stadionu se může stát velkou silnou 

stránkou, pokud se dotáhne do konce projekt výstavby nové multifunkční  

arény (SW) 

• Starší stadion a slabší zázemí se může v očích fanoušků stát menší slabou stránkou 

v případě vhodně zvolené komunikace odkazování na historické úspěchy, které se 

udály na stejném místě. (SW) 
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• Využít dobré práce s mládeží může Dukla při zapojení mladých odchovanců do 

mužského týmu, čímž během několika sezón dojde po začlenění těchto hráčů 

k lepším výsledkům týmu při nižších nákladech na mzdy. (SW) 

• Pokračování v dobré práci s výchovou talentů může klubu pomoci využít 

příležitosti postupu do Extraligy (a využít tak ještě druhé příležitosti v podobě 

pravděpodobného nesestupování nejhoršího týmu v nejbližších sezónách) nebo 

alespoň získání významné finanční částky od NHL, pokud někteří hráči podepíšou 

s některým klubem v nejslavnější hokejové lize světa smlouvu. (SO) 

• Dukla může využít svou silnou stránku aktivní komunikace na sociálních sítích 

ve spojení s líbivou vizuální identitou zacílením na mladší generace a částečně tak 

eliminovat hrozbu výrazné změny preferencí (např. upřednostňování e-sportu), 

čímž si klub může zajistit přízeň nových mladých fanoušků. (ST) 

• Hrozbu omezení spojených s pandemií (např. zápasy bez diváků) může klub 

částečně zmírnit komunikací s fanoušky na sociálních sítích doplněnou o online 

přenosy z utkání. (ST) 

• Dopady ekonomické krize se můžou utlumit v případě, že klub využije příležitost 

rychlého postupu do Extraligy s možností adaptace bez šance spadnout zpátky do 

1. ligy, což by zvýšilo zájem sponzorů. (OT) 

• V případě získání zvýšených dotací od státu nebo bonusu za výchovné od NHL si 

klub částečně vyřeší svou situaci s nižším rozpočtem. (WO) 

• Problém s upadající návštěvností kvůli horším výsledkům vyřeší Dukla postupem 

do Extraligy, což se potvrdilo postupem v sezóně 2017-18, kdy se návštěvnost 

v porovnání s předchozí sezónou zvýšila trojnásobně. (WO) 

• Pokračování ve špatných výsledcích z poslední sezóny může ještě více prohloubit 

negativní finanční dopady způsobené předpokládanou ekonomickou krizí. Proto 

by měla Dukla bezpodmínečně v nejbližších sezónách hrát o nejvyšší příčky  

v 1. lize, v ideálním případě postoupit do Extraligy. (WT) 

3.8 Poznatky pro návrhovou část práce 

Marketing Dukly je postaven na silné značce těžící z úspěšné minulosti této hokejové 

organizace. Komunikace by tedy nadále měla odkazovat na minulost v souvislosti 
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s propojením s nejvyššími ambicemi klubu i do budoucna. Komunikovat tedy mohou 

slova jako minulost, úspěch nebo hrdost. Mnoho fanoušků si s Duklou asociuje 

soudržnost týmu, bojovnost a ježka. Na hokej však chodí fanoušci kvůli emocím s tím 

spojeným, tudíž by mohlo skvěle fungovat v novém vizuálním ztvárnění kampaní 

vyzdvižení právě emočního zapojení.  

Značná část fanoušků chodí pouze na utkání proti atraktivním soupeřům, a proto je na 

zápasech proti některým týmům menší návštěvnost. Pokud by chtěla Dukla na tento fakt 

zareagovat jinak než cenovým zvýhodněním tak, aby se návštěvnost u méně populární 

zápasů zvýšila, nabízí se zavedení speciálního doprovodného programu u vytipovaných 

zápasů. Na podobném principu fungují i kluby NHL, když na vybraných zápasech 

dostanou fanoušci např. figurku hráče zdarma nebo nápoj za zvýhodněnou  

cenu (1+1 zdarma) apod.  

Nejúčinnějšími médii pro komunikaci klubu s fanoušky, jak vyplynulo z dotazníkového 

šetření, jsou oficiální webové stránky a stránky na sociálních sítích. Významná část 

fanoušků využívá také dnes již neoficiálního fanouškovského fóra. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části práce je navržena komunikační kampaň na sezónu 2020-21 pro hokejový tým 

HC Dukla Jihlava zahrnující fázi základní části i play-off. Celý návrh kampaně je členěn 

do podkapitol kvůli podrobnému rozebrání jednotlivých částí, a to dle plánovacího 

modelu SOSTAC. 

4.1 Situační analýza 

Situační analýza je ze všech úhlů pohledu vypracována v předchozí kapitole (Analýza 

současného stavu).  

Hokejový klub HC Dukla Jihlava těží zejména ze své úspěšné minulosti, neboť je v počtu 

titulů v rámci nejvyšší československé a české ligy druhým nejúspěšnějším klubem. 

Aktuálně však hraje až druhou nejvyšší českou hokejovou ligu, přičemž naposledy se do 

Extraligy podíval v sezóně 2017-18. Na návštěvnost domácích utkání mají velký vliv 

právě výsledky mužstva, neboť s postupem do Extraligy se průměrná návštěvnost zvedla 

více než trojnásobně. Naopak v porovnání posledních dvou sezón, které Dukla odehrála 

ve druhé nejvyšší lize, se průměrná návštěvnost základní části lišila o více než 38 %, což 

zapříčinil výsledkový pokles, kdy v sezóně 2018-19 obsadil klub 1. místo po základní 

části a o rok později až 9. místo. 

V marketingové komunikaci by tedy klub měl hlásat jen ty nejvyšší ambice a zároveň se 

s nimi ztotožnit, neboť na úspěch je neodmyslitelně spjat se značkou Dukly Jihlava. Na 

to navazují nejasnosti ohledně budoucího formátu Extraligy, když se během nedávno 

skončené sezóny projednávalo její uzavření, což by znamenalo, že by se poté prvoligové 

týmy nemohli do nejvyšší soutěže dostat. Zároveň však v reakci na pandemii a tím 

způsobeným finančním ztrátám (kvůli zrušení zápasů play-off) se projednávají možnosti, 

jak hokejovým klubům pomoci a z pohledu Extraligy se řeší dvě varianty. První je taková, 

že v následujících dvou sezónách postoupí o ligu výš vítěz 1. ligy, avšak nejhorší tým 

Extraligy nespadne. Tím se budou mít hokejové organizace záruku, kterou mohou dát 

sponzorům. Druhou variantou, se kterou přišly tři špičkové kluby, je naopak redukce  

a snížení počtu účastníků Extraligy ze 14 na pouhých 12, čímž by se údajně zvýšila 

exkluzivita soutěže, a tím pádem by to bylo větším lákadlem pro sponzory. Každopádně 
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s postupem do Extraligy by si Dukla Jihlava zajistila lepší výchozí pozici z hlediska 

finanční situace i s ohledem na plánovanou výstavbu multifunkční haly namísto starého 

stadionu. 

