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1. Úvod 

Sport se za poslední roky stal naprostou součástí téměř každého člověka. Nejedná se 

pouze o aktivitu, kterou mohou dělat jen vybraní jedinci. Dochází k neustálému rozvoji 

a modifikaci jednotlivých sportů a druhů cvičení, takže vybrat si může opravdu každý, bez 

rozdílu věku či postavy. Rozlišujeme dva typy, jak lze sport provozovat. Prvním typem je 

pasivní způsob. V tomto případě můžeme sport provádět v pohodlí domova při sledování 

televizní obrazovky či při fandění z tribun na stadionu. Aktivní způsob je pak sport 

provozovaný při fyzické zátěži. 

Tato práce je zaměřena na basketbal, který se v České republice řadí spolu s fotbalem 

a hokejem mezi nejpopulárnější sporty a celosvětově mu taktéž patří přední příčky 

v oblíbenosti. Basketbalu se věnuji již od svých 6 let, kdy jsem se z rodného Jeseníku dostal 

do mládežnického centra Prostějova a následně pak i do reprezentačního výběru České 

republiky. Neustále jsem tak vnímal basketbal z pozice hráče. To mě přivedlo k tématu 

bakalářské práce, ve které jsem se chtěl dozvědět více o fungování celého managementu 

a zázemí klubu, tedy opačné straně, než jsem byl zvyklý.  

 

Cílem bakalářské práce je komparace managementu basketbalových klubů a to 

týmu BK Opava a týmu Orli Prostějov. Kluby jsou srovnány po stránce managementu, 

marketingu, propagace a sponzorství. Hlavním cílem komparace je průzkum současné situace 

v klubech za pomocí rozhovoru, dotazníku, ankety a SWOT analýzy, ve které se srovnávají 

silné a slabé stránky oddílu a zároveň příležitosti a hrozby, se kterými se kluby potýkají nebo 

mohou potýkat. Dílčím cílem práce je zaměření se na spokojenost hráčů a fanoušků 

s vedením, organizací a přístupem klubu k nim. 

Pro tyto účely je zvoleno několik druhů výzkumných technik. Diskuze s manažerem 

klubu je provedena na základě polostandardizovaného rozhovoru. Otázky na hráče 

jednotlivých týmů jsou zpracovány ve formě dotazníků a posledním způsobem v podobě 

ankety je dotazováno širší okolí, zejména pak fanoušci jednotlivých týmů.  

 

Přínosem bakalářské práce by mělo být zhodnocení a porovnání komparovaných 

týmů, na základě kterých budou vytvořeny návrhy a případná doporučení pro možné zvýšení 

efektivnosti ve vybraných basketbalových klubech.  
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2. Teoretické vymezení pojmů  

Tato kapitola je zaměřena na vymezení hlavních pojmů a metod, které budou zmíněny 

v praktické části bakalářské práce.  

 

2.1  Definice sportu 

Slovo „sport“ pochází z latinského „disportare“, což znamená bavit se, trávit příjemný 

čas. Sport je tělesná pohybová aktivita provozovaná podle určitých pravidel, má soutěžní 

charakter, při kterém dochází k poměřování vzájemných výsledků. Součástí sportu jsou diváci 

a především instituce, které řídí celé sportovní odvětví. 

Sport je elementem tělesné kultury a to společně s tělesnou výchovou a pohybovou 

rekreací. Tělesná kultura je souhrnem a tvorbou norem a hodnot v oblasti upevňování zdraví, 

pohybové činnosti lidského těla a pohybového zdokonalování. Tělesná výchova je zaměřena 

na všestranný rozvoj osobnosti na základě tělesných cvičení, tělocvičného vzdělávání 

a utváření dlouhodobého zájmu o tělesnou kulturu. Tělocvičná nebo také pohybová rekreace 

účelně využívá volného času se zaměřením na rozvoj tělesných sil, duševní a tělesné kondice. 

Jedná se o určitou formu odpočinku a zábavy.  

Stejně tak jako máme mnoho způsobů, jak definovat sport, můžeme i samotný sport 

rozdělit podle jednotlivých kritérií: 

 sport vrcholový, 

 sport výkonnostní, 

 sport rekreační. 

Dále sport můžeme dělit na: 

 amatérský, profesionální, 

 kolektivní, individuální, 

 kontaktní, bezkontaktní (Durdová, 2012). 
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2.2  Historie basketbalu 

Historicky první zmínka o basketbalu je z prosince 1891. Kanadský profesor 

Dr. James Naismith se na popud svých netrpělivých studentů, kteří se při cvičení prostých 

cviků a gymnastiky nudili, rozhodl vymyslet halovou hru, která by dala možnost studentům 

zasoutěžit si. Základem měla být kombinace obratnosti, hbitosti a týmové spolupráce. 

Naismith přibil na deset stop vysoké zábradlí na opačných koncích tělocvičny dva koše na 

broskve. Poté určil dva sběrače, kteří stáli na žebřících blízko košů a vybírali spadlé míče. 

Následně rozdělil svou třídu do dvou devítičlenných družstev. Z původních pravidel, která 

diktovala především pomalou, těžkopádnou a místy až statickou hru se postupem času 

basketbal změnil v rychlý technický sport, který o století později dobyl celý svět. 

Měsíc po skromném představení basketbalu byla Naismithova pravidla vytištěna ve 

školních novinách a 12. prosince 1892 už došlo k prvnímu organizovanému zápasu, ve kterém 

proti sobě nastoupily dvě pobočky springfieldské YMCY. Zápas dopadl remízou 2:2 

a sledovala ho asi stovka diváků. Basketbal se těšil stále větší oblíbenosti, od roku 1893 

se začaly organizovat ligové zápasy, které během zimy shlédlo více, než 10 000 diváků. 

Takřka ihned zapustila hra kořeny na středních a vysokých školách, kde tento sport začal 

vytlačovat ostatní sporty a aktivity. Díky vhodně zvoleným pravidlům tato hra překročila také 

hranice pohlaví a dala tak příležitost dívkách bavit se i jiným sportem, než do té doby velmi 

tvrdým a typicky chlapským sportem jako je americký fotbal (Smith, 1998). 

 

2.3  Typologie sportovních klubů 

Vznik sportovních klubů je založený na bázi občanských sdružení nebo obchodních 

společností. Nejčastějším typem společností v České republice jsou akciové a společnosti 

s ručením omezeným, u kterých je jejich organizační struktura dána obchodním zákoníkem.  

Struktura musí vytvářet vhodné prostředí, které bude směřovat k dosažení cílů organizace. 

Nejčastěji to jsou cíle zejména sportovní, ekonomické a sociální. 

Sportovní cíle mají za snahu zviditelnit sport, který klub provozuje a především 

poukázat na úspěchy jejich sportovců a s ním i spojený jejich růst. 

Ekonomické cíle mají jednoznačný cíl vytvářet finanční zdroje, na základě kterých 

klub může dosahovat svých sportovních úspěchů (Durdová, 2012).  
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2.3.1 Občanské sdružení 

Občanské sdružení je nejčastějším typem právní formy, kterou kluby volí. Organizační 

struktura vychází ze základního dokumentu občanského sdružení, kterým jsou stanovy. 

Povinné části stanov jsou následující: 

 název občanského sdružení, 

 sídlo, 

 cíl jeho činnosti, 

 orgány sdružení, způsob její ustanovení, určení orgánů a funkcionářů 

oprávněných jednat jménem sdružení, 

 zásady hospodaření, 

 ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou 

jednat svým jménem (Čáslavová, 2009). 

 

Obr. 2.1 Obecné schéma občanského sdružení 

. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Kosík a Pacut (2009) 
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Organizační strukturu občanského sdružení tvoří: 

a) Valná hromada 

Valná hromada pojednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu, stavu klubového 

majetku, jejich právech a závazcích, schvaluje rozpočet pro další období, bere na vědomí 

zprávu dozorčí rady, stanovuje výši příspěvků pro nové i stálé členy klubu, rozhoduje 

o změnách, úpravách, doplňcích stanov, převodu vlastnictví, případně rozdělení či zániku 

klubu. 

 

b) Dozorčí rada 

Dozorčí rada má za úkol kontrolovat všechny operace klubu, podávat zprávy výboru 

a valné hromadě, případně navrhovat nápravná řešení v případě zjištění nedostatků. 

 

c) Výbor klubu 

Výbor klubu projednává věci, které nejsou v kompetenci valné hromady, informace 

o stanovách, svěřené věci. 

 

d) Prezident klubu 

Prezident klubu řídí zasedání výboru klubu, svolává valnou hromadu a je oprávněn 

uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy (Kosík a Pacut, 2009). 

 

      Transformace občanského sdružení 

Na základě ustanovení § 3045 odst. 1 nového občanského zákoníku (NOZ) nabývající 

platnost 1. 1. 2014 jsou všechna vzniklá občanská sdružení automaticky transformována na 

spolky. Občanská sdružení vzniklá před platností nového občanského zákoníku jsou povinna 

změnit název a stanovy, aby nebyly v rozporu s povinnými ustanoveními NOZ (Kučerová, 

2013). 

 

Změna názvu 

 musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo „ z. s. “, 

 změna názvu se musí provést do 1. ledna 2016, 

 spolky, které svůj název užívají dlouhodobě a jsou pro něj příznačné (například 

Sokol), to udělat nemusí (§ 3042 Nového Občanského zákoníku – „NOZ“). 
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Změna stanov 

 změna stanov se musí provést do 1. ledna 2017, 

 již od 1. ledna 2014 se ale části stanov, která jsou v rozporu s povinnými 

ustanoveními, nemohou používat, 

 pokud spolek nezmění své stanovy tak, aby nebyly v rozporu s „povinnými“ 

ustanoveními NOZ, může jej soud po výzvě a stanovení dodatečné lhůty zrušit 

(Pavlorková, 2013). 

 

2.3.2 Akciová společnost 

Akciová společnost je jednou z nejsložitějších forem obchodních společností. Mezi 

akciové společnosti se řadí společnosti, jejichž kapitál je rozvržen na určitý počet akcií 

o určité jmenovité hodnotě. Základní kapitál musí dosahovat minimální hodnoty 

2 000 000 Kč. Za závazky akcionáři (společníci) neručí, ručí za ně společnost celým svým 

majetkem (Staňková, 2007). 

