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Příloha č. 1: Rozhovor s panem AA:
1. Jak dlouho jste fanouškem Sparty a co vás k tomu přivedlo?
"Spartě fandím už od mala. Kdysi mě na ni přivedl můj otec, který je také
velikým Sparťanem. Pamatuji si, že mě tehdy velice oslovila hra Horsta Siegla a
další legend, kteří tehdy za Spartu hráli."
2. Jak často navštěvujete domácí zápasy klubu popřípadě jakou část stadionu?
"Na Spartu chodím pravidelně. Jsem již přes 10 let vlastníkem permanentní
vstupenky. Každý rok permanentku obměňuji a chodím do sektoru H27, což je
sektor za brankou vedle domácího kotle."
3. Jezdíte i na venkovní zápasy? ( a jak často?)
"Na venkovní zápasy jezdím minimálně. Párkrát jsem byl na derby v Edenu a
také na Dukle. V evropských pohárech jsem byl na venkovních zápasech v
Gelsenkirchenu a také v Liverpoolu, což byly skvělé zážitky."
4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o dění v klubu?
"O dění v klubu se nejčastěji dozvídám z facebookového profilu klubu. Také
pravidelně odebírám deník Sport, ve kterém se Spartě velmi často věnují.
5. Jste "fanouškem (sledujícím)" oficiálních klubových stránek na Facebooku,
Youtube, Twitteru? a jak hodnotíte komunikaci klubu na těchto sociálních
sítích?
"Jsem fanouškem oficiálního facebookového profilu Sparty. Komunikaci na této
sociální síti hodnotím kladně, protože se zde objevují jak informace k zápasům,
tak také informace o týmů, různé fotografie z tréninků atp. Videa z Youtube
kanálu Sparty také pravidelně odebírám. Tento kanál hodnotím velice kladně.
Kvalita videí má dle mého názoru vzestupnou tendenci.Velmi mě baví videa
natáčená Go Pro kamerou.Účet na Twitteru bohužel nevlastním
.
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6. Využíváte další komunikační prostředky klubu? (oficiální web, magazín Sparta
do toho!)
"Oficiální web nevyužívám téměř vůbec, neboť si myslím že veškeré informace o
klubu jsou dostupné na Facebooku. Magazín Sparta do toho! si nekupuji. Podle
mého názoru nepřináší žádné zajímavé informace, které by nebyli dostupné
zdarma na internetu"
.
7. Zaznamenal/a jste komunikační kampaň My jsme Sparta? Jak takovou aktivitu
klubu směrem k fanouškům vnímáte?
"Ano a velmi si ji vážím. Co si pamatuji tak zhruba před rokem 2009 byla
atmosféra na Spartě velmi mrzutá a fanoušci nebyli úplně jednotní. Přijde mi, že
tento projekt dokázal fanoušky alespoň částečně semknout a poskytnout jim
sounáležitost s klubem. Sparta tím ukazuje, že jsou pro ni fanoušci velmi
důležití"
.
8. Co byste vylepšil v komunikaci klubu s fanoušky?
"Uvítal bych více videí na Sparťanském kanálu například z treninků a nebo
třeba ze šatny a útrob stadionu. Člověk pak má pocit, že je součástí týmu".
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Příloha č. 2: Rozhovor s panem AB:
1. Jak dlouho jste fanouškem Sparty a co vás k tomu přivedlo?
"Spartě fandím už od mala a přivedl mě k tomu můj otec, který mě na Spartu
poprvé vzal zhruba před 10ti lety."
2. Jak často navštěvujete domácí zápasy klubu popřípadě jakou část stadionu?
"Jsem společně s mým otcem vlastníkem permanentní vstupenky, což znamená,
že v sezoně navštívím drtivou většinu domácích zápasů. Samozřejmě, že někdy to
časově nevyjde, ale řekl bych že v sezoně vynechám maximálně 1- 2 domácí
zápasy. Dříve jsme měli permanentku na rodinnou tribunu, ovšem poslední 3
roky již chodíme na protilehlou tribunu"
.
3. Jezdíte i na venkovní zápasy? ( a jak často?)
Byl jsem na zápasech Evropské ligy v Londýně a také v Gelsenkirchenu. Jinak v
domácí soutěži jsem byl v minulé sezoně v Mladé Boleslavi, kam je to z Prahy
autem blízko. Jinak venkovní zápasy nenavštěvuji a to ani ty pražské, jako je
například derby".