Z pohledu konkurence je nejbližším konkurentem a zároveň největším rivalem Třebíč. 

Dalším konkurenčními celky jsou Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou, jejichž celky ale 

hrají až třetí nejvyšší soutěž. Ve sportu, a hokeji obzvlášť, však panuje vysoká míra 

loajality fanoušků ke svému klubu, a to z důvodu přirostení k srdci nebo vzhledem ke 

vzdálenosti od bydliště.  

 

4.2 Komunikační cíle 

Cílem celé komunikační kampaně je efektivně zviditelnit hokejový klub HC Dukla 

Jihlava a přivést na stadion více fanoušků. Klíčem je spojení této organizace s nejvyššími 

cíli, kterými by mělo být hrát absolutní špičku tabulky 1. ligy s potenciálem postoupit 

opět do Extraligy. Komunikované sdělení musí předat lidem informaci o tom, že Dukla 

je neodmyslitelně spjata s úspěchem, ale nejen z historického pohledu, ale především do 

budoucna. Opětovně tedy vrátit potenciálním příznivcům víru v návrat mezi nejlepší 

týmy v České republice, a že fanoušci jsou toho součástí, jelikož svůj oblíbený tým 

podporují a ženou kupředu. Cílem je tedy přesvědčit potenciální zájemce, aby na hokej 

chodili a neupouštěli od návštěvnosti, jako tomu bylo v minulé sezóně. Připravená 

komunikační kampaň tedy bude obsahovat propojení nejvyšších ambicí klubu s heslem 

hlásajícím stejný cíl za využití fotek dřívějších úspěšných momentů. V play-off se navíc 

kampaň musí držet podobného vizuálu, ale odlišení některých prvků, které fanoušky 

namotivují na tuto nejdůležitější fázi sezóny.  

4.2.1 Cílové skupiny 

Primární cílovou skupinou pro tuto komunikační kampaň jsou lidé z Jihlavy všech 

věkových kategorií bez rozdílnosti pohlaví. Mezi příznivci Dukly, kteří vyplnili dotazník 

bylo pouhých 41,5 % z nich přímo z Jihlavy, což za předpokladu, že vzorek respondentů 

byl docela přesný, dává číslo, které má ještě dostatečnou rezervu a klub tak má šanci 

přitáhnout na utkání množství dalších příznivců z Jihlavy. Číslo průměrné návštěvnosti 
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čítající přes čtyři tisíce fanoušků ze sezóny, kdy hrál jihlavský tým extraligu v porovnání 

s poslední sezónou (v průměru lehce přes 1200 fanoušků) tomu také nahrává. 

Sekundární cílovou skupinou jsou lidé žijící v nejbližším okolí Jihlavy. Ty kampaň 

zasáhne pomocí novin a rádií, sociálních sítí klubu a ty, kteří do Jihlavy dojíždí pomocí 

OOH reklam. Další sekundární cílovou skupinou (spadající z velké části také do 

primární) jsou mladší lidé (včetně studentů) z Jihlavy a blízkého okolí. 

4.2.2 Konkretizace cílů kampaně 

Úspěšnost kampaně se bude hodnotit podle předem stanovených cílů, které jsou 

nastaveny dle přístupu SMART.  

Prvním cílem je zvýšení průměrné návštěvnosti domácích zápasů základní části 

v porovnání s předchozí sezónou o 25 %. Tento cíl je velice snadno měřitelný a k jeho 

vyhodnocení dojde na konci základní části. Bude se však vyhodnocovat také průběžně  

a dle toho se může kampaň případně v konkrétních případech operativně lehce upravovat 

a přizpůsobovat. Tento cíl bude splněn, pokud průměrná návštěvnost domácích zápasů 

Dukly Jihlava v základní části sezóny 2020-21 přesáhne 1565 návštěvníků. Důležitým 

poznatkem faktorem, který bude mít vysoký efekt na to, zda bude cíl dosažen ba dokonce 

výrazně překročen, budou výsledky mužstva a předváděná hra. 

Dalším cílem je zlepšení současného stavu Dukly Jihlava v očích fanoušků pomocí 

známkování alespoň na průměrnou známku 2,5. V současnosti byla otázka na 

oznámkování klubu využita v rámci dotazníkového šetření a z odpovědí vyplynula 

podprůměrná spokojenost respondentů, když průměrná známka byla 3,18. Nutno zmínit, 

že hodnocení situace v klubu v očích fanoušků je neodmyslitelně spjato s marketingovou 

činností klubu. Samozřejmě zde hrají výraznou roli výsledky týmu nebo starý stadion. 

Efektivní komunikací se však mohou tyto faktory částečně eliminovat a pomocí navržené 

kampaně tak dosáhnout průměrné známky 2,5. Splnění či nesplnění tohoto cíle bude 

měřeno formou ankety na webových stránkách klubu na konci sezóny. 

Třetím cílem je dosažení 800 kusů prodaných permanentních vstupenek na  

sezónu 2020-21. Toto číslo je lehce navýšeno v porovnání s počtem prodaných 

permanentek v minulé sezóně. Do toho jsou započteny všechny permanentky, ať už na 

sezení či stání v obou variantách bez ohledu, zda jsou pouze na základní část nebo včetně 
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play-off. Tento cíl je zvolen kvůli vyhodnocení úspěšnosti počáteční fáze kampaně, 

jelikož se permanentky prodávají před začátkem ligových zápasů. Úspěšnost tedy bude 

záviset na výrazném ataku začátku kampaně. Mimo to bude záviset na herním představení 

týmu v přípravných zápasech. 

Posledním cílem je zvýšení sledovanosti na sociální síti Instagram o 5 %. Ten využívá 

převážně mladší generace a díky hashtagům, které se budou využívat po dobu celé 

kampaně může být tento cíl naplněn. Podporou pro splnění budou i speciální soutěže. 