 

Obr. 2.2 Organizační struktura akciové společnosti 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Kosík a Pacut (2009) 
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Organizační strukturu akciové společnosti tvoří: 

a) Valná hromada 

Valná hromada je vrcholným orgánem akciové společnosti. Projednává změnu stanov, 

volí a odvolává dozorčí radu. Dále také volí, případně odvolává členy představenstva (pokud 

stanovy neurčují, že jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou), rozhoduje o výši základního 

jmění, rozdělení zisku a tantiém. Jejím právem je dále rozhodovat o fúzi, převodu jmění na 

jednoho akcionáře, případně o změně právní formy. V neposlední řadě pak rozhoduje 

o zrušení společnosti a následné likvidaci. 

 

b) Dozorčí rada 

Dozorčí rada působí jako kontrolní orgán. Má za úkol prosazovat zájmy akcionářů 

a také dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti 

společnosti. Členové dozorčí rady mají oprávnění nahlížet do zápisků a podkladů týkajících se 

činnosti společnosti, následně pak kontrolují, zda-li zápisy a podnikatelská činnost jsou 

v souladu s právními předpisy a pokyny valné hromady.  

 

c) Představenstvo 

Představenstvo je statutární orgán akciové společnosti. Řídí činnost společnosti 

a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny 

do působnosti valné hromady. Obchodním zákoníkem je definován jako řídící orgán.  

 

d) Vrcholný management 

Vrcholný management představuje profesionální řízení společnosti. Činnost není dána 

obchodním zákoníkem, je definována vzhledem k povaze činnosti společnosti. 

 

Existují i další typy sportovních organizací, mezi kterými bychom mohli jmenovat například 

společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Tyto typy však nejsou předmětem této bakalářské 

práce (Čáslavová, 2009). 
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2.4  Management 

2.4.1 Definice managementu 

Jednou z nejdůležitějších částí každé organizace je management. Slovo management 

pochází z anglického ,,to manage“, které je českým synonymem řídit, vést, spravovat, 

vládnout, dosáhnout. Podle Vebera (2000) lze management nejobecněji charakterizovat jako 

souhrn všech činností, které je potřeba udělat, aby byla zabezpečena funkce organizace. 

Mládková a Jedinák (2009) vykládají management jako: „hledání nástrojů jak určit správný 

cíl, získat pro něj lidi a pomocí nich jej dosáhnout.“ 

 

2.4.2 Významy managementu   

Management má řadu významů a také řadu různých interpretací. Můžeme se s ním 

setkat ve třech významech: 

a) specifická aktivita, 

b) skupina řídících pracovníků, 

c) vědní disciplína (Durdová, 2012). 

 

2.4.3 Definice sportovního managementu 

Pojem sportovní management lze podle Čáslavové (2009) chápat jako způsob 

ucelených řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, 

družstev, které alespoň zčásti akceptují podnikatelky orientované chování.   

Vznik pojmu sportovní management si z velké části vynutila sportovní a tělovýchovná 

praxe, především díky cílené snaze efektivního využívání velkých finančních částek, 

uplatňováním komerčních zájmů, řešením problémů vedení sportovní mládeže 

a zabezpečováním sportovní administrativy (Durdová, 2012). 

 

Sportovní management se vyznačuje třemi základními aspekty, které ho odlišují od 

jiných řízení v podnikání. Mezi tyto aspekty řadíme: 

a) sportovní marketing, 

b) podnikání ve sportu, 
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c) zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží (Durdová, 2002). 

 

2.4.4 Manažer 

S vývojem managementu jakožto moderní disciplíny prudce vzrostl počet manažerů 

v podnikatelské činnosti. K největšímu nárůstu došlo především díky průmyslové revoluci, 

které způsobila rozvoj technologií, což vedlo k růstu velikosti organizací. Postupně se začalo 

upouštět od „klasického modelu“, kdy majitel podniku byl zároveň i jeho jediným manažerem 

a koncem 19. století, kdy vznikaly akciové společnosti, už se majitelé soustředili spíše na 

výnos z akcií, než o možnost se podílet na řízení organizace. Podle Mládkové a Jináka (2009) 

bychom manažera mohli definovat jako zástupce vlastníka, který v jeho zastoupení organizaci 

řídí a zodpovídá za ni. 

 

Mezi hlavní úkoly a rysy manažera patří: 

 definování cílů organizace, 

 řízení činností nutných k dosažení cílů organizace, 

 vytváření organizačních struktur organizace, 

 odpovědnost za výsledky řízení části organizace, 

 práce s rizikem, 

 práce s lidmi a prostřednictvím lidí (Mládková a Jinák, 2009). 

 

Základní manažerské funkce: 

a) plánování – zahrnuje výběr úkolů, postupů a činností potřebných k dosažení 

stanovených cílů, zpravidla se plánuje pouze na krátké období, 

b) organizování a organizační struktura – ta část řízení, která sestavuje strukturu 

a přiděluje úkoly v organizaci, 

c) personalistika – výběr a rozmisťování spolupracovníků. Podle Čáslavové (2009) 

dochází k největším chybám při dělbě činností a to zejména ke zdvojování funkcí, 

případně k jejich nedostatečnému pokrytí. Dalším problémem je pak stanovení 

pravomocí a odpovědnosti, které často nejsou vymezeny. Cílem je, aby úkoly byly 

plněny účinně a efektivně, 

d) vedení lidí – vedení zahrnuje především motivaci, styl, přístup a komunikaci 

manažera, 
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e) kontrolování – obnáší měření a hodnocení dosažených výsledků organizace 

v rámci stanoveného plánu. Dále pak dochází k měření úspěšnosti činnosti 

v případě zjištění odchylek (Veber, 2000). 

 

2.4.5 Sportovní manažer 

Podle Čáslavové (2009, s. 25) je sportovní manažer: 

,,Manažer na úrovni sportovní činnosti (vedoucí sportovních družstev i jednotlivců ve vyšších 

soutěžích, specialisté, vyškolení pro sportovní akce ad hoc) – příprava mistrovství světa, 

Evropy, příprava OH, příprava Gymnaestrády a pod,… specialisté pro uplatnění sportu ve 

volném čase lidí, v pracovním procesu, mezi zdravotně handicapovanými lidmi atd. 

Manažer na úrovni řízení určitého sportovního celku, resp. organizace, členové výkonných 

výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, vedoucí sportovních středisek 

řízených armádou a policii apod. 

Manažeři v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozu vámi placených 

tělovýchovných služeb, vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního nářadí a náčiní, 

pracovníci reklamních a marketingových agentur pro TVS apod.“ 

 

2.5  Marketing 

2.5.1 Definice marketingu 

Kotler (2013, s. 35) definuje marketing následovně: ,,Marketing je společenským 

procesem, jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny získávají, co potřebují a chtějí cestou 

vytváření, nabízení a volné směny výrobků a služeb s ostatními.“  

 

2.5.2 Sportovní marketing 

Význam a uplatňování marketingu v oblasti sportu je během posledních deseti let 

zjevný. Marketing je především typický pro organizace vyrábějící sportovní zboží (sportovní 

obuv, textilní výrobky), tak pro marketingové agentury, které propagují především sportovní 

organizace a sportovní osobnosti. 
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Frayer in Novotný (2010, s. 98) upozorňuje na dva zcela odlišné pohledy na sportovní 

marketing. 

Sport v marketingu: Sport a sportovní marketing mají pro podniky, které se nezaobírají 

výrobou sportovních produktů, instrumentální charakter. Sport slouží jako nástroj 

k uskutečnění jiných podnikatelských cílů, především k prodeji „sportu vzdálených“ produktů 

anebo k tvorbě jejich image. 

Marketing ve sportu: Sportovní organizace využívají metody managementu a marketingu. 

V užším slova smyslu jsou uvažovány jen typičtí sportovní nositelé, v rozsáhlejším pojetí pak 

veškeré podniky a organizace vyrábějící a prodávající sportovní zboží a služby na trhu. 

 

Obr. 2.3 Úhly pohledu na sportovní marketing 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Novotný (2010) 
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Tabulka 2.1 Co přináší marketing tělesné výchově a sportu? 

Pozitiva Negativa 

 ujasňuje, komu je určena nabídka 

sportovních produktů: členům, divákům, 

sponzorům, státu 

 finance diktují, co má sport dělat 

 diferencuje nabídku sportovních produktů 

na činnosti, které mohou přinést finanční 

efekt a které nikoliv 

 pozice financí nerespektuje sportovní 

odbornost 

 promýšlí propagaci sportu  marketing vede ke gigantománii sportu, 

smluvní vázanost na sponzory omezuje 

svobodnou volbu (např. ve výběru nářadí 

a náčiní, v osobnostních právech 

sportovce) 

 určuje proporcionalitu a prioritu dosažení 

cílů v rovině cílů ekonomických, 

sportovních, sociálních 

 dosažení určité úrovně sportovního 

výkonu může vést k používání 

zakázaných podpůrných prostředků 

 získává doplňkové finanční zdroje, které 

umožňují rozvoj neziskových aktivit 

 show (záměrná např. na reklamu) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Čáslavová (2009) 

 

2.6  Financování ve sportu 

Bez pochyb jedním z největších problémů dnešního sportovního managementu je 

získávání finančních prostředků, díky kterým lze zajistit chod sportovní organizace. 

Nejčastější formou sportovních organizací je typ neziskové organizace, zejména občanská 

sdružení. Pro provozování podnikatelské činnosti, která nevyplývá z daného poslání 

organizace, je zapotřebí živnostenského listu. Druhým nejčastěji voleným typem je obchodní 

společnost, zejména pak společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost a to 

především díky možnosti podnikatelské činnosti (Durdová 2012). 

 

2.6.1 Finanční prostředky plynoucí z veřejných rozpočtů 

Nejvýše řazeným typem veřejného rozpočtu považujeme rozpočet státní, který každý 

rok schvaluje parlament. Konkrétní položky jsou rozděleny dle zákona a státním rozpočtu. 

Mezi příjmy státního rozpočtu ve sportovní sféře řadíme tyto položky: 

 daňové povinnosti sportovních organizací, 

 platby za používání státního rozpočtu, 
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 splátky návratných finančních výpomocí, 

 další splátky vyplývající ze zákona. 

 

Mezi další typy rozpočtu řadíme rozpočet kraje. Dotace pro mládež v oblasti tělovýchovy 

a sportu jsou poskytovány prostřednictvím výborů pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. 

Rada kraje také rozhoduje o poskytnutí dotace občanským sdružením, které působí ve sportu 

a tělovýchově na jeden kalendářní rok. 

 Rozpočet města a obce je svým charakterem nejblíže sportovním organizacím. Tento 

rozpočet je řízen vyhláškou, která je schválená zastupitelstvem daného města nebo obce. 

Řadíme ho mezi nejdostupnější finanční zdroje pro sportovní organizaci, nicméně žádný 

právní předpis konkrétně neukládá obcím finančně podporovat rozvoj tělovýchovy a sportu 

(Durdová, 2012). 

 

2.6.2 Další možnosti získávání financí ve sportu 

Kromě již zmíněných příjmů (veřejné rozpočty) organizace mohou získávat finanční 

prostředky také z jiných zdrojů: 

 členské příspěvky, 

 dary, sponzoring, 

 prodej vstupenek na sportovní akce, 

 nájemné z klubových sportovních zařízení, 

 odstupné, výchovné a hostování, 

 zdroje z Evropské Unie (Novotný, 2009). 

 

 

2.7  Metody a techniky výzkumu 

2.7.1 Kvantitativní a kvalitativní metody 

Rozdělení jednotlivých výzkumných metod může vycházet z různých hledisek. 

Nejčastěji se však tyto metody dělí na kvantitativní a kvalitativní. Každý z těchto typů 

vyžaduje různý způsob práce výzkumníka a představuje rozdílný charakter výzkumných 
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činností. Oba výzkumy se mohou sdružovat až v rovině interpretační, při zpracování 

informací je nelze sumírovat nebo doplňovat. 

Mezi kvantitativní metody výzkumu řadíme tyto čtyři základní kategorie: 

a) dotazování, 

b) pozorování, 

c) experiment, 

d) analýza věcných skutečností (Bedrnová a Nový, 2007). 

 

Nejběžnější a nejčastěji užívanou metodou je metoda dotazování, která je založena na 

výpovědi respondentů. Existuje řada kritérií, na základě kterých je možno odlišit jednotlivé 

dotazovací techniky. Jsou to např. počet respondentů, stupeň standardizace, forma dotazování, 

cílová skupina, počet témat, zaměření dotazování nebo četnost realizace dotazování.  

Pozorování zachycuje především chování a reakce lidí v různých situacích, reakce lidí 

na měnící se podměty nebo také interakci člověka s druhými lidmi. Ve srovnání 

s dotazováním má tu výhodu, že je prováděno v přirozených podmínkách a tím pádem je 

nejblíže realitě. Stejně tak jako dotazování mají i techniky pozorování několik kritérií. 

Na základě nich pak můžeme rozlišovat pozorování zúčastněné a nezúčastnění, zjevné 

a skryté nebo pozorování bez či s intervencí. 

Aktivní přístup výzkumníka do zkoumaných skutečností si vyžaduje experiment. 

Jednotlivé druhy experimentů diferencujeme na základě toho, jak přísná kontrola jejich 

realizace je vyžadována. Na základě toho pak můžeme mluvit o experimentu přirozeném 

a laboratorním. 

Analýza věcných skutečností obsahuje jak skutečnosti, které vznikly spontánně, tak ty, 

které byly zadány jako úkol. Do této metody řadíme např. analýzu dokumentů, obsahovou 

analýzu nebo také analýzu fyzických stop (Surynek, 2001). 

 

Kvalitativní metody výzkumu mají zaměření především psychologické. Mezi nástroje 

kvalitativního výzkumu patří: 

a) nestandardizovaný hloubkový rozhovor, 

b) psychologická explorace, 

c) skupinové rozhovory. 
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Nestandardizovaný hloubkový rozhovor je vedený podle stanovené osnovy 

s definovaným cílem. Průběh rozhovoru je závislý na interakci mezi respondentem 

a tazatelem. U tohoto typu rozhovoru jsou velmi důležité schopnosti tazatele, především 

pohotové kladení doplňujících a rozvíjejících otázek a v neposlední řadě také vstřícnost 

a chápavost k respondentovi, což vyžaduje důkladnou přípravu a trénink nutných dovedností. 

U psychologické explorace je cílem nalézt v osobnosti to skryté, co se vztahuje 

k předmětu zkoumání. Tato metoda má při dotazování smysl pouze tehdy, je-li potřeba 

prozkoumat vedle jevové stránky sledované skutečnosti i její příčiny. Mezi nejoblíbenější 

a nejčastěji využívané metody a techniky patří asociační postupy, projektivní a přiřazovací 

techniky. 

Posledním z užívaných nástrojů kvalitativních metod jsou skupinové rozhovory. 

Zde řadíme zejména focus group a skupinové rozhovory s experty. U focus group probíhá 

dotazování ve skupině 6-10 osob, ve kterých jsou lidé např. stejného věku, pohlaví, se stejnou 

zájmovou orientací apod. (Bedrnová a Nový, 2007). 

 

2.7.2 Techniky dotazování 

Dotazovací techniky obstarávají individuální výpovědi nebo hromadné údaje 

o sociálních jevech prostřednictvím informací ze subjektivního světa lidí. Nespornou výhodou 

je možnost dobrého a rychlého statistického zpracování, díky kterému je tato technika velmi 

často využívaná. Do technik dotazování řadíme: 

a) dotazník, 

b) rozhovor, 

c) anketa. 

 

Jednou z nejvíce užívaných technik sociologického výzkumu je dotazník. Ten je 

složen z několika otázek, které se různě dělí: 

a) otevřené – zde respondent odpovídá vlastními slovy, 

b) polootevřené (polozavřené) – kromě nabízených možností existuje i jiná odpověď, 

kterou dotazovaní mohou vypisovat, 

c) uzavřené – respondent si vybírá z jednotlivých odpovědí. 
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Uzavřené otázky mají mnoho typů. Mezi nejčastější využívané řadíme: 

a) dichotomické – pouze dvě možnosti, 

b) polytomické – více odpovědí, dělí se dále na: 

 výběrové – vybíráme pouze jednu možnost, 

 výčtové – můžeme zvolit více, než jednu možnost, 

 stupnicové – více odpovědí, které řadíme do pořadí. 

c) kontrolní – ověřují věrohodnost odpovědí respondenta, 

d) filtrační – na základě kladné/záporné odpovědi přesměrují respondenta na danou 

otázku (Durdová, 2010). 

 

Mezi nejvyužívanější techniky patří rozhovor a již zmíněný dotazník. Výhodou může 

být zejména důvěrnost, nevýhodou finanční náročnost. Rozhovor je možné dělit podle míry 

formalizace jeho scénáře na: 

a) nestandardizovaný rozhovor, 

b) standardizovaný rozhovor, 

c) polostandardizovaný rozhovor. 

 

Průběh nestandardizovaného rozhovoru byl již popsán v dělení kvalitativních metod, 

proto již nebude dále rozebrán. 

Standardizovaný rozhovor probíhá na základě pěvně stanovených otázek. Svou 

podobou se blíží dotazníku. Na rozdíl od nestandardizovaného jsou získané údaje dobře 

zpracovatelné prostřednictvím statistického zařízení. 

Polostandardizovaný rozhovor kombinuje techniky standardizovaného 

a nestandardizovaného rozhovoru. Mezi jeho nevýhody patří zejména jeho náročnost na 

tazatele a obtížná statistická zpracovatelnost výsledků. 

 

Poslední uvedenou metodou je anketa. Výhodou ankety je možnost velkého rozšíření 

mezi širokou veřejnost, to zajišťuje, že i při malé návratnosti získáme dostatečné množství 

respondentů ke zpracování dat. Největším problémem pak je reprezentativnost souboru 

respondentů, což značně omezuje užívání této metody. Rozlišujeme tři základní druhy anket: 

a) poštovní ankety – ankety odesílané poštou na dané adresy, vyšší návratnost, 

b) předávané ankety – ankety osobně předávané určitému jedinci, malá návratnost, 
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c) novinové ankety – ankety otištěné v tisku, návratnost na úrovni několika procent 

(Nový a Surynek, 2006). 

 

2.7.3 Analýza SWOT 

Pojem SWOT je zkratkou tvořenou z počátečních písmen čtyř anglických slov: 

S – Strenghts – silné stránky, W – Weaknesses – slabé stránky, O – Opportunitis – 

příležitosti, T – Threats – hrozby. Cílem této analýzy je identifikovat vnitřní (silné a slabé 

stránky) a vnější (příležitosti a hrozby) faktory marketingového prostředí, které působí na 

činnost daného subjektu. Aby byla analýza SWOT účinná, doporučuje se začínat analýzou OT 

(příležitostí a hrozeb). Ty přicházejí jak z makroprostředí (v podobě faktorů ekonomických, 

politicko-právních, sociálně-kulturních, technologických), tak i mikroprostředí (zákazníci, 

konkurence, dodavatelé, odběratelé). Po analýze OT následuje analýza SW, týkající se 

vnitřního prostředí firmy (Jakubíková, 2008). 

  

Kotler (2007, s. 97) definuje SWOT analýzu následovně: 

 Silné a slabé stránky: ,,Nezahrnují všechny charakteristické rysy obchodní společnosti, 

ale jen ty, které mají vztah ke kritickým faktorům úspěchu. Příliš dlouhý seznam 

prozrazuje nedostatečnou koncentraci a neschopnost rozlišit, co je důležité. Silné 

a slabé stránky jsou relativní, nikoli absolutní.“ 

 Příležitosti: ,,Vyskytují se tam, kde může společnosti díky svým silným stránkám 

využít změny v okolním prostředí ve svůj prospěch. Manažer by měl jednotlivé 

příležitosti vyhodnotit podle potenciální přitažlivosti a pravděpodobnosti, že 

společnost v daném případě uspěje.“ 

 Hrozby: ,,Manažer by měl posoudit pravděpodobnost jednotlivých hrozeb 

a potenciální škody, které mohou způsobit.“ 
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3. Komparace managementu basketbalových klubů 

3.1  BK Opava 

3.1.1 Historie a současnost 

První zmínky o basketbalu v Opavě se datují na 15. 12. 1945, kdy se v Opavě začínají 

hrát první organizované zápasy. Zásadním milníkem v opavském basketbalu je až rok 1993, 

kdy do klubu vstupuje silný sponzor. Díky navýšení rozpočtu klubu dochází k značnému 

posílení kádru a rychlému vzestupu až do nejvyšší české basketbalové ligy NBL. Hned při své 

debutní sezóně v nejvyšší soutěži pod klubovým názvem ICEC Opava Basketbal získává svůj 

první titul a rovněž vyhrává i Český pohár. Na skvělou sezónu 1995/1996 navazuje i druhý 

ligový ročník a pod již zkráceným názvem ICEC Opava opět získává mistrovský titul. 

V sezóně 1998/1999 pod názvem BK Slovnaft Opava získává „pouze“ 3. místo, nicméně 

následující 4 sezóny již pod dnešním názvem BK Oprava je pravidelným finálovým 

účastníkem ligy. Po dvou stříbrných medailích v sezónách 1999/2000 a 2000/2001 přidává 

v sezónách 2001/2002 a 2002/2003 další 2 zlaté medaile a díky tomu se tak může řadit 

k nejúspěšnějším týmům v novodobé historii ligy. V sezóně 2004/2005 se však Opava 

umisťuje na posledním místě a sestupuje tak do 2. ligy. Do nejvyšší ligy se Opava dostává až 

na „3. úspěšný pokus“, kdy ve finále 2. ligy poráží Sokol pražský. 

V letošním roce dokázala Oprava sestavit kvalitní tým a po nevýrazných výsledcích 

a umístěních v posledních letech opět bojuje o nejvyšší příčky v Mattoni NBL (BK Opava, 

2014). 

 

Obr. 3.1 Znak BK Oprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.bkopava.cz/obr/kontakty/logo.gif 
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3.1.2 Vedení a organizace 

Vedení a organizaci celého klubu má na starost pan Mgr. Dušan Štěnička, který 

zastává jak funkci generálního manažera, tak organizačního pracovníka starajícího se 

o všechny týmy v klubu a v neposlední řadě také plní roli tiskového mluvčího. Další role 

v klubu už jsou pouze trenérské.  

 

 Trenér U11 - Kamil Vajda 

 Trenér U12 - David Klapetek 

 Trenér U13 - David Klapetek 

 Trenér U14 - David Klapetek 

 Trenér U17 - Dalibor Sokolovský 

 Trenér U19 - David Klapetek 

 Muži „B“ - Ing. Petr Valeček 

 Muži „A“ – Petr Czudek 

 

3.1.3 Přehled financí 

Basketbalový klub BK Opava je registrovanou akciovou společností. Oficiální název 

společnosti zapsané v obchodním rejstříku je HALA OPAVA a.s. Klub hospodaří 

s rozpočtem na tuto sezónu mírně pod 10 000 000 Kč. Zmíněný rozpočet však neslouží pouze 

pro „A“ tým, ale také pro fungování mládežnického centra. „A“ tým disponuje s rozpočtem 

zhruba 8 000 000 Kč a zbylých 20% z rozpočtu využívá opavská mládež. BK Oprava má 

jednoho hlavního sponzora a 19 menších.  

V následujícím grafu 3.1 je zobrazen přehled hlavních sponzorů, kteří nejvíce 

přispívají do rozpočtu klubu. Z grafu je patrné, že nejvíce klubu přispívá město Opava, která 

je hlavním sponzorem „A“ týmu a zaujímá 80%. Zbylých 20% je tvořeno menšími sponzory, 

zajišťujících například vybavení pro hráče, či mediální podporu v podobně deníků či 

regionální televize. 
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Graf 3.1 Přehled hlavních sponzorů v sezóně 2013/2014 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Grafu 3.2 se zaměřil na náklady klubu za poslední rok. Největší náklady klubu tvoří 

vyplácení mezd, které tvoří 55% rozpočtu. Následují položky jako je nájem tělocvičny 

a doprava. Ty shodně tvoří po 10%. Zbylé položky pak po 5% tvoří zbytek celkových 

nákladů. 

 

Graf 3.2 Přehled nákladů klubu v sezóně 2013/2014 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Přehled výnosů klubu je zaznamenán v grafu 3.3. Největší výnosy klubu pramení od 

sponzorů. 8% pak tvoří výnosy ze vstupného a nájmů z akcí. 
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Graf 3.3. Přehled výnosů klubu v sezóně 2013/2014 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

3.1.4 SWOT 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Tabulka SWOT analýzy byla zpracována na základě vlastních poznatků a postřehů 

z poskytnutého rozhovoru, dotazníku a ankety. 

 Mezi nejsilnější stránky klubu bychom bez pochyb mohli zařadit jeho dlouholetou 

tradici, dobré zázemí a spolu s managementem také stálost rozpočtu. Nesmíme také 

Strenghts – silné stránky Weaknesses – slabé stránky 

 dlouholetá tradice týmu  malé množství talentovaných   

 dobré zázemí mladých hráčů / odchovanců 

 stálý management  slabá propagace v očích okolí 

 vyrovnanost rozpočtu   malá aktivita na sociálních sítích 

 výchova mladých hráčů  vyšší vstupné 

 spokojenost hráčů s trenéry a tréninky  

 kvalitní regenerace  

Opportunities - příležitosti Threats - hrozby 

 přilákání více sponzorů  odchod sponzorů 

 extraligové soutěže pro mládež  neschopnost vyrovnat platební  

 produkování vlastních hráčů       podmínky hráčům před konkurencí 

 vyšší aktivita na sociálních sítích  zranění klíčových hráčů 

  odchod generálního manažera 
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opomenout kvalitní regeneraci, spokojenost hráčů a v neposlední řadě také snahu o vychování 

nových hráčů. 

 Na druhou stranu slabou stránkou klubu je prozatímní malý příliv talentovaných 

mladých hráčů do „A“ týmu a cena vstupného. Další slabinou je nedostatečná propagace 

a malá aktivita na sociálních sítích. 

 Příležitostí klubu je určitě získání extraligových soutěží do mládežnických kategorií 

a s tím související větší výkonnostní vzestup mladých hráčů pro zapojení do „A“ týmu. Dále 

pak navázání spolupráce s novými sponzory a v neposlední řadě také vyšší aktivitu na 

sociálních sítích. 

 Jako hrozbu můžeme považovat případný odchod sponzorů či odchod samotného 

generálního manažera. Další hrozbou jsou pak zranění klíčových hráčů a neschopnost 

vyrovnat platové podmínky konkurenčních týmů. 

 

3.1.5 Rozhovor 

Následujících dvacet pět otázek zodpovídal generální manažer klubu BK Opava pan 

Mgr. Dušan Štěnička. Cílem mých otázek bylo především zjistit, jakým způsobem klub 

spolupracuje se sponzory, jak funguje po organizační stránce a v neposlední řadě také jak je 

spokojen se svou mládeží a dosavadními výsledky. Otázky a odpovědi zněly následovně: 

 

 

1) Jakou funkci v klubu zastáváte? 

Generální manažer, organizační pracovník, tiskový mluvčí. 

2) Jaká je náplň Vaší práce v klubu? 

Organizace všech soutěží (U11, U12, U13, U14, U17, U19, muži A, B, C). 

3) Jak dlouho jste v této funkci? 

20 let. 

4) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Palackého Universita – Mgr. 

5) Věnoval jste se dříve vrcholově nějakému sportu? 

Národní liga mužů – hráč, II. liga žen - trenér 
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6) Je zapotřebí cizí jazyk k výkonu profese manažera? 

Pokud máš v klubu cizince a hraješ poháry, tak nutně angličtina. 

7) Jak velký máte management? Je potřeba více lidí? 

Ředitel, já a pak už trenéři. 

8) Jaké jsou Vaše poznatky ze spolupráce se sponzory?  

Je to stále složitější, hodně záleží na osobních kontaktech. 

9) S kolika sponzory spolupracujete?   

Přibližně 20. 

10) Máte hlavního sponzora, či více menších? 

Jednoho hlavního a pak menší. 

11) Ovlivnila současná ekonomická krize Vaši spolupráci se sponzory? 

Určitě, firmy si nemohou dovolit investovat do reklamy jako v minulosti. 

12) Jakým způsobem probíhá propagace basketbalu ve Vašem městě? 

Spolupracujeme úzce s regionálními deníky, děláme charitativní akce, pravidelně  

vydáváme bulletin ke každému utkání, máme vlastní webové stránky. 

13) Na jakých místech máte umístěnou reklamu? 

V hale na bannerech, na dresech, v bulletinu. 

14) Co si myslíte o postavení basketbalu v České republice a financování toho sportu? 

Basketbal zápasí s volejbalem a florbalem o třetí místo v popularitě za hokejem 

a fotbalem. Centrální financování neexistuje, je to o šikovnosti lidí v jednotlivých 

klubech a městech. 

15) Jak velký rozpočet má klub pro tuto sezónu? 

Méně než 10 miliónů korun. 

16) V porovnání s ostatními roky dochází k navyšování nebo snižování rozpočtu? 

Poslední čtyři roky přibližně stejný. 

17) Je rozpočet dostatečný pro správné fungování klubu? 

Vše je relativní, na titul je potřeba více než 100 miliónů korun 

18) Jakým jiným způsobem získáváte finance kromě sponzorství? 

Pronájmem reklamy. 
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19) Jakými nejvýraznějšími vlastnostmi a schopnostmi by měl disponovat sportovní 

manažer? 

Pracovitost, komunikativnost, trpělivost. 

20) V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu v ČR? 

Snaha managementu profitovat osobně z činnosti klubu. 

21) Myslíte si, že je vysokoškolské vzdělání výhodou ve vedení klubu? 

Myslím, že je nezbytné. 

22) Kolik máte registrovaných hráčů ve svém klubu? (dospělí/děti) 

40 dospělých, 200 dětí včetně přípravek. 

23) Nalézá se mezi dětmi dostatek talentů, kteří by se v blízké době mohli zapojit k „A 

týmu“? 

V blízké době pěti let ne. 

24) Jak jste spokojený s fungováním mládežnických celků? 

Ne příliš, nemáme ani jednu extraligu. 

25) Co je Vaším cílem v klubu? Daří se Vám tyto cíle naplňovat?  

Probojovat se s muži A do play – off. Vybojovat do tří let mládežnickou extraligu. 

Přežít v ekonomické situaci. 

 

3.1.6 Dotazník 

Sestavený dotazník obsahující sedm uzavřených, dvě polootevřené a jednu otevřenou 

otázku byl určen profesionálním hráčům. Otázky byly utvořeny tak, abychom si mohli udělat 

představu o věkovém složení týmu, spokojenosti hráčů se zázemím, trenéry, tréninky 

a v neposlední řadě také vedením klubu. 

Celkem bylo osloveno všech 12 hráčů, kteří pravidelně nastupují v nejvyšší soutěži. 

Pro lepší přehled byly odpovědi respondentů zpracovány do následujících grafů. 

První graf zachycuje rozdělení hráčů z hlediska věkového složení. V týmu působí 

hráči ve věku od 15 do 40 let. Z celkového počtu 12 hráčů (viz graf č. 3.4) je jich nejvíce 

zastoupeno ve věkové kategorii 21-25 let (50% což odpovídá 6 hráčům). Naopak nejméně 

zastoupenou skupinou jsou mladí hráči 15-20 let, v našem případě odpovídající 8%, tedy 

pouhému jednomu hráči. 
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Graf 3.4 Grafické vyjádření otázky č. 1 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Ve 2. otázce byli respondenti tázáni, jak dlouho v klubu působí. Nejvíce zastoupenou 

skupinou jsou shodně skupiny, kde působí hráči v týmu 2 a 3 sezóny, ty tvoří 50 %, což 

odpovídá polovině hráčů – 6. Následuje skupina se 17 %, odpovídající hráčům působícím 

v klubu jednu sezónu. Na tuto kategorii připadají 2 hráči. Zbylé skupiny mají shodně 8 - 9 %, 

což odpovídá 1 hráči. 

 

Graf 3.5 Grafické vyjádření otázky č. 2 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Ve 3. otázce respondenti odpovídali, zda-li jsou odchovancem současného týmu, či 

nikoli. Z celkového počtu 12 hráčů jich 67 % není odchovancem, což odpovídá počtu 8 hráčů. 

Zbylých 33 %, tedy 4 hráči jsou odchovanci týmu.  
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Graf 3.6 Grafické vyjádření otázky č. 3 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

4. otázka byla zaměřena na spokojenost hráčů s propagací basketbalu ve městě, ve 

kterém působí. Z grafu je patrné, že drtivá většina hráčů – 75 %, což odpovídá 9 hráčům je 

nespokojena s propagací basketbalu ve městě oproti 25 % odpovídajících 3 hráčům, kteří si 

myslí, že je dostatečná. 

 

Graf 3.7 Grafické vyjádření otázky č. 4 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

V otázce č. 5 respondenti hodnotili svoji spokojenost s vedením a jeho přístupem 

k nim. 92 % všech dotázaných hráčů je spíše spokojeno nebo spokojeno. Pouze 8 % 

odpovídajících jednomu hráči je spíše nespokojeno. Žádný hráč není nespokojen. 
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Graf 3.8 Grafické vyjádření otázky č. 5 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Otázka č. 6 je zaměřena na spokojenost hráčů se zázemím klubu. 67 % dotázaných 

hráčů je spokojeno se zázemím, které jim klub poskytuje. Zbylých 33 % odpovídajících 

4 hráčům uvedli, že jsou spíše spokojeni. Žádný z respondentů neuvedl, že by byl nespokojen. 

 

Graf 3.9 Grafické vyjádření otázky č. 6 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Otázka č. 7 potvrzuje spokojenost hráčů se zázemím. Na otázku, zda-li mají hráči 

vhodné tréninkové podmínky odpověděli shodně všichni ano. 

 

V 8. otázce bylo od respondentů zjišťováno, jak jsou spokojeni s jejich trenéry 

a tréninky. 
3
/4 hráčů je spokojeno jak s trenéry, tak i s tréninky. 17 % dotázaných nevyhovují 

tréninky, ale trenéři ano. Zbylých 8 % uvedlo, že je spokojeno pouze s tréninky. Žádný 

z hráčů nebyl nespokojen s oběma složkami, tedy trenéry i tréninky. 

42% 

50% 

8% 

Spokojenost s vedením 

Spokojen

Spíše spokojen

Spíše nespokojen

Nespokojen

67% 

33% 

0% 

Spokojenost se zázemím 

Spokojen

Spíše spokojen

Spíše nespokojen

Nespokojen



  

32 

 

Graf 3.10 Grafické vyjádření otázky č. 8 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

V otázce č. 9 byli hráči dotazováni, jakým způsobem probíhá regenerace, co všechno 

jim klub dává k dispozici. Z grafu 3.11 je patrné, že kromě práce fyzioterapeuta hráči 

využívají jak saunu, tak i masáže a whirpool. 

 

Graf 3.11 Grafické vyjádření otázky č. 9 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

V poslední otázce byli hráči dotazování, zda dostávají prémie za vyhrané zápasy, 

případně za své dobré osobní výkony. Prémie nedostává ani jeden z hráčů v žádném z těchto 

případů. 
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3.2  Orli Prostějov 

3.2.1 Historie a současnost 

První zmínky o prostějovském basketbale pochází z roku 1931, kdy klub vystupoval 

pod názvem Sokol Prostějov a dále pak TJ Haná Prostějov. V roce 1960 se však vedení oddílu 

rozhodlo, že za rok vzniku organizovaného basketbalu v Prostějově bude považován rok 

1950. 

Po dlouhé roky se potýkal prostějovský basketbal, který po roce 1956 přešel k názvu 

TJ OP Prostějov s řadou problémů. Jedním z nich byla nedostatečná podpora. Basketbal 

v Prostějově byl vždy ve stínu tradičních sportů – kopaná, lední hokej, či box. Nejen podpora, 

ale také nedostatečné podmínky, především  nevyhovující tělocvičny byly důvodem řady 

odchodů hráčů, případně stěhování basketbalu do okolních měst. V 90. letech nastává 

pozvolný vzestup a prostějovský klub už se dostává do širšího povědomí. Klub od roku 1992 

vystupuje pod názvem BK Prostějov. Velký zvrat nastává na začátku nového tisíciletí, kdy 

vstoupila do klubu společnost TK+. Po odkoupení prvoligové licence BK Prostějov značně 

posiluje svůj hráčský kádr a po suverénní sezóně v první lize postupuje s nejvyššími 

ambicemi i do nejvyšší ligy. Ve své první sezóně 2004/2005 mu těsně uniká finále a obsazuje 

3. místo. Identická situace nastává i v sezóně 2005/2006, kdy opět získává 3. místo. V sezóně 

2006/2007 konečně tým dosahuje na vytoužené finále a obsazuje 2. místo. V dalších sezónách 

je vyjma sezóny 2007/2008, kdy se tým umístil na 3. místě vždy ve finále. Tam však nestačí 

na suverénní ČEZ Basketball Nymburk a získává tak 4 druhá místa. 

Od sezóny 2012/2013 se mění kompletně management klubu a s ním i jeho název - 

Orli Prostějov. V probíhající sezóně jsou Orli opět na špičce celé ligy s ambicemi na postup 

do finále v NBL (BK Prostějov, 20010).  

Obr. 3.2 Znak Orli Prostějov 

Zdroj: http://www.i-prostejov.com/sites/default/files/obrazky/logo_8.png 
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3.2.2 Vedení a organizace 

Předsedou klubu Orli Prostějov je pan Mgr. Ivan Pospíšil. Místopředseda a zároveň 

i tiskový mluvčí klubu je pan Mgr. Michal Müller, druhý místopředseda je pan Emil Remenec 

a generálním manažerem je pan Ing. Petr Fridrich, který má na starost vedení a organizaci 

„A“ týmu. Šéfem celého sportovního mládežnického centra je pan Ing. Peter Bálint. Další role 

v klubu už jsou pouze trenérské.  

 

 Trenér U11 – Emil Remenec 

 Trenér U12 – Michal Krhovský 

 Trenér U13 – Marek Petržela 

 Trenér U14 – Ing. Peter Bálint 

 Trenér U15 - Michal Krhovský 

 Trenér U17 – Ing. Peter Bálint 

 Trenér U19 – Ing. Peter Bálint 

 Muži „B“ – Mgr. Vlastimil Homolka 

 Muži „A“ – Mgr. Zbyněk Choleva 

 

 

3.2.3 Přehled financí 

Basketbalový klub Orli Prostějov je občanským sdružením. Klub hospodaří 

s rozpočtem na tuto sezónu okolo 10 000 000 Kč. Tento rozpočet však neslouží pouze pro 

„A“ tým, nýbrž pro fungování celého klubu, včetně mládežnických soutěží. Pro „A“ tým je 

určeno 8 000 000 Kč a zbylých 20% z rozpočtu putuje pro mládež. Klub Orli Prostějov 

spolupracuje se 4 hlavními a zhruba 16 menšími sponzory.  

 

V následujícím grafu 3.12 je zobrazen přehled hlavních sponzorů, kteří nejvíce 

přispívají do rozpočtu klubu. Z grafu je patrné, že nejvíce klubu přispívá společnost Ariete, 

která je generálním sponzorem „A“ týmu. Shodně 20% přispívá Olomoucký kraj, spolu 

s městem Prostějov a Železárnami Annahütte. Zbylých 20% je tvořeno od menších sponzorů, 

zajišťujících například vybavení pro hráče, či mediální podporu v podobně deníků či 

regionální televize. 
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Graf 3.12 Přehled hlavních sponzorů v sezóně 2013/2014 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Graf 3.13 se zaměřil na náklady klubu za poslední rok. Největším nákladem klubu je 

vyplácení mezd, které tvoří 55% rozpočtu. Následují položky jako je nájem tělocvičny 

a doprava. Ty shodně tvoří po 10%. Zbylé položky pak po 5% tvoří zbytek celkových 

nákladů. 

 

Graf 3.13 Přehled nákladů klubu v sezóně 2013/2014 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Přehled výnosů klubu za poslední rok je zaznamenán v grafu 3.14. Největší výnosy 

klubu pramení od sponzorů. Zbylé 1% pak tvoří výnosy ze vstupného. 
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Graf 3.14 Přehled výnosů klubu v sezóně 2013/2014 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

3.2.4 SWOT 

Strenghts – silné stránky Weaknesses – slabé stránky 

 dlouholetá tradice týmu  špatná pověst z předchozích let   

 dobré zázemí  slabá propagace 

 více hlavních sponzorů  malá aktivita na sociálních sítích 

 kvalitní regenerace  nespokojenost hráčů s tréninky 

 nízké vstupné  

 dobré podmínky pro mládež  

Opportunities - příležitosti Threats - hrozby 

 přilákání více sponzorů  odchod sponzorů 

 produkování vlastních hráčů  neustálé snižování rozpočtu 

 vyšší aktivita na sociálních sítích  pokles zájmu fanoušků o sport 

 zlepšení tréninkových jednotek  neschopnost vyrovnat platební  

       podmínky hráčům před konkurencí 

  zranění klíčových hráčů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka SWOT analýzy byla zpracována na základě vlastních poznatků a postřehů 

z poskytnutého rozhovoru, dotazníku a ankety. 

 Mezi nejsilnější stránky klubu bychom bez pochyb mohli zařadit jeho dlouholetou 

tradici a dobré zázemí. Nesmíme také opomenout kvalitní regeneraci, dobré podmínky pro 

výchovu mládeže, nízké vstupné na domácí zápasy a v neposlední řadě také kvalitní sponzory. 
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 Na druhou stranu slabou stránkou klubu je jeho špatná pověst z minulých let, co se 

vedení klubu týče. Další slabinou je malá spokojenost hráčů s trenéry a tréninky, nedostatečná 

propagace a malá aktivita na sociálních sítích. 

 Příležitostí klubu je určitě větší zapojení talentovaných mladých hráčů do „A“ týmu, 

zlepšení tréninkových jednotek, dále pak navázání spolupráce s novými sponzory 

a v neposlední řadě také vyšší aktivitu na sociálních sítích. 

 Jako hrozbu můžeme považovat případný odchod sponzorů, neustálé snižování 

rozpočtu a pokles zájmů fanoušků o tento sport, což by zapříčinilo ještě nižší návštěvnost 

domácích zápasů. Další hrozbou jsou pak zranění klíčových hráčů a neschopnost vyrovnat 

platové podmínky konkurenčních týmů. 

 

3.2.5 Rozhovor 

Následujících dvacet pět otázek zodpovídal předseda a manažer klubu Orli Prostějov 

pan Mgr. Ivan Pospíšil. Cílem otázek bylo především zjistit, jakým způsobem klub 

spolupracuje se sponzory, jak funguje po organizační stránce a v neposlední řadě také jak je 

spokojen se svou mládeží a dosavadními výsledky. Otázky a odpovědi zněly následovně: 

 

1) Jakou funkci v klubu zastáváte? 

Předseda a manažer klubu. 

2) Jaká je náplň Vaší práce v klubu? 

Zajištění chodu klubu po finanční a organizační stránce. 

3) Jak dlouho jste v této funkci? 

2 roky. 

4) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Vysokoškolské. 

5) Věnoval jste se dříve vrcholově nějakému sportu? 

Jen na úrovni nižších soutěží. 

6) Je zapotřebí cizí jazyk k výkonu profese manažera? 

Pokud se nehraje na mezinárodní úrovni tak není, ale je to výhodou. Na mezinárodní 

úrovni je to nutností. 
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7) Jak velký máte management? Je potřeba více lidí? 

4 lidi, z toho jsou dva profesionálové. Pokud se nehraje mezinárodní pohárová soutěž, 

tak se to dá v tomhle počtu zvládat. 

8) Jaké jsou Vaše poznatky ze spolupráce se sponzory?  

Shánění peněz v dnešní době není vůbec jednoduchá záležitost, jde to jenom díky 

dobrým kontaktům a známostem. Shánění menších sponzorů je jednoduší než zajištění 

titulárních teda hlavních partnerů. 

9) S kolika sponzory spolupracujete?   

S 4 hlavními partnery a s dalšími asi 16 menšími sponzory. 

10) Máte hlavního sponzora, či více menších? 

Jak jsem už říkal, máme 2 generální partnery, 2 vetší sponzory a několik menších. 

11) Ovlivnila současná ekonomická krize Vaši spolupráci se sponzory? 

Určitě ano, podobně jako všechny sportovní kluby. Firmy převážně řeší vlastní 

existenci a nezůstává jim moc financí na rozdávání. 

12) Jakým způsobem probíhá propagace basketbalu ve Vašem městě? 

Regionální tlač, plakáty. 

13) Na jakých místech máte umístěnou reklamu? 

Plakáty na zápasy máme na frekventovaných místech kolem nákupních center 

a v centru města. 

14) Co si myslíte o postavení basketbalu v České republice a financování toho sportu? 

Basketbal v ČR je myslím pořád sportem číslo 3 a jeho finanční zajištění je oproti 

jiným kolektivním sportům jako házená, volejbal, florbal na slušné úrovni. Je velice 

dobře, že ČBF nemalými finančními prostředky podporuje mládež na klubové 

i reprezentační úrovni. ALK taky disponuje přiměřenými finančními prostředky a tak 

myslím, že nejvyšší soutěž (Mattoni NBL) funguje na vysoké profesionální úrovni. 

15) Jak velký rozpočet má klub pro tuto sezónu? 

Pracujeme s rozpočtem cca 10 000 000,- Kč (včetně mládeže). 

16) V porovnání s ostatními roky dochází k navyšování nebo snižování rozpočtu? 

Dochází k výraznému snižování rozpočtu. 
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17) Je rozpočet dostatečný pro správné fungování klubu? 

Je přiměřený k současným možnostem. Samozřejmě, že s vyšším rozpočtem by se 

pracovalo lépe, ale musíme se přizpůsobit současnému stavu. Když mám být upřímný, 

tak pro správné profesionální fungování klubu (včetně mládeže) by měl být o něco 

vyšší. 

18) Jakým jiným způsobem získáváte finance kromě sponzorství? 

Dotace od města a kraje. 

19) Jakými nejvýraznějšími vlastnostmi a schopnostmi by měl disponovat sportovní 

manažer? 

Kreativita, komunikativnost, pracovitost. 

20) V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu v ČR? 

Mnoho manažerů nemá dostatečné vzdělání na úrovni sportovního managementu, 

způsobu získávání fanoušků do hal. 

21) Myslíte si, že je vysokoškolské vzdělání výhodou ve vedení klubu? 

Ano, ale vysokoškolské vzdělání v oboru. 

22) Kolik máte registrovaných hráčů ve svém klubu? (dospělí/děti) 

Cca 110 v mužské složce a cca 60 v ženské složce. 

23) Nalézá se mezi dětmi dostatek talentů, kteří by se v blízké době mohli zapojit k 

„A týmu“? 

Doufám, že několik jich v mládežnických družstvech máme, je pak otázkou jestli se 

budou schopni patřičně zařadit do „A“ teamu. Samozřejmě, že je v tom budeme 

podporovat a je naší snahou zařadit tyto talenty do družstva mužů. 

24) Jak jste spokojený s fungováním mládežnických celků? 

Zatím jsem spokojen vzhledem na naše finanční možnosti a na to, že v našem regionu 

není moc kvalitně pracujících klubů, které by nám pomáhali doplňovat naší základnu 

v dorosteneckých kategoriích a tak musíme pracovat s tím, co máme a nemůžeme 

očekávat v konkurenci klubů s velikou mládežnickou základnou moc lepších 

výsledků. Samozřejmě, že naše úsilí je směrováno k výchově vlastních hráčů pro náš 

A team. 

25) Co je Vaším cílem v klubu? Daří se Vám tyto cíle naplňovat?  

Cíle našeho klubu jsou v mužské kategorii dlouhodobě vysoké, což znamená 

pohybovat se ve špičce NBL, což se nám v posledních letech daří. Konkurovat 
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Nymburku, který disponuje několikanásobným rozpočtem v dnešní době není možné 

a tak 4 x po sobě 2. místo považuji za úspěch našeho klubu. Druhým cílem je výchova 

mladých hráčů pro mužskou kategorii. Tady po počátečních úspěších, kdy naší 

základnou prošli hráči jako Pumprla, Dokoupil, Krakovič, Polášek, Pavličík přišlo 

období útlumu. Já však pevně věřím, že někteří naši současní mladí hráči se 

v budoucnu v mužské kategorii opět prosadí. 

 

3.2.6 Dotazník 

Sestavený dotazník obsahující sedm uzavřených, dvě polootevřené a jednu otevřenou 

otázku byl určen profesionálním hráčům. Otázky byly utvořeny tak, abychom si mohli udělat 

představu o věkovém složení týmu, spokojenosti hráčů se zázemím, trenéry, tréninky 

a v neposlední řadě také vedením klubu. 

Celkem bylo osloveno všech 12 hráčů, kteří pravidelně nastupují v nejvyšší soutěži. 

Pro lepší přehled byly odpovědi respondentů zpracovány do následujících grafů. 

První graf zachycuje rozdělení hráčů z hlediska věkového složení. V týmu působí 

hráči ve věku od 15 do 40 let. Z celkového počtu 12 hráčů (viz graf č. 3.15) je jich nejvíce 

zastoupeno ve věkové kategorii 26-30 let (42% což odpovídá 5 hráčům). Naopak nejméně 

zastoupenou skupinou jsou mladí hráči 15-20 let, v našem případě odpovídající 8%, tedy 

pouhému jednomu hráči. 

 

Graf 3.15 Grafické vyjádření otázky č. 1 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Ve 2. otázce byli respondenti tázáni, jak dlouho v klubu působí. Nejvíce zastoupenou 

skupinou – 42% jsou hráči, působící v klubu 3 roky. Druhou skupinou je skupina hráčů, 

působící v klubu 2 roky, což odpovídá počtu 4 hráčů. Následuje skupina se 17 %, 

odpovídající hráčům působícím v klubu šest sezón. Na tuto kategorii připadají 2 hráči. 

Poslední skupina tvoří zbylých 8%. Zde jsou hráči působící v týmu 4 roky. 

 

Graf 3.16 Grafické vyjádření otázky č. 2 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Ve 3. otázce respondenti odpovídali, zda-li jsou odchovancem současného týmu, či 

nikoli. Z celkového počtu 12 hráčů jich 92 % není odchovancem, což odpovídá počtu 

11 hráčů. Zbylých 8 %, tedy pouze 1 hráč odchovancem týmu je.  

 

Graf 3.17 Grafické vyjádření otázky č. 3 

Zdroj: Vlastní šetření 
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4. otázka byla zaměřena na spokojenost hráčů s propagací basketbalu ve městě, ve 

kterém působí. Z grafu je patrné, že drtivá většina hráčů – 92 %, což odpovídá 11 hráčům je 

nespokojena s propagací basketbalu ve městě oproti 8 % odpovídajících 1 hráči, který si 

myslí, že je dostatečná. 

 

Graf 3.18 Grafické vyjádření otázky č. 4 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

V otázce č. 5 respondenti hodnotili svoji spokojenost s vedením a jeho přístupem 

k nim. 67 % všech dotázaných hráčů je spíše spokojeno nebo spokojeno. 25% odpovídajících 

3 hráčům je spíše nespokojeno a zbylých 8 % odpovídajících jednomu hráči je nespokojeno. 

 

Graf 3.19 Grafické vyjádření otázky č. 5 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Zbylých 25 % odpovídajících 3 hráčům uvedli, že jsou spíše spokojeni. Žádný z respondentů 

neuvedl, že by byl nespokojen. 

 

Graf 3.20 Grafické vyjádření otázky č. 6 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Otázka č. 7 potvrzuje převážnou spokojenost hráčů se zázemím (viz graf 3.21). Na 

otázku, zda-li mají hráči vhodné tréninkové podmínky odpověděli až na jednoho shodně 

všichni ano. 

 

Graf 3.21 Grafické vyjádření otázky č. 7 

Zdroj: Vlastní šetření 
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více, než polovina celého týmu. V dotazníku však nechtěli blíže konkretizovat důvod své 

nespokojenosti. 

 

Graf 3.22 Grafické vyjádření otázky č. 8 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

V otázce č. 9 byli hráči dotazováni, jakým způsobem probíhá regenerace, co všechno 

jim klub dává k dispozici. Z grafu 3.23 je patrné, že klub poskytuje hráčům velmi kvalitní 

možnosti regenerace, zahrnující saunu, masáže, whirpool a v neposlední řadě také práci 

fyzioterapeuta. 

 

Graf 3.23 Grafické vyjádření otázky č. 9 

Zdroj: Vlastní šetření 
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3.3  Komparace výsledku šetření 

Vedení a organizace 

Vedení a organizace v případě klubů BK Opavy a Orli Prostějov probíhá odlišně. 

Prostějovský management tvoří 4 lidi. Předseda klubu, 2 místopředsedové, z nichž jeden je 

zároveň i tiskovým mluvčím klubu a generální manažer. Naproti tomu v opavském klubu má 

téměř všechny tyto funkce na starost jedna osoba, která plní funkci jak generální manažera, 

tak i tiskového mluvčího. 

 

 Rozpočet a sponzoring 

Oba kluby shodně uvedly, že jejich rozpočet na jednu sezónu se pohybuje okolo 

10 000 000 Kč, z toho 80% využívá „A“ tým a 20% mládež. Rovněž oba kluby spolupracují 

se stejným počtem sponzorů a to s 20. Na rozdíl od Opavy, která má jednoho hlavního 

sponzora má Prostějov hlavní sponzory hned 4, z toho jednoho generálního. V obou klubech 

tvoří hlavní sponzoři více, než 70 % celého rozpočtu. 

 

Náklady a výnosy 

Náklady u obou klubů jsou takřka identické. V obou klubech nejvíce peněžních 

prostředků putuje na odměny hráčům a trenérům a to více, než 60 %. Ostatní nejnákladnější 

položky pak tvoří pořízení sportovního vybavení, doprava a v neposlední řadě také zaplacení 

rozhodčích. 

Stejně tak jak tomu bylo u nákladů, je to i u výnosů. Největší výnosy pramení ze 

sponzorských smluv, nutno podotknout, že tvoří více, než 80%. Dalšími možnosti pak jsou 

peníze získané ze vstupného či nájmů z akcí. 

 

Věková struktura hráčů 

Oba týmy se opírají především o hráče v rozmezí 21-30 let. V tomto věkovém rozmezí 

obvykle dosahuje hráč svých nejlepších fyzických i herních výkonů. Shodně mají oba týmy 

2 hráče, spadající do kategorie 31-40 a jednoho talentovaného hráče, který stále nedovršil ani 

20 let. Průměrná délka, kterou hráči strávili v týmu je okolo 3 let. Na rozdíl od Opavy, kde 

1
/3 hráčů tvoří její vlastní odchovanci, dává Prostějov příležitost pouze jednomu. 
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Graf 3.24 Grafické vyjádření věkové struktury jednotlivých týmů 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 

Graf 3.25 Grafické vyjádření délky působení hráče v daném klubu 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Graf 3.26 Grafické vyjádření spokojenosti hráčů a fanoušků s propagací týmů 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Zázemí a spokojenost hráčů  
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a trenéry. Tým Prostějova se pohybuje na špičce ligy, nicméně z 12 dotázaných hráčů jich je 

více, než polovina nespokojena jak s tréninky, tak i trenéry. Hráči v Opavě jsou naopak 

spokojeni. Spokojenost s vedením a přístupem klubu pak je spíše pozitivní v obou případech. 

  

Graf 3.27 Grafické vyjádření spokojenosti hráčů s trenéry a tréninky 

Zdroj: Vlastní šetření 
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 Vstupné 

Vstupné je jedním ze zdrojů výnosů pro klub. Z průzkumů mezi fanoušky vyplynulo, 

že zájem o domácí zápasy svých týmů je, nicméně dle čísel od manažerů klubů to především 

v Prostějově ne tak zcela platí. Tuto sezónu se pohybuje návštěvnost okolo 400 diváků, na 

opavský basketbal chodí dokonce o 
1
/3 více, tedy 600. Oba kluby mají zdarma vstup dětem do 

15 let, v Opavě mají navíc vstup zdarma i ženy. Naopak v Opavě jsou diváci ne zcela 

spokojeni s výší vstupného, které činí 80 Kč a je jedno z nejvyšších v celé lize. I přesto je 

v hledišti stále více a více diváků, to se však dá připsat zatím mimořádně úspěšné sezóně pro 

tento klub. Záruka přílivu fanoušků s dobrým postavením v tabulce však ne zcela funguje 

v Prostějově. Ač má klub naopak oproti Opavě nejnižší vstupné v celé lize - 30 Kč a nabízí 

bohaté služby pro fanoušky, návštěvnost stále klesá.  

Celkový počet diváků a počet platících diváků spolu s výnosy jednotlivých klubů ze 

vstupného jsou zpracovány v následujících grafech. 

 

Graf 3.28 Grafické vyjádření počtu diváků a platících diváků 

Zdroj: Vlastní šetření 
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Graf 3.29 Grafické vyjádření výnosů klubů ze vstupného za 1 domácí zápas 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

   

3.3.1 Anketa 

Po rozhovorech s manažery klubů a dotaznících směřujících na hráče byl také 

sledován názor širší veřejnosti, zejména z řad fanoušků, pro které se především všechny tyto 

věci organizují. Na 13 uzavřených otázek odpovědělo z obou dotazovaných skupin 

respondentů shodně 54 lidí. Dotazník byl šířen pomocí sociální sítě a následně zpětně 

vyhodnocen a porovnán. 

  

V první otázce byli respondenti dotazováni na pohlaví. Dotazníku se převážně 

účastnili muži a to v celkovém poměru 77:31 ve prospěch mužů. 

 

Další otázka měla za cíl zjistit, jaký je věk dotazovaných respondentů. Z obou 

dotazovaných skupin byla nejpočetnější věková skupina 21-25 let, která tvořila více, než 

polovinu ze všech dotázaných lidí. 

 

Ve třetí otázce byli respondenti tázáni, zda-li si myslí, že je basketbal v jejich městě 

dostatečně propagovaný. Z výsledků vyplývá, že jsou fanoušci nespokojeni a cítí, že by 

basketbal mohl být propagován mnohem více. 
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Čtvrtá otázka byla zaměřena na spokojenost s vedením a přístupem klubu k nim. 

Drtivá většina dotázaných je spokojena nebo alespoň spíše spokojena. Vyložená 

nespokojenost mezi fanoušky nepanuje. 

 

Pátá otázka se ptala respondentů, zda-li se věnují nějakému sportu. Respondenti jsou 

až na výjimky aktivně, či pasivně sportujícími.  

 

Šestá otázka je úzce spjata s otázkou předchozí. Zkoumá, kolik dotazovaných se 

aktivně věnuje basketbalu. Z výsledků vyplývá, že menší polovina se basketbalu věnuje 

aktivně a větší polovina se basketbalu nevěnuje vůbec. 

 

Sedmá otázka měla za cíl zjistit zájem o basketbal v daných městech. V obou městech 

je o basketbal značný zájem. Diváci chodí zejména na domácí zápasy, nicméně zde chybí 

větší pravidelnost. 

 

Další otázka směřovala opět na návštěvnost, tentokrát na mládežnické celky obou 

klubů. Zájem o mládežnický basketbal je poměrně nízký, především u fanoušků klubu BK 

Oprava.  

 

V 9. otázce odpovídali respondenti na to, zda jsou spokojeni s výší vstupného. 

Převážná část bere stanovenou částku za odpovídající. Za povšimnutí určitě stojí 

15 nespokojených respondentů Opavy, kterým se zdá vstupné vysoké. 

 

10. otázka týkající se kvality služeb poskytovaných během soutěžních utkání potvrdila 

vysokou kvalitu obou klubů. Více, než 
2
/3 všech dotázaných je spokojeno. 

 

Otázka č. 11. se zaměřovala na práci klubu na internetu, což obnáší především 

předávání informací fanouškům. Oba kluby mají značné rezervy především na sociálních 

sítích, kde jsou fanoušci značně nespokojeni. 

 

Otázka číslo 12. zcela jasně ukazuje, že zájem o reklamní předměty, respektive 

suvenýry týmů je velmi nízký. Nutno však podotknout, že ač je nezájem vysoký, u Prostějova 
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téměř polovina dotázaných fanoušků vlastní více, než jeden předmět, což je diametrální rozdíl 

oproti dotázaným fanouškům Opavy. 

 

Poslední otázka směřuje na spokojenost s dosavadními výsledky obou týmů. Zde 

můžeme vidět velkou spokojenost z řad respondentů, jelikož dosavadní výsledky jsou 

opravdu skvělé. Průběžné 3. místo Opavy a 2. místo Prostějova jen potvrzují výsledky šetření, 

kde převážná část fanoušků je velmi spokojena nebo spokojena. 

 

3.3.2 Výsledky komparace 

 početnější management mají Orli Prostějov, 

 stálejší management má BK Opava, 

 více hlavních sponzorů mají Orli Prostějov, 

 schopnost udržet stálou výši rozpočtu je především v klubu BK Opava, 

 kvalitnější mládežnické centrum mají Orli Prostějov, 

 oba týmy disponují stejnými rozpočty, 

 oba týmy mají skvělé zázemí a regeneraci, 

 prostějovští hráči jsou více nespokojení s trenéry a tréninky, než hráči Opavy. 
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4. Shrnutí výsledku šetření 

Z výsledků výzkumného šetření vyplývá následující shrnutí. 

 

 V klubu BK Opava je podle slov hráčů i fanoušků management na dobré úrovni. 

Velkou výhodou je skvělé zázemí, včetně zajištění kvalitní regenerace pro hráče a díky 

stálému rozpočtu za poslední roky také dostatečné množství peněz pro mládež. Prozatímním 

mínusem je absence extraligových soutěží v obou dorosteneckých kategoriích, což může mít 

za následek nízký příliv mladých hráčů pro „A“ tým. Propagace týmu není na špatné úrovni, 

nicméně dle vnímání širšího okolí zde má klub ještě nedostatky, které dávají prostor pro 

zlepšení. Jak již bylo zmíněno, klub je za poslední roky schopen i přes ekonomickou krizi 

udržovat stálý rozpočet a spolupracuje s dostatečným množstvím sponzorů. Hrozbou by mohl 

být odchod hlavního sponzora, který pokrývá více, než 80% rozpočtu. Díky prozatím skvělé 

sezóně je o basketbal v Opavě stále zvyšující se zájem z řad diváků a i přes vyšší vstupné 

zaplňují početně domácí halu. 

 

 V klubu Orli Prostějov je na rozdíl od minulých let velmi dobrý a schopný 

management. Ekonomická krize donutila tento klub značně snížit svůj rozpočet, nicméně 

i s nižším rozpočtem je klub schopný plnit své dlouholeté vysoké cíle a to každoroční účast ve 

finále naší nejvyšší basketbalové ligy NBL. Klub spolupracuje zhruba s dvaceti sponzory, 

nicméně hned 4 jsou hlavní. V dnešní době, kdy sponzoři často odchází ze sportovního 

prostředí, lze toto považovat za obrovské plus. Zázemí klubu patří mezi nejlepší v lize, hráči 

mají prvotřídní možnosti v oblasti regenerace. Mládežnické centrum funguje velmi dobře, 

klub se snaží ve všech soutěžích hrát tu nejvyšší ligu, což by se do budoucna mohlo pozitivně 

projevit na přílivu mladých hráčů do „A“ týmu. I přes skvělé zázemí je většina hráčů 

„A“ týmu nespokojena s trenéry a tréninky. Hráči i širší okolí vidí nedostatek v propagaci 

basketbalu, což se možná odráží i na stále klesajícím zájmu o basketbal v Prostějově. 

 

 Spokojenost: Dílčím cílem práce bylo zjistit spokojenost hráčů a fanoušků 

jednotlivých týmů s vedením klubu, nabízenými službami a informovaností. Z výzkumného 

šetření byla zjištěna značná nespokojenost hráčů Prostějova s trenéry a tréninky, fanoušci by 

pak uvítali zvýšenou propagaci a také lepší informovanost na sociálních sítích. V Opavě byli 

hráči převážně spokojeni, fanoušci by stejně jako v Prostějově uvítali lepší propagaci 
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a informovanost na sociálních sítích a také snížení vstupného, které je jedno z nejvyšších 

v celé soutěži. 
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5. Návrhy, doporučení, náměty 

Během obsáhlého výzkumného šetření, kde byli dotazování jak manažeři, tak i hráči 

a fanoušci se podařilo získat mnoho zajímavých informací. Na základě výzkumů se dospělo 

k několika závěrům, které by mohly prospět ke sportovnímu či ekonomickému rozvoji 

jednotlivých klubů. 

 

5.1  BK Opava 

BK Opava je klub s dlouholetou tradicí a jeden z nejúspěšnějších klubů novodobé 

historie vůbec. Na rozdíl od začátků klubu, kdy se klub soustředil především na „A“ tým se 

nyní zaměřuje také na vychovávání vlastních odchovanců, kteří by mohli být potenciálními 

hráči „A“ týmu. 

Ve vedení je už dvacet let stejná osoba, která má lví podíl na tom, že klub funguje tak, 

jak má. Určitě bych však doporučil zaměstnání další osoby, aby mohlo být vedení klubu ještě 

efektivnější.  

Hlavní klady tohoto klubu vidím ve skvělém zázemí, včetně regenerace, na které 

v dnešní době hodně klubů šetří. Hráči jsou spokojeni s trenéry i tréninky, je zde vidět i snaha 

trenérů zapojovat více dorostenců k mužské složce. 

Nedostatkem je absence extraligových soutěží pro dorostence a málo talentovaných 

mladých hráčů. Vzhledem k tomu, že v Opavě není pouze basketbal, je potřeba i dle mínění 

širšího okolí zapracovat na větší propagaci. 

Velmi pozitivně bych pak hodnotil návštěvnost, která každým rokem stoupá. Fanoušci 

jsou spokojeni se službami, které klub během zápasu nabízí. I přes vyšší vstupné chodí stále 

více fanoušků. Nutno však podotknout, že tento rok hraje Opava o nejvyšší příčky v soutěži, 

což je asi tím hlavním důvodem zvýšené návštěvnosti.  

 

5.2  Orli Prostějov 

Klub Orli Prostějov má v naší lize již mnoho úspěchů. Spolu s nejlepším týmem ligy 

ČEZ Basketball Nymburk každoročně bojují o zlatou medaili. Za poslední 2 roky však klub 

prošel značnou proměnou. Došlo ke změně názvu klubu, z původního BK Prostějov se stali 

dnešní Orli Prostějov, kompletně se změnilo vedení a také rapidně poklesl rozpočet. 
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Především díky kvalitnímu managementu se však i přes všechny tyto změny podařilo 

udržet stále stejně konkurence schopný tým. Tento klub se již několik let také značně 

zaměřuje na mládež, což potvrzuje i vlastní mládežnické centrum prostějovského basketbalu. 

Klub disponuje téměř ve všech kategoriích nejvyššími soutěžemi a vytváří skvělé podmínky 

pro mladé hráče. 

I přes skvělé podmínky se v posledních letech nedaří vychovávat dostatečné množství 

talentovaných hráčů, kteří by mohli doplnit „A“ tým. Jak již bylo řečeno, klub disponuje 

dobrým zázemím, zajišťuje hráčům kvalitní regeneraci, včetně pravidelných cvičení 

s fyzioterapeutem, což hodnotím jako velké plus, jelikož tato možnost není samozřejmostí ve 

všech klubech.  

Nedostatkem lze označit nedostatečnou propagaci. Prostějov je město sportu a dochází 

zde k velké konkurenci z řad ostatních sportů. Ani přes levné vstupné se nedaří managementu 

přilákat na domácí zápasy větší množství diváků. Jedná se tak o značný pokles zájmu a je 

potřeba tento problém včas začít řešit. 

Jako největší problém bych pak viděl značnou nespokojenost hráčů s trenéry 

a vedenými tréninky, což se zatím na výsledcích týmu nikterak neprojevuje, nicméně při 

takové nespokojenosti je zde velké riziko odchodu hráčů a je tedy opět potřeba tento problém 

zavčas řešit. 
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6. Závěr 

Obsahem bakalářské práce byla komparace managementu basketbalových klubů a to 

týmu BK Opava a týmu Orli Prostějov. Kluby byly srovnány po stránce managementu, 

marketingu, propagace a sponzorství. Hlavním cílem komparace byl průzkum současné 

situace v klubech za pomocí rozhovoru, dotazníku, ankety a SWOT analýzy, ve které se 

srovnávaly silné a slabé stránky oddílu a zároveň příležitosti a hrozby, se kterými se kluby 

potýkají nebo mohou potýkat. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. 

 

První kapitola je zaměřena na vymezení teoretických pojmů, které se objevují 

v průběhu celé této práce. Jedná se o pojmy jako sport, sportovní organizace, management 

a marketing. Kromě zmíněných pojmů jsem zde uvedl také možnosti financování a získávání 

finančních prostředků pro sport. Závěr této kapitoly se věnuje metodám a technikám 

výzkumