Příloha č.1 – Elektronický dotazník s průvodním dopisem
Průvodní dopis:
Dobrý den,
touto cestou bych Vás chtěl požádat o vyplnění dotazníku, který slouží ke zpracování mé
bakalářské práce na téma Marketingová komunikace HC Baník Sokolov, která má za cíl
zhodnotit marketingovou komunikaci HC Baník Sokolov a poskytnout návrhy na její
zlepšení.
Dotazník je určen všem fanouškům klubu HC Baník Sokolov starším 15 let. Vyplnění
dotazníku by Vám mělo zabrat zhruba 5-10 minut. Dotazník je anonymní a získaná data
budou využita výhradně pro mou bakalářskou práci. Výsledky výzkumu Vám rád poskytnu na
emailu: lpastier@gmail.com.
Děkuji za spolupráci,
Lukáš Pastier, UK FTVS, 3. ročník Sportovní Management, TVS
1) Jaké je Vaše pohlaví?*
a. Muž
b. Žena
2) Do jaké věkové kategorie patříte?*
a. 15-18 let
b. 19-25 let
c. 26-40 let
d. 41 let a více
3) Jak často se zajímáte o dění v klubu HC Baník Sokolov?*
a. Každý den
b. Několikrát týdně
c. 1-2x týdně
d. Méně než 1 týdně
e. O dění v klubu se nezajímám, pouze chodím na utkání
4) Slyšel/a jste nebo všiml/a jste si někdy reklamy na akci spojenou s HC Baník Sokolov?*
a. Ano
b. Ne

5) Pokud ano, kde?

a. Na informačních tabulích
b. Na pouličních lampách
c. V novinách
d. Na webu
e. Jinde ...
6) Na jakých místech po Sokolově jste si všiml/a reklamy na akci spojenou s HC Baník
Sokolov?
a. Před zimním stadionem
b. V obchodních centrech
c. Před stadionem FK Baník Sokolov
d. Před městským bazénem v Sokolově
e. Na starém náměstí
f. Jinde ...
7) Jaké formě informací o klubu věnujete větší pozornost?*
a. Tištěná reklama (noviny, plakáty)
b. Informace na internetu (web, sociální sítě)
8) Navštívil/a jste někdy webové stránky klubu HC Baník Sokolov?*
a. Ano
b. Ne
9) Pokud ano, jak se Vám líbil design webových stránek?
a. Hvězdičky******
10) Pokud ano, jak jste byl spokojen/a s obsahem webových stránek? (Čím více hvězd, tím
větší spokojenost)
a. Hvězdičky******
11) Sledujete fan page HC Baník Sokolov na facebooku?*
a. Ano
b. Ne
12) Pokud ano, jak jste spokojen/a s obsahem sdíleným klubem HC Baník Sokolov na
facebooku?
a. Hvězdičky******
13) Víte, že HC Baník Sokolov používá instagram?*
a. Ano
b. Ne
14) Sledujete profil HC Baník Sokolov na instagramu?

a. Ano
b. Ne
15) Jak byste zhodnotil kvalitu a množství informací, které dostáváte o dění v klubu HC
Baník Sokolov přes sociální sítě?
a. Hvězdičky******
16) Co byste rád zlepšil na informacích sdílených přes intenet? Jaké informace Vám chybí,
nebo které jsou naopak přebytečné?
a. Volná ruka
17) Víte, že HC Baník Sokolov pořádá akce pro fanoušky?*
a. Ano
b. Ne
18) Pokud ano, existují nějaké další akce pro fanoušky spojené s Baníkem, kterých byste se
rád zúčastnil/a?
a. Ano (jaké?)
b. Ne
19) Navštívil/a jste někdy fan shop Baníku?*
a. Ano
b. Ne
20) Existují nějaké produkty, které byste rád viděl/a ve fan shopu navíc?
a. Ano (jaké?)
b. Ne
21) Jak se Vám líbí zimní stadion v Sokolově?*
a. Hvězdičky******
22) Co byste rád vylepšil/a na zimním stadioně v Sokolově?*
a. Volná ruka
23) Znáte nějaké sponzory klubu, mimo Sokolovské uhelné či města Sokolov?*
a. Ano (jaké?)
b. Ne

Příloha č.2 - Hloubkové interview se sportovním manažerem klubu
Dobrý den pane Mlejnku.
Dobrý den.
Nejprve bych se chtěl zeptat, jaké byly cíle pro zlepšení marketingu před sezonou
2018/2019?
Prvořadým cílem klubu pro zlepšení marketingu bylo vytvářet klubovou kulturu. Do klubové
kultury patří jak sportovní stránka, neboli úspěšný a atraktivní herní styl, tak cíl klubu
vychovávat především úspěšné lidi. Kdybych měl zajít více do konkrétna, tak do klubové
kultury klubu patří, bude patřit a musí patřit klubové oblečení, neboli dress code, společný
catering po utkání, chování a vystupování hráčů v médiích a na veřejnosti. Dalším cílem bylo
propojit A-tým s mládeží. Chceme, aby klub byl veřejností vnímaný jako subjekt, který se snaží
vychovat úspěšné lidi a ne jako subjekt, který se pouze honí za černou gumou. Pořádáme různé
besedy pro mladé hráče, propojujeme tréninky mládeže s tréinkem A-týmu.
Jaké sponzory jste oslovili před sezonou 2018/2019?
Sponzorů jsme samozřejmě oslovili celou řadu. Konkrétně vyjmenovat nemohu. Ovšem mohu
tvrdit, že to jsou podniky, které působí z 90 % v karlovarském regionu.
Návrh na nové sponzory do sezony 2019/2020 plus sponzorský balíček, který nabízíte
novým sponzorům? Jakási protislužba za finanční prostředky.
Určitě máme nové návrhy. Standardizovali jsme reklamní plochy na ledové ploše a na
mantinelu. Což jsou reklamní plochy pro sponzory, kteří poskytují nejvyšší finanční podporu.
Ti sponzoři, kteří nenaplní finančně naší podporu, tak aby mohli být na ledové ploše či
mantinelu, tak mohou být vystaveny na reklamních plochách, jako jsou stěny zimního stadionu.
Nejdůležitějším sponzorům nabízíme sezení a občerstvení ve VIP prostorách, soukromý
parking. Co se týče nových sponzorů, tak se snažíme oslovit co nejvíce firem. Přemýšlíme i o
nadnárodních společnostech jako je McDonald’s. Více zatím sdělit nemohu.
Jaké jsou konkrétní marketingové cíle před sezonou 2019/2020?
Do budoucí sezony chceme především pokračovat v nastoleném trendu z minulé sezony. Cíle
z minulé sezony chceme především prohlubovat. Nápomocen k tomu bude projekt, který se
rozjede od září 2019. Projekt se jmenuje Live skills, neboli životní dovednosti. Vytyčili jsme si
8 životních dovedností, které budem chtít rozvíjet u mladých hokejistů. Dovednosti, které
budeme chtít rozvíjet, jsou například finanční gramotnost, time management (organizace svého

času), první pomoc a znalosti nutné pro přežití, základní sebeobrana, opravování věcí v
domácnosti kam patří i vaření a také dovednost emoční regulace.
Jaké akce pro fanoušky plánujete do sezony 2019/2020?
Plánujeme fotbalové utkání, na které zveme samozřejmě všechny naše fanoušky. Mým
důležitým cílem do budoucna je uspořádat vlakový výjezd fanoušků na utkání. Města jako
Kadaň, Ústí nad Labem a Chomutov se pro tuto akci přímo nabízí. Opět se bude konat
charitativní vánoční zápas s Karlovými Vary.
Plánujete pořádat nebo se účastnit nějaké akce, které mají za cíl přilákat nové děti na
stadion a začít hrát hokej?
Plánujeme uspořádat akci, kdy autobus přiveze 40 nejtalentovanějších dětí z první až ze třetí
třídy. Plánujeme pro ně uspořádat nějaké sportovní disciplíny. Dále jsme součástí akce Českého
svazu ledního hokeje “Pojď hrát hokej”.
Za mě je to vše, pane Mlejnku já Vám děkuji za Váš čas a přeji mnoho životních úspěchů
do nové sezony.
Já také děkuji, ať se ti daří. Ahoj
Nashledanou.