V současné době má oficiální instagramový profil hc_duklajihlava přesně  

5880 sledujících. Na konci sezóny, kdy se cíl vyhodnotí by měl profil ve sledovanosti 

přesáhnout hranici 6174. 

4.3 Komunikační strategie 

V této kapitole je popsána strategie komunikační kampaně, která určuje, jaké způsoby 

musí klub využít, aby se dostal do bodu splnění stanovených cílů. 

4.3.1 Komunikované sdělení 

Komunikační kampaň na celou sezónu 2020-21 bude rozdělena do dvou fází, první pro 

přípravná utkání a celou základní část, druhá fáze nastoupí po případném postupu Dukly 

do Play-off. Fáze se od sebe budou lišit pouze drobnějšími grafickými detaily a jiným 

hashtagem, avšak hlásané sdělení zůstane podobné. Kampaň bude propojovat ambice 

klubu společně s drobným odkazem na dřívější úspěchy, a to do té míry, aby komunikace 

nepůsobila nostalgicky, ale aby se na dřívější úspěšnou éru v blízké budoucnosti 

navázalo. Proto budou komunikovány ambice klubu a také emoce, které k hokeji 

neodmyslitelně patří. Cílem je navodit u fanoušků dojem, že budou součástí toho, když 

se bude v Jihlavě psát nová úspěšná éra. 

4.3.2 Využitá média 

Během kampaně se využijí tradiční OOH reklamy v podobě billboardu a banneru v ulicích 

města Jihlava, stejně jako reklamy v místních rádiích či tisku. Kampaň bude po celou 

dobu probíhat na sociálních sítích klubu, přičemž podporu jim budou poskytovat speciální 
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soutěže pro fanoušky. Kampaň bude spuštěna pomocí „guerilla attack“ formou reklamy 

na chodníku umístěné na 10 různých místech rozmístěných po městě.  

Před začátkem play-off se využije dalšího ataku, tentokrát ve vozech MHD v Jihlavě 

formou ambient marketingu, konkrétně reklamy na držátkách lákající na atraktivní fázi 

sezóny. 

Kromě reklamy bude ze složek komunikačního mixu využito také Public relations, a to 

ve formě pokračování ve vydávání zápasového zpravodaje Duklák na utkáních, tiskových 

zpráv, eventů pro fanoušky a také dobročinných akcí hráčů klubu. Pro zajištění vyšší míry 

návštěvnosti na utkáních proti méně atraktivním soupeřům bude využito také eventů  

a podpory prodeje. 

4.3.3 Vizualizace kampaně 

Při vytváření grafických návrhů bude nezbytné propojit dřívější úspěšné momenty s se 

současnými nejvyššími ambicemi klubu. Návrhy využijí fotografie zachycující emoce 

hráčů po vstřeleném gólu a nedávného postupu do Extraligy. Po sezónách, kdy měl klub 

velice graficky propracované kampaně, se bude vizuál pro tuto sezónu snažit o návrat  

k jednoduchému čistému designu, který bude vybrané hodnoty výstižně hlásat. Ve fázi 

play-off navíc dojde k úpravě klasického loga na logo speciálně vytvořené k této 

nejdůležitější části sezóny. 

4.4 Taktika 

Celá komunikační kampaň na sezónu 2020-21 pro hokejový klub HC Dukla Jihlava bude 

rozdělena na dvě fáze – pro základní část a pro play-off. V první fázi bude kampaň 

odkazovat na společný slogan „Zrozeni pro úspěch“, který má ve své podstatě vystihnout 

velice úspěšnou historii tohoto hokejového klubu a současně odkazovat na současnost  

i budoucnost. Jasné a úderné heslo spojuje značku Dukly s úspěchem. V této fázi se bude 

používat stejnojmenný hashtag #zrozeniprouspech pro využití potenciálu sociálních sítí. 

Současně se může využít standartní hashtag #hcduklajihlava. Druhá fáze, která se spustí 

těsně před začátkem play-off, ponese název „Přišel náš čas“ s využitím hashtagu 

#priselnascas, a v několika případech se využije také slogan „Pojďme to zažít znovu“ ve 

spojení s tím, že úspěšná minulost se může opakovat. 
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4.4.1 Vizuály kampaně 

Celá kampaň bude v obou fázích využívat stejný vizuál, který se bude lišit pouze v drobné 

změně barev, vyměněném sloganu a upraveném logu na play-off.  

První fáze kampaně bude využita pro přípravné zápasy a celou základní část  

sezóny 2020-21. Spuštění proběhne na začátku měsíce srpna, jelikož se od druhého 

srpnového týdne začínají hrát první přípravná utkání. Ty probíhají po dobu jednoho 

měsíce a od poloviny září se již rozjíždí ligový program zápasů, což udává termín pro 

splnění stanoveného cíle prodeje permanentních vstupenek. V této fázi bude využito fotek 

zachycující emoce fanoušků a hokejistů. Celý návrh je v týmových barvách a zastřešuje 

jej slogan spojující značku s úspěchem.  

Vizuál úvodní fotky facebookového profilu spojující komunitu příznivců využívá 

momentek fandění, napětí a radosti fanoušků.  

 

Obrázek 18: Návrh grafiky na facebookový profil klubu na základní část  
(Dle požadavků autora práce zpracováno [45]) 

 

Pro YouTube kanál je do vizuálu zakomponována fotka využívající opět emoce, tentokrát 

ale radost jihlavského hráče po vstřelení branky. Spojení této fotografie právě s kanálem 

pro videa je ideálním, jelikož zachycuje záběr z akce, přičemž nepravidelný žlutý pruh 

pomáhá vizuálu oživnout díky symbolizaci, že je daný hráč v pohybu a klouže po ledě.  
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Obrázek 19: Návrh grafiky YouTube profil klubu na základní část  
(Dle požadavků autora práce zpracováno [45]) 

 

Celkový koncept zpracování se vrací spíše k jednoduchosti a přímočarosti 

komunikovaného sdělení. Jednoduchost na úkor složitých grafických provedení byla 

zvolena kvůli tomu, že jihlavská hokejová organizace využívala v posledních letech 

velice výrazné vizuály kampaní se sněhem, ohněm nebo mlhou. Zvolená strategie bude 

tvořit kontrast oproti předchozím sezónám a zároveň zejména grafický návrh na billboard 

a banner působí lehce retro dojmem, což vytváří jemný odkaz na historii. 

 

Obrázek 20: Návrh grafiky na billboardovou reklamu na základní část  
(Dle požadavků autora práce zpracováno [45]) 

 

Druhá fáze kampaně spuštěná těsně před začátkem Play-off bude využívat podobného 

vizuálního ztvárnění. Jelikož se jedná o nejdůležitější fázi sezóny, kdy se rozhoduje  

o úspěchu či neúspěchu v dané sezóně, bude komunikace postavena na novém sloganu 

„Přišel náš čas“ symbolizujícím nejvyšší ambice klubu. Částečný odkaz na úspěšný 

postup do Extraligy v roce 2017 s heslem „Pojďme to zažít znovu“ bude využit s cílem 
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vzbuzení dojmu, že se nedávná historie v podobě postoupení do nejvyšší české soutěže 

může opakovat.  

Pro zdůraznění důležitosti play-off bude upraveno stávající logo. Využito bude pověry, 

že holení vousů během vyřazovací části přináší smůlu, a tak po ledě jezdí převážně 

vousatí hráči. Tato symbolika bude vzbuzovat dojem zapojení fanoušků do hry tím 

způsobem, že mohou držet společně s těmi, jimž fandí a stát se tak nedílnou součástí 

Dukly Jihlava. 

 

Obrázek 21: Návrh úpravy loga na play-off 

(Dle požadavků autora práce zpracováno [45]) 

Na facebookovém profilu bude využit podobný styl jako u YouTube v základní části. 

Opět je zde zachycena momentka hráče, který oslavuje vstřelení branky. Odkaz na 

opětovný cíl postoupení do Extraligy je podán sloganem a hashtagem speciálně 

vytvořeným pro Play-off. Vše je doplněno o speciálně upravené logo. 

 

Obrázek 22: Návrh grafiky na facebookový profil klubu na play-off  

(Dle požadavků autora práce zpracováno [45]) 
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U YouTube kanálu se využívá totožného vizuálu jako v první fázi kampaně s výjimkou 

změny hashtagu, doplňujícího textu, že se jedná o play-off a zejména dominantního 

vousatého loga. 

 

Obrázek 23: Návrh grafiky na YouTube profil klubu na play-off  

(Dle požadavků autora práce zpracováno [45]) 

 

S počátkem play-off využije klub v rámci kampaně opět billboard, a to v podobném 

jednoduchém stylu jako na začátku sezóny. Opět je zde využito úderného sloganu  

a hashtagu společně s fotkou obrovské radosti hráčů po vybojovaném postupu do 

Extraligy v roce 2017. 

 

Obrázek 24: Návrh grafiky na billboardovou reklamu na play-off  

(Dle požadavků autora práce zpracováno [45]) 
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4.4.2 Guerilla attack – chodník 10 míst 

Celá kampaň odstartuje na začátku srpna. Aby lidé ve městě kampaň nepřehlíželi 

z důvodu reklamní slepoty, bude využito tzv. guerillového útoku. Pro tento účel se 

využije reklama na chodníku, která však nevyužívá ilegálních praktik za využití barev, 

ale naopak funguje na vyčištění vodou předem připraveného reklamního sdělení dle 

šablony na určitém místě, přičemž v kontrastu s běžně znečištěnými chodníky vznikne 

netradiční reklama.  

Takovou reklamu zajišťuje společnost Aqua Ads. Využito bude dle cenové nabídky jedné 

šablony na 10 předem vytipovaných míst v Jihlavě. Konkrétní místa budou přímo 

v centru města, a to v lokalitách u zimního stadionu, Masarykova náměstí a nákupního 

centra CityPark Jihlava. Cílem je vyvolat mezi obyvateli města zájem a v ideálním 

případě šeptandu (WOM). To poskytne celé kampani ideální start pro pokračování 

v dalších aktivitách a splnění stanovených cílů. Viditelnost obrazců vydrží v závislosti na 

počasí 4 – 6 týdnů, což je přesně časový úsek než se začnou hrát utkání základní části.  

 

Obrázek 25: Ukázka reklamy na chodníku (Dle požadavků autora práce zpracováno [45]) 



90 

 

4.4.3 Soutěže pro fanoušky 

V plánu je uspořádání dvou soutěží pro fanoušky na sociálních sítích klubu. 

První soutěž bude probíhat již na začátku sezóny ve spojitosti s reklamou na chodníku. 

Spočívat bude v tom, že na zájemci, kteří se budou chtít zúčastnit budou muset vyhledat 

alespoň jednu z deseti takovýchto reklam ve městě a vyfotit se s ní. Fotku následně 

umístit na Instagram s hashtagem #zrozeniprouspech. Soutěž bude tedy omezena na 

uživatele této sociální sítě. Probíhat bude od začátku srpna ihned po spuštění kampaně, 

přičemž touto soutěží může klub ještě zvýšit její efekt, a skončí v polovině září, kdy 

budou vyhlášeni dva vítězové. Každý z nich vyhraje večeři s hráčem Dukly, kterého si 

mohou sami zvolit.  

Druhá soutěž proběhne v průběhu Play-off, a to na facebookovém profilu Dukly Jihlava. 

Pod vybraný příspěvek budou mít fanoušci možnost přidávat své fotografie s vousy, čímž 

dojde k propojení odkazu na speciální vousaté logo Dukly. Ženy přitom mohou využít 

svou kreativitu a zapojit se do soutěže jakýmkoliv způsobem (s umělými či 

namalovanými vousy apod.). Fotka muže s nejvyšším počtem lajků, fotka ženy 

s nejvyšším počtem lajků, a také fotka skupiny dvou a více osob s nejvyšším počtem 

lajků, vyhrají vždy dres s podpisy všech hráčů.  

 

4.4.4 OOH reklama 

Počátek komunikační kampaně bude podpořen taktéž billboardem umístěným v centru 

města, konkrétně u silnic na hlavních tazích. Konkrétní umístění záleží na aktuální 

obsazenosti ploch. Grafika billboardu byla představena ve vizuálu kampaně. Následně se 

využije billboard ještě v březnu 2021 tentokrát s vizuálem uzpůsobeným play-off. 