4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o dění v klubu?
"O dění v klubu se nejčastěji dozvídám z Facebooku, kde trávím bohužel hodně
času.Sparta zde sdílí veškeré odkazy ze svého oficiálního webu a videa z
Youtube, takže ke všem těmto zdrojům se dostanu přes Facebook."
5. Jste "fanouškem (sledujícím)" oficiálních klubových stránek na Facebooku,
Youtube, Twitteru? a jak hodnotíte komunikaci klubu na těchto sociálních
sítích?
"Ano, Spartu sleduji (odebírám) na všech zmíněných sociálních sítích. Na
Facebooku a na Twitteru hodnotím komunikaci pozitivně, jelikož dostanu
veškeré informace o zraněních sestavě a tak podobně. Co mě ovšem v poslední
době trochu zklamalo je kanál Youtube. Když ho porovná například s kanálem
Manchesteru City, jehož jsem také fanouškem, tak mi zde chybí více videí z
tréninků, různá vtipná videa s hráči, které je ukazují i v jiném světle. Hodně se
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mi také líbila videa točená na Go Pro kameru, ale v poslední době žádná nová
videa nepřibývají, což mě mrzí."
6. Využíváte další komunikační prostředky klubu? (oficiální web, magazín Sparta
do toho!)
"Oficiální web využívám, když mě zaujme nějaký odkaz na článek sdílený na
Facebooku. Magazín si občas na zápase koupím, ale jen když je tam rozhovor s
některým mým oblíbeným hráčem. Myslím že magazín si koupím zhruba 5x v
sezoně."
7. Zaznamenal/a jste komunikační kampaň My jsme Sparta? Jak takovou aktivitu
klubu směrem k fanouškům vnímáte?
"Ano zaznamenal a myslím, že má velký přínos. Já jako fanoušek cítím
sounáležitost s klubem."
8. Co byste vylepšil v komunikaci klubu s fanoušky?
"Myslím, že komunikace s fanoušky je na české poměry kvalitní. Sparta by si
možná měla vzít trochu příklad z velkých evropských klubů a točit videa která
fanoušky více vtáhnou."
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Příloha č. 3: Rozhovor s paní AC:
1. Jak dlouho jste fanouškem Sparty a co vás k tomu přivedlo?
"Na Spartu jsem začala chodit pravidelně se svým manželem zhruba před pěti
lety. Klubu však fandím od dětství a přivedl mě k tomu můj otec. Poprvé jsem
byla na Spartě s ním když mi bylo 13 let."
2. Jak často navštěvujete domácí zápasy klubu popřípadě jakou část stadionu?
"Za sezonu navštívím, i s evropskými poháry, zhruba 10 domácích zápasů.
Nejraději zápasy sleduji z protilehlé tribuny, takže se vždy snažíme sehnat lístky
tam."
3. Jezdíte i na venkovní zápasy? ( a jak často?)
"Párkrát jsem byla na derby v Edenu a také na zápasech s Bohemians a Duklou.
Mimo Prahu na zápasy nejezdím"
4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o dění v klubu?
"O dění v klubu se nejčastěji dozvídám z oficiálního webu. Vyhovuje mi to v tom,
že zde jsou informace seriozní a dozvím se co potřebuji, bez zbytečných
spekulací."
5. Jste "fanouškem (sledujícím)" oficiálních klubových stránek na Facebooku,
Youtube, Twitteru? a jak hodnotíte komunikaci klubu na těchto sociálních
sítích?
"Bohužel Spartu na těchto sociálních sítích nesleduji, takže nemohu úroveň
komunikace posoudit. Na sociální síti Twitter ani nevlastním účet."
6. Využíváte další komunikační prostředky klubu? (oficiální web, magazín Sparta
do toho!)
"Oficiální web využívám často. Magazín Sparta do toho! si pořizuji při každé
návštěvě stadionu, díky skvělým rozhovorům s hráči. Navíc mám raději spíše
tištěnou než digitální podobu."
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7. Zaznamenal/a jste komunikační kampaň My jsme Sparta? Jak takovou aktivitu
klubu směrem k fanouškům vnímáte?