Naproti vchodu do budovy Vysoké školy polytechnické v Jihlavě bude na oplocení boční 

části budovy stadionu umístěn od října do prosince banner ve formě plachty velikosti 2x1 

metr. Vizuální provedení bude vycházet ze stejného grafického návrhu, jako je tomu u 

billboardu. Hlavní cílovou skupinou jsou v tomto případě právě vysokoškolští studenti,  

a to z důvodu snahy přitáhnout na stadion nové příznivce. Vytipované měsíce byly 

zvoleny s ohledem na přítomnost studentů v Jihlavě v průběhu semestru. 
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Dalším využitým médiem v rámci OOH je reklamní systém horizont v počtu 5 kusů 

plakátů A1 rozmístěných v centru města na jeden měsíc od poloviny měsíce srpna až do 

poloviny září kvůli podpoře prodeje permanentních vstupenek. Druhé využití horizont 

reklamy také v počtu 5 kusů na měsíc bude v březnu z důvodu podpory prodeje vstupenek 

na play-off. Tomu bude odpovídat také podoba plakátu. V případě, že klub z play-off 

vypadne příliš brzy, může plakáty lákající na play-off vyměnit za ty, které děkují 

fanouškům a partnerům za jejich podporu v uplynulé sezóně. 

4.4.5 Reklama v tisku a rádiích 

V prvních dvou zářiových týdnech se využije reklamy v Rádiu Jihlava. Celkem bude 

v dopoledním prime time všedních dnů odvysíláno 50 dvacetisekundových spotů. 

Hlasový spot bude součástí objednávky reklamy, a tudíž předem připravený text namluví 

některý z moderátorů rádia. V textu budou obsaženy informace o začátku nové sezóny  

a nejvyšších ambicích klubu, stejně jako informace o prodeji permanentních vstupenek. 

Závěrem bude vysloveno motto „Zrozeni pro úspěch“ ve spojitosti se značkou HC Dukla 

Jihlava.  

Mimo výše zmíněné rádio, které bude speciálně využito pro podpoření prodeje 

permanentních vstupenek, spolupracuje klub dlouhodobě s Hitrádiem Vysočina  

a Českým Rozhlasem Vysočina. U tisku se jedná o spolupráci s Jihlavskými listy, 

novinami Ježkovy oči nebo Novinami Kraje Vysočina. S těmito médii se předpokládá 

pokračování ve spolupráci a zmínky o klubu v těchto rádiích, stejně jako ve zmíněném 

tisku, ať už se jedná o rozhovory, články, tiskové zprávy nebo reklamu, nebudou v rámci 

navrhované kampaně nákladově oceněny. Důvodem je, že díky dlouhodobé spolupráci 

má Dukla s těmito médii uzavřené smlouvy za výhodnějších podmínek, které jsou interní 

záležitostí. Současně nemá kampaň na tyto smlouvy vliv, jelikož by spolupráce 

přetrvávala s kampaní i bez ní. Zmíněná rádia a tisk však může klub využít pro 

komunikaci některých úseků navržené kampaně. 

4.4.6 Web a sociální sítě  

Po celou sezónu, od počátku srpna až do konce play-off, bude kampaň probíhat na 

webových stránkách a sociálních sítích klubu. Webové stránky budou, stejně jako 
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doposud, sloužit pro informování fanoušků formou článků o novinkách, zajímavostech  

a připravovaných akcích. Zároveň budou sloužit jako prostředek možného hodnocení 

spokojenosti příznivců klubu. Klíčovým hodnocením pro splnění cíle ohledně 

známkování situace v klubu bude anketa na webových stránkách Dukly na konci sezóny. 

Vizuální vzhled těchto stránek zůstane neměnný po dobu základní části, teprve až na  

play-off se běžné logo změní na to speciálně upravené plnovousem. 

Celá kampaň bude z velké části po dobu celé sezóny probíhat na sociálních sítích klubu, 

ať už se jedná o Facebook, Instagram, Twitter nebo YouTube. Hlavní linka se potáhne na 

Facebooku, kde bude probíhat jedna ze soutěží, ale mimo to bude tento kanál sloužit pro 

příspěvky ve formě pikantností, kde se formou fotek, které budou využity také na 

Instagramu, budou moci dozvědět jaké je nejoblíbenější jídlo konkrétních hráčů, co má 

kdo rád, co naopak nesnáší, jak se poznal s partnerkou apod. Ty doplní dnes standartní 

příspěvky ohledně výsledků zápasů a střelců branek. Tyto formy příspěvků, kdy se 

fanoušci dozví o hráčích i nějakou zajímavost ze soukromí mimo hokej, mají za cíl nejen 

upoutat, ale také prohloubit pouto fanouška s klubem do osobnější roviny. Zároveň zde 

budou probíhat standardní příspěvky jako, že je dnes „Game Day“ nebo krátké rozhovory 

s hráči. Podobnou formou může fungovat Instagram, na kterém se budou využívat navíc 

ještě hashtagy. Důležitým kritériem je pravidelnost příspěvků na obou sociálních sítích, 

když by se měl zveřejnit v průměru jeden příspěvek denně. Na YouTube kanálu může 

klub pod heslem „Zrozeni pro úspěch“ zveřejňovat minimálně 2 – 3x do týdne sestřihy 

zajímavých situací ze zápasů, momentky z tréninků nebo rozhovory s hráči. Zpestřením 

potom budou různé challenge mezi hráči o to, kdo rychleji sestřelí terče v brance, kdo je 

rychlejší nebo kdo se trefí víckrát do branky střelou přes celé kluziště. Vše bude 

zastřešeno pod sloganem pro základní část nebo play-off. 

4.4.7 Ambient marketing – držátka v autobusu 

První fáze kampaně se dle plánu nastartuje guerillovou reklamou na chodnících v Jihlavě. 

Druhá fáze, která začne těsně před začátkem play-off, se spustí začátkem března díky 

ambient marketingu v MHD v Jihlavě. Spočívat bude v reklamě na plastových madlech 

ve vozech městské hromadné dopravy v Jihlavě v nákladu 200 kusů po dobu 14 dní. 

Vzhled se bude držet vizuálu pro druhou fázi. 
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Obrázek 26: Ukázka reklamy na držátkách v MHD (Dle požadavků autora práce zpracováno [45]) 

 

4.4.8 Event marketing, Podpora prodeje a PR 

V průběhu sezóny se klub zaměří také na speciální eventy pro fanoušky ve formě dvou 

autogramiád. Jedna bude čistě autogramiáda legend jihlavského hokeje, a to předběžně 

v předvánočním čase. Druhá bude před začátkem play-off přímo se současnými hráči 

mužstva. 

Na slabou návštěvnost na zápasech proti méně atraktivním soupeřům může klub 

zareagovat tzv. Dny pro fanoušky. Tyto dny budou zastřešeny kampaní a pomocí 

sloganů propagovány. V předběžném plánu se počítá se šesti Dny pro fanoušky, což 

vychází vždy na jeden zápas v kalendářním měsíci a tím se pokryjí všechny měsíce 

základní části Chance ligy. Na předem vybraných utkáních, která budou do tohoto 

konceptu zahrnuta, se počítá s nějakým zvýhodněním pro návštěvníky utkání. Návrh je 

následující: 
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• 2x Den piva 1+1 zdarma; 

• 2x Den výher;  

• 1x Den legendy; 

• 1x Dětský den. 

Během zápasu, kdy obdrží každý fanoušek při nákupu jednoho piva druhé zdarma bude 

muset klub část piv zafinancovat. Ovšem za předpokladu, že průměrná návštěvnost na 

těchto zápasech proti méně atraktivním soupeřům činí okolo 900 diváků a každý z nich 

vypije v průměru 1,5 piva za zápas (jelikož jsou mezi nimi i děti), tak při zohlednění 

nákladů na jedno pivo veškeré náklady pokryje to, pokud se díky této akci na zápas 

dostaví o 100 – 150 fanoušků více než normálně díky příjmům ze vstupného.  

Den výher bude pro fanoušky speciální příležitostí, jak si zasoutěžit. O první přestávce 

bude mezi fanoušky maskotem klubu rozdáno tisíc pěnových puků. Každý z nich na sobě 

bude mít nálepku se dvěma stejnými čísly, přičemž jednu polovinu nálepky si fanoušek 

odtrhne a druhou ponechá. Na pokyn moderátora zápasu budou mít následně fanoušci 

šanci vhodit svůj puk na ledovou plochu co nejblíže středovému bodu pro vhazování. 

Fanoušek, který se prokáže odtrženým kódem, že jeho puk je právě tím vítězným, vyhraje 

možnost povečeřet se svým oblíbeným hráčem z Dukly, dle vlastního výběru. Druhá  

a třetí cena v pořadí budou obsahovat nějaký reklamní předmět z fanshopu, typicky 

například šálu. 

Během dne legendy budou mít fanoušci možnost se před zápasem a o přestávkách na 

stadionu setkat s vybranou legendou klubu a získat od ní dokonce autogram na připravené 

autogramiádě. Legenda by měla být vybrána z těch hráčů, se kterými se fanoušci běžně 

nesetkávají, aby se zachovala jedinečnost. 

Jeden domácí zápas bude speciální pro děti. Cílem je nalákat na utkání i rodinné 

příslušníky (děti a partnerky), kteří na zápasy běžně nechodí a je zde potenciál, že by 

mohli začít navštěvovat utkání v pravidelnějších intervalech. Každé dítě bude mít na toto 

utkání vstup zdarma, a navíc obdrží balíček sladkostí a omalovánky s Ježkem JD. Během 

zápasu se mohou fotit s maskotem, vyzkoušet si střelbu na branku a další předem 

připravené atrakce. Investované finance do balíčků sladkostí a omalovánek budou cenově 

nastaveny tak, aby dvě oceněné děti pokrylo vstupné jedné dospělé osoby navíc, čímž se 
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myslí zejména partnerky fanoušků, které na zápasy pravidelně nechodí.  

Do budoucna to však klubu může přivést nové pravidelné návštěvníky. 

Veškeré tyto speciální dny budou zastřešeny navrženou kampaní pod heslem „Zrozeni 

pro úspěch“. 

V rámci PR bude kromě zveřejnění tiskových zpráv v médiích, se kterými Dukla 

dlouhodobě spolupracuje, využito také dvou dobročinných akcí. První z akcí se bude 

konat ve druhé polovině října, poté, co utichne prvotní zájem o klub způsobený spuštěním 

kampaně a začátkem ligových utkání. Spočívat bude v dárcovství krve vybraných hráčů 

klubu, kteří tím podpoří dobrou věc. Druhou akcí bude obdarování dětí v dětském 

domově v Jihlavě od hráčů klubu v předvánočním čase. Obě tyto události budou 

fotograficky zaznamenány a podpořeny fotografiemi na všech sociálních sítích klubu  

a na webu navíc doplněny o článek. Současně budou o těchto akcích vydány články 

v rámci spolupráce s vybranými vydavateli tisku na Vysočině dle nastavené celosezónní 

spolupráce.  

4.5 Akce (Implementace) 

V této části se reálně převádí návrh marketingové kampaně do reality. V rámci této 

kapitoly tedy bude uveden přesný časový harmonogram jednotlivých aktivit kampaně  

a také budou vyčísleny náklady na tuto celosezónní kampaň. 

4.5.1 Časový harmonogram kampaně 

Komunikační kampaň je navržena na celou sezónu 2020-21, přičemž začátek kampaně je 

od začátku srpna 2020, když se vše spustí tzv. guerilla attack ve formě reklamy na 

chodníku rozmístěné na deseti místech po Jihlavě. Do kampaně bude postupně zapojeno 

několik druhů reklam a využito bude také public relations a podpory prodeje. 

Úvodní měsíc a půl první fáze je stěžejním pro přimění fanoušků k zakoupení 

permanentních vstupenek na celou sezónu. Z tohoto důvodu bude většina komunikačního 

„arsenálu“ využita v samém počátku. Poté bude první fáze kampaně pokračovat (stále 

pod heslem „Zrozeni pro úspěch“) postupným začleňováním jednotlivých aktivit do 
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kampaně. Zapojení jednotlivých aktivit z hlediska času bylo popsáno v předchozí 

kapitole zaměřené na taktiku.  

S koncem základní části sezóny se kampaň přelije do své druhé fáze, speciálně 

uzpůsobené pro play-off, která započne reklamou na držadlech v městské hromadné 

dopravě. V této fázi bude využíváno nového motta „Přišel náš čas“ přičemž upravené 

logo Dukly s vousy bude podpořeno facebookovou soutěží fanoušků o nejlepší zarostlou 

tvář. Pokud by nastala situace, kdy by Dukla do play-off nepostoupila nebo z něj vypadla 

příliš brzy, pak by se vizuály pro play-off obměnily za ty děkující fanouškům  

a sponzorům za uplynulou sezónu. 

Po celou dobu bude kampaň vedena pomocí příspěvků s motty a hashtagy dle fáze sezóny 

na sociálních sítích a webových stránkách klubu. Stejně tak se využije celoroční 

spolupráce vybranými rádiovými stanicemi a tiskem. 

Přehled přesného zapojení jednotlivých aktivit podle konkrétních měsíců v letech 2020  

a 2021 v rámci celosezónní kampaně pro hokejový klub HC Dukla Jihlava zobrazuje 

následující tabulka. 

Tabulka 11: Časový harmonogram jednotlivých aktivit v kampani (Vlastní zpracování) 

Aktivita / Měsíc 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

Reklama na chodnících                                     

Soutěž pro fanoušky na Instagramu                                     

Soutěž pro fanoušky na Facebooku                                     

Reklama na billboardu                                     

Reklama na banneru                                     

Reklama horizont                                     

Reklamní spot v Rádiu Jihlava                                     

Využití rádií v rámci celosezónní spolupráce                                     

Využití tisku v rámci celosezónní spolupráce                                     

Zapojení webových stránek klubu do kampaně                                     

Zapojení sociálních sítí klubu do kampaně                                     

Ambient reklama na držadlech v MHD                                     

Autogramiáda současných hráčů a legend                                     

"Dny fanoušků" na vybraných utkáních                                     

Charitativní akce                                     

 

Pozn.: Pokud je zabarvena pouze polovina políčka daného měsíce, znamená to, že daná 

aktivita se bude konat pouze v první nebo druhé (dle zabarvení) polovině tohoto měsíce.  
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Zelené označení měsíců symbolizuje dobu trvání aktivity souvisle po celý měsíc nebo 

v polovině dní daného měsíce. 

Červené označení udává, že aktivita proběhne během jednoho jediného dne. 

4.5.2 Rozpočet kampaně 

Rozpočet na kampaň by dle požadavků ze strany klubu neměl být příliš vysoký.  

Dle tohoto požadavku bylo při tvorbě kampaně postupováno.  

Do rozpočtu nejsou započteny náklady na spolupráci s rádii a tiskem na Vysočině, se 

kterými klub spolupracuje dlouhodobě a kontrakty uzavírá vždy na celou sezónu za 

individuálně zvýhodněných podmínek, které jsou interní záležitostí. V kampani se po 

celou sezónu počítá s využitím příspěvků, fotografií, rozhovorů a videí na webu  

a sociálních sítích klubu. Avšak tyto aktivity zajišťují pracovníci marketingu a kanály 

jsou tak běžně využívány i mimo konkrétní kampaň. Tudíž navrhovaná kampaň s sebou 

nepřinese žádné výrazné prodražení, které by bylo nutné v práci uvádět. Zveřejněné 

příspěvky a fotky budou zkrátka pouze doplněny o hashtag dle fáze sezóny a kromě toho, 

že přibydou některé nové formy příspěvků (např. fotka hráče s textem, jaké jídlo má 

nejraději), tak se obsahová náplň nebude výrazně lišit. 

Stejně tak se nebude počítat se zvýšenými náklady spojenými se „Dny fanoušků“ u akce 

1+1 pivo zdarma a dětský den. Pokud by se na zápase proti méně atraktivnímu soupeři, 

kdy každý z fanoušků po zakoupení jednoho piva obdrží to druhé zdarma, návštěvnost 

dle měřítek nedávno skončené sezóny běžně pohybovala okolo 900 lidí a náklady na 

jedno pivo ve výši 15 Kč, stejně jako fakt, že si pivo v akci 1+1 zakoupí 75 % 

návštěvníků, pak by se náklady na piva zdarma pohybovaly okolo 10 000 Kč, což je 

částka kterou by pokrylo pouhých 91 diváků, kteří by na utkání přišli právě z důvodu této 

akce a zakoupili si vstupenku na stání za 110 Kč. Pokud by tato akce přilákala na vybrané 

utkání proti méně atraktivnímu soupeři například o 200 diváků (platících vstupenku na 

stání) více, pak by po odečtení nákladů na pivo zdarma (okolo 12 000 Kč) klubová kasa 

dokonce zbohatla přibližně o 10 000 Kč. Na podobném principu bude fungovat také akce 

dětského dne na vytipovaném utkání, kdy každé dítě obdrží balíček sladkostí  

a omalovánky s maskotem klubu ježkem JD v celkové hodnotě 55 Kč, pak stačí, aby 

v průměru každé dvě děti přivedly na utkání jako doprovod jednu dospělou osobu platící 



98 

 

vstupenku na stání, která na zápasy běžně nechodí a náklady na odměny pro nejmenší 

budou pokryty. Klubu tyto akce mohou přinést spíše zvýšené tržby nejen na vybraných 

utkáních, ale také na zápasech v budoucnu, neboť pomáhají získávat nové fanoušky. 

Z výše popsaných důvodů nebudou náklady na tyto speciální dny pro fanoušky 

v následné tabulce uváděny. 

V následující tabulce jsou nastíněny předpokládané ceny jednotlivých aktivit kampaně. 

Tabulka 12: Rozpočet kampaně (Vlastní zpracování) 

Aktivita Popis Cena Zdroj 

Reklama na chodnících aplikace, 10 míst, 4-6 týdnů 36 000 Kč [46] 

Odměna pro výherce soutěže na IG 2x večeře s hráčem 5 000 Kč * 

Odměna pro výherce soutěže vousů v PO 3x podepsaný dres hráči 3 270 Kč [47] 

Billboard s grafikou na ZČ 3 měsíce 18 150 Kč [48] 

Výroba papírového plakátu na billboard ZČ   1 452 Kč [48] 

Billboard s grafikou na PO  1 měsíc 6 050 Kč [48] 

Výroba papírového plakátu na billboard PO   1 452 Kč [48] 

Banner 2x1 metr 3 měsíce 6 000 Kč [49] 

Výroba banneru 2x1 metr vyšší gramáží, včetně ok 650 Kč * 

Reklama systém horizont s grafikou na ZČ 5 kusů, 1 měsíc 4 417 Kč [50] 

Výroba A1 plakátů na horizont reklamu ZČ 5 kusů 569 Kč * 

Reklama systém horizont s grafikou na PO 5 kusů, 1 měsíc 4 417 Kč [50] 

Výroba A1 plakátů na horizont reklamu PO 5 kusů 569 Kč * 

Reklamní spot v Rádiu Jihlava 50 spotů / 20 sek. prime time 9 680 Kč [51] 

Výroba a namluvení spotu do rádia stopáž 20 sekund 1 332 Kč [51] 

Reklama na držadlech v MHD 200 kusů, 14 dní 9 922 Kč [50] 

Tisk reklamy do držadel v MHD 200 kusů 1 200 Kč [50] 

Výroba kartiček na autogramiády 3 000 kusů, 1 strana 7 500 Kč * 

Výroba pěnových puků pro Dny výher 1 000 kusů 5 000 Kč * 

Odměna pro výherce "Dnů výher" 2x večeře s hráčem, 4x šála 6 320 Kč [47] 

Dárky pro děti v dětském domově 30 obdarovaných dětí 6 000 Kč * 

Celkem   134 950 Kč   

V případech, kdy je to nezbytné, je v tabulce uveden zdroj kalkulace uvedené ceny. 

V některých případech (označených *) však autor práce vychází z vlastní zkušenosti nebo 

obecného úsudku. 

Celková cena celosezónní kampaně je předběžně vyčíslena na téměř 135 000 Kč. 

V porovnání s tím, že stejnou částku klub utrží na jednom jediném utkání základní části 

z prodeje 1 227 vstupenek na stání po 110 korunách se jedná o poněkud nízkonákladovou 

variantu, což splňuje požadavek ze strany klubu. 
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4.6 Kontrola a zpětná vazba 

Celá kampaň bude celkově vyhodnocena pomocí splnění či nesplnění předem 

stanovených cílů včetně velikosti odchýlení nebo přesáhnutí po skončení celé sezóny 

2020-21. Pro zajištění pružnosti formou možných operativních změn, budou jednotlivé 

cíle vyhodnocovány také v průběhu sezóny, a to díky průběžným datům. Již v úvodu 

sezóny se bude během přípravných zápasů sledovat vývoj prodeje permanentek na zápasy 

Dukly v Chance lize. Ze stanovených cílů je toto jediný, jehož konečný výsledek bude 

znát management klubu dříve než na konci sezóny, a to dokonce na začátku základní 

části.  

Další cíle se budou průběžně vyhodnocovat díky sledování vývoje návštěvnosti na 

utkáních a vývoje počtu sledujících na sociálních sítích, stejně jako počty reakcí na 

jednotlivé příspěvky. U známkování spokojenosti fanoušků se situací v klubu se jedná  

o vyhodnocení formou ankety až na konci sezóny, avšak k průběžnému vyhodnocování 

může vedení Dukly sledovat názory fanoušků na sociálních sítích a zejména na 

fanouškovském fóru. 

4.7 Omezení a limity 

Z pohledu vyhodnocování cílů u sportovních organizací, které má kampaň splnit, je třeba 

si uvědomit, že na návštěvnost domácích zápasů a zájem o klub ze strany fanoušků  

i sponzorů má vliv kromě dobře zvládnutého marketingu také předváděná hra, výsledky, 

tabulkové postavení, fáze sezóny a také atraktivita soupeře. Vliv těchto faktorů se dá 

vhodnou marketingovou komunikací snížit pouze částečně. 

V současnosti je nejistotou situace ohledně pandemie koronaviru. S možnou příchozí 

další vlnou této nemoci se nemusí odehrát některá utkání, značná část sezóny nebo může 

být sezóna zrušena úplně. Některé zápasy mohou být hrány bez diváků. Z tohoto důvodu 

může klub řešit obavy a případné otázky prohlášením, že v případě zrušení některých 

utkání nebo konání zápasů, na které bude vstup fanouškům zakázán, budou pro majitele 

permanentních vstupenek tyto zápasy ve stejném počtu nahrazeny v sezóně 2021-22. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zpracována tak, aby konkrétní výstupy mohl klub HC Dukla 

Jihlava využít v praxi. Jednotlivé analýzy a zejména odpovědi z dotazníkového šetření se 

budou klubu hodit a může s nimi pracovat v budoucích sezónách. Stejně tak navržená 

kampaň je vzhledem ke své nízkonákladovosti v praxi dobře využitelná. Jednotlivé 

aktivity reagují na názory fanoušků, ale i na marketingové trendy či aktivity jiných 

sportovních klubů. 

V první části práce se teoreticky ohraničily pojmy, se kterými se na pozdějších řádcích 

pracuje. Jedná se o uvedení do světa sportu a marketingu a vzájemného spojení. Dále jsou 

vysvětleny jednotlivé složky marketingové komunikace včetně těch, které se řadí do této 

oblasti krátce. Čtenářům je následně představen svět analýz, marketingových výzkumů, 

a hlavně plánování komunikační kampaně. 

V prostřední části přechází práce do praktické roviny, když se po seznámení s klubem 

přešlo na analyzování vnějšího makroprostředí i mikroprostředí pomocí SLEPT analýzy 

a Porterovy analýzy 5 sil. Po zhodnocení současných marketingových činností klubu se 

přešlo k hodnocení osobního dotazování fanoušků, kteří byli zpovídáni na tři krátké 

otázky během vybraného utkání. Stěžejní podklady se získaly díky dotazníkovému šetření 

mezi fanoušky klubu. Odkaz na možnost vyplnit připravený dotazník byl zveřejněn na 

webových stránkách klubu a celkově se získala data od 325 respondentů. Veškerá zjištění 

ze všech analýz a šetření byla následně zpracována do souhrnné SWOT analýzy, a to 

včetně návrhů využití vazeb mezi jednotlivými faktory, což může klub v praxi využít.  

Ve třetí hlavní části práce byla navržena komunikační kampaň klubu. Postupováno bylo 

dle modelu SOSTAC tak, aby byly veškeré oblasti kampaně detailně popsány, 

zdůvodněny a ohodnoceny. Navržená komunikační kampaň udává přesný návrh 

grafických vizuálů, časového harmonogramu zapojení jednotlivých aktivit, i jejich 

finanční náročnosti. V průběhu některých částí kampaně se využilo predikce finančního 

vyčíslení přírůstku ze vstupného, které může reálnou cenu kampaně ještě snížit. V závěru 

je vše doplněno o možná omezení vzhledem k současné situaci. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ČSLH = Český svaz ledního hokeje 

HC = Hockey Club – zkratka využívaná v hokejovém prostředí značící hokejový klub 

IIHF = International Ice Hockey Federation – Mezinárodní hokejová federace 

NHL = National Hockey League – nejslavnější hokejová liga hrající se v Kanadě a USA 

OOH = Out of Home – pojem pro formy reklamy působící mimo domov spotřebitele 

PO = play-off  

PPC = Pay per click – Platba za proklik, platba inzerenta za kliknutí návštěvníka na  

 reklamní odkaz v rámci online kampaně  

SEO = Search Engine Optimization – optimalizace pro vyhledávače 

ZČ = základní část 
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