"Samozřejmě. Hodně se mi líbilo když Sparta přidala jména fanoušků na zeď na
stadionu. V tu chvíli mají fanoušci opravdu pocit, že jsme jedna velká rodina"
8. Co byste vylepšil v komunikaci klubu s fanoušky?
"Velice se mi líbilo, když měli vlastníci permanentek v minulých sezonách na
svých sedačkách vylepená jména. V té době jsem dokonce uvažovala o koupi
pemanentky, protože fanouškům takovéto drobnosti musí dávat pocit že oni jsou
součástí Sparty a že klub by bez nich nebyl tou Spartou"
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Příloha č. 4: Rozhovor s panem AD:
1. Jak dlouho jste fanouškem Sparty a co vás k tomu přivedlo?
"Na Spartu jsem začal chodit jako teenager na střední škole. V té době mě k
tomu přivedli kamarádi, kteří mě vzali s sebou na zápas a já jsem si Spartu
zamiloval."
2. Jak často navštěvujete domácí zápasy klubu popřípadě jakou část stadionu?
"Chodím na každý zápas. Nejčastěji chodím do kotle, ale v poslední době občas
zajdu na tribunu mezi sedící fanoušky.
3. Jezdíte i na venkovní zápasy? ( a jak často?)
"Ano, venkovní zápasy klubu se snažím navštěvovat co nejčastěji. V minulé
sezoně jsem nebyl na dvou venkovních zápasech"
4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o dění v klubu?
"Sleduji stránky klubu na Facebooku a také oficiální web. Myslím, že Sparta
všechny své články na Facebooku sdílí, čili když mě nějaký článek osloví tak si
ho otevřu a přečtu."
5. Jste "fanouškem (sledujícím)" oficiálních klubových stránek na Facebooku,
Youtube, Twitteru? a jak hodnotíte komunikaci klubu na těchto sociálních
sítích?
"Facebook sleduji pravidelně. Líbí se mi, že Sparta zde občas nechává
nahlédnout do zákulisí. To samé na Youtube. Celkově mám radši videa než
psané články, takže jsem rád, že klub umisťuje na Youtube jak zajímavá videa z
treninků atp., tak i video rozhovory s hráči.Účet na Twitteru nevlastním."
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6. Využíváte další komunikační prostředky klubu? (oficiální web, magazín Sparta
do toho!)
"Jak už jsem zmínil tak oficiální web sleduji často, hlavně díky sdíleným
článkům. Magazín Sparta do toho! si taky před domácími zápasy pravidelně
kupuji."

7. Zaznamenal/a jste komunikační kampaň My jsme Sparta? Jak takovou aktivitu
klubu směrem k fanouškům vnímáte?
"Ano tato komunikační kampaň mě zpětně velmi oslovila, i když jsem byl
zpočátku velmi skeptický. Přišlo mi, že klub nemůže rozumět tomu co si fanoušci
myslí, ale postupek času si myslím, že to trefili přesně. Dali fanouškům pocit, že
Letná jim patří a oni tvoří Spartu. Za to patří Spartě palec nahoru."
8. Co byste vylepšil v komunikaci klubu s fanoušky?
"Napadají mě dvě věci. První věcí je, že bych uvítal kdyby se Sparta také
zaměřila ve svých článcích a videích na Youtube na mládežnické výběry U21 a
U19. Fanoušky by jistě rádi viděli zajímavě zpracovaná videa z treninků našich
budoucích hvězd. Druhá věc co mi v marketingové komunikaci Sparty chybí je
větší zapojení sparťanských legend. Takovýto klub s velice bohatou historií by
mohl využít hráče jako byli Siegl, J. Berger, Řepka, Chovanec, Blažek a další.
Tito hráči totiž symbolizují to pravé sparťanství"
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Příloha č. 5: Rozhovor s panem AE:
1. Jak dlouho jste fanouškem Sparty a co vás k tomu přivedlo?
"Fanouškem Sparty jsem již přes 50 let. V době kdy jsem klubu začal fandit
Sparta dominovala a mě se líbilo ji sledovat. Je to zvláštní, protože můj otec byl
fanoušek Bohemians a nebyl z toho nadšený, že se zajímám o Spartu."
2. Jak často navštěvujete domácí zápasy klubu popřípadě jakou část stadionu?
"Domácí zápas navštívím tak jednou měsíčně. V mém věku už návštěvu ovlivňuje
hodně faktorů. Čas, zdraví, práce a přece jenom i počasí."
3. Jezdíte i na venkovní zápasy? ( a jak často?)
"Na venkovní zápasy téměř nejezdím. Když seženu lístky na derby v Edenu tak
na zápas vyrazím, ale to jsou jediné venkovní zápasy, které navštěvuji."
4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o dění v klubu?
"O dění v klubu se dozvídám ze Sparťanského oficiálního webu."
5. Jste "fanouškem (sledujícím)" oficiálních klubových stránek na Facebooku,
Youtube, Twitteru? a jak hodnotíte komunikaci klubu na těchto sociálních
sítích?
"Účet na Facebooku vlastním. Spartu nemám označenou jako líbí se mi, ale čas
od času si její profil vyhledám a podívám se co je zde nového. Líbí se mi, že klub
zde umisťuje například fotografie z treninků atp. a člověk tak může nahlédnout
trochu do zákulisí klubu. Bohužel účet na Twitteru nevlastním a kanál Youtube
taky nenavštěvuji."
6. Využíváte další komunikační prostředky klubu? (oficiální web, magazín Sparta
do toho!)
"Magazín Sparta do toho! si kupuji před každým domácím zápasem. Líbí se mi,
že obsahuje vždy údaje k zápasu, analýzu soupeře atd. Jsem rád když si můžu
takové věci před zápasem nastudovat."
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7. Zaznamenal/a jste komunikační kampaň My jsme Sparta? Jak takovou aktivitu
klubu směrem k fanouškům vnímáte?
"Ano, dokonce se moje jméno vyskytuje i na zdi věnované fanouškům. Tato
kampaň se mi líbila už od samého začátku. Klub a fanoušci v době vzniku této
kampaně nebyli úplně soudržní. Přijde mi však, že tato kampaň opět fanoušky a
klub stmelila a fanoušci, i díky tomu, navštěvují domácí zápasy i když se v
posledních sezonách nedaří."
8. Co byste vylepšil v komunikaci klubu s fanoušky?
"Dovolil bych si zůstat u kampaně My jsme Sparta a navrhnul bych zlepšení v
oblasti této kampaně. Hokejová Sparta vedla podobnou kampaň a po celé Praze
se objevovali billboardy s různými básničkami a motivy odkazujícími na
základní hodnoty Sparty jako jsou bojovnost, hrdost, tradice. Proto bych se
nebál tento nápad okopírovat a v rámci kampaně My jsme Sparta vymyslel něco
podobného klidně se zapojením bývalých Sparťanů. Fanouškům by to
připomínalo tradiční hodnoty klubu a že mají být na co hrdí."
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Příloha č. 6: Rozhovor s panem AF:
1. Jak dlouho jste fanouškem Sparty a co vás k tomu přivedlo?
"Spartě fandím od základní školy. Klub mi byl už tehdy velmi sympatický, má
hezké logo, dresy, vždy tam hráli kvělý hráči a klub měl úspěchy. To mě jako
malého kluka oslovilo a tato láska ke klubu už mi zůstala"
2. Jak často navštěvujete domácí zápasy klubu popřípadě jakou část stadionu?
"Jsem vlastníkem permanentní vstupenky již několik sezon. Domácí zápasy tedy
navštěvuji pravidelně. Chodím na protilehlou tribunu do sektoru H42."
3. Jezdíte i na venkovní zápasy? ( a jak často?)
"Tradičně chodím na derby do Edenu. Občas navštěvuji zápasy s Bohemians a s
Duklou. Mimo Prahu na zápasy nejezdím."
4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o dění v klubu?
"O dění v klubu se dozvídám nejčastěji z facebookových stránek. Když zde vidím
nějaký zajímavý odkaz na článek na webu, nebo na video na Youtube, tak si jej
otevřu."
5. Jste "fanouškem (sledujícím)" oficiálních klubových stránek na Facebooku,
Youtube, Twitteru? a jak hodnotíte komunikaci klubu na těchto sociálních
sítích?
"Na Facebooku bohužel trávím hodně času a jsem fanouškem oficiálního
sparťanského profilu. Komunikaci na této sociální síti hodnotím velmi pozitivně,
jelikož klub sdílí informace velmi často. Jsem rád, že se zde objevují odkazy na
články na oficiálním webu. Youtube kanál hodnotím také velmi pozitivně, jelikož
videa vydávaná Spartou mě baví, zvláště pak videa točení Go Pro kamerou.
Pozitivně hodnotím také pozápasové rozhovory s hráči, které si raději
poslechnu, než přečtu."
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6. Využíváte další komunikační prostředky klubu? (oficiální web, magazín Sparta
do toho!)
"Oficiální web, jak už jsem zmínil, využívám. Magazín Sparta do toho! si kupuji
na každém domácím zápase. Rád si před zápasem přečtu statistiky a informace o
soupeři."
7. Zaznamenal/a jste komunikační kampaň My jsme Sparta? Jak takovou aktivitu
klubu směrem k fanouškům vnímáte?
"Tato komunikační kampaň se mi velmi líbí. Skvěle spojuje fanoušky klub a
hráče. Když čtu, nebo slyším manifest My jsme Sparta, tak mi běhá mráz po
zádech. Tento projekt hodnotím velmi pozitivně"
8. Co byste vylepšil v komunikaci klubu s fanoušky?
"Více bych využil zmíněnou kampaň My jsme Sparta. V poslední době, kdy se
Spartě tolik nedaří by bylo dobré si připomenout tradiční klubové hodnoty a
historii. Sparta by tím také připomněla, že jak fanoušci, tak i vedení a hráči tvoří
Spartu"
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Příloha č. 7: Rozhovor s panem AG:
1. Jak dlouho jste fanouškem Sparty a co vás k tomu přivedlo?
"Ke Spartě mě přivedl můj otec, jelikož mě zhruba v 5ti letech přivedl do Sparty
na nábor. Za Spartu jsem v mládežnických kategoriích hrával a stal se ze mě
Sparťan."
2. Jak často navštěvujete domácí zápasy klubu popřípadě jakou část stadionu?
"Za sezonu navštívím zhruba 4-5 domácích zápasů, podle toho jak mi to čas
dovolí. Chodím výhradně do kotle."
3. Jezdíte i na venkovní zápasy? ( a jak často?)
"Samozřejmě, na derby a také na zápasy do Ostravy. Na tyto výjezdy jezdím
pravidelně. Co se týče ostatních venkovních zápasů tak chodím velmi
sporadicky."
4. Odkud se nejčastěji dozvídáte o dění v klubu?
"O Spartě se nejvíce dozvídám z Facebooku a také z oficiálního webu. Sparta
sdílí články z webu na svém Facebooku, čili je pro mě snadné vyhledat si články,
které mě zajímají"
5. Jste "fanouškem (sledujícím)" oficiálních klubových stránek na Facebooku,
Youtube, Twitteru? a jak hodnotíte komunikaci klubu na těchto sociálních
sítích?
"Komunikaci na Facebooku hodnotím velmi pozitivně. Aktuálně mě nenapadá
nic co bych mohl Spartě vytknout. Myslím si, že množství a forma poskytovaných
informací klubem jsou adekvátní. Sledujícím oficiálního profilu Sparty na
Twitteru jsem také. Tyto příspěvky mají podobnou formu, jako ty na Facebooku,
nic mi tedy neunikne a nemusím využívat obě sítě. Sleduji i Youtube, kde nemám
označený odběr videí. Tyto videa jsou však sdílená na Facebooku, vím tudíž o
každém novém videu. Youtube hodnotím také velmi pozitivně, ale mrzí mě, že
Sparta dlouho nenatočila žádné nové netradiční video."
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6. Využíváte další komunikační prostředky klubu? (oficiální web, magazín Sparta
do toho!)
"Oficiální web využívám, ale přístup k němu volím pouze přes odkazy na
Facebooku. Magazín Sparta do toho! si občas koupím, podle toho s kterým
hráčem je tam udělán rozhovor."
7. Zaznamenal/a jste komunikační kampaň My jsme Sparta? Jak takovou aktivitu
klubu směrem k fanouškům vnímáte?
"Zaznamenal a hodnotím ji velmi pozitivně včetně všech jejích aktivit. Velmi se
mi líbí, že tato kampaň představuje hrdost, kterou by měl fanoušek Sparty mít.
Fandíme přece historicky nejúspěšnějšímu týmu u nás. V této kampani se mi
velmi líbilo, když klub vylepoval cedule se jménem na místa vlastníků
permanentek. Sice jsem permanentku nevlastnil, ale považoval jsem to za velmi
dobrý nápad."
8. Co byste vylepšil v komunikaci klubu s fanoušky?
"Více bych využil Youtube kanál a ukázal hráče Sparty v nějakých dalších
netradičních videích. Videa kde můžu vidět svého oblíbeného hráče v jiné
činnosti než při zápase, nebo v plném tréninku by mě velmi zajímala."

15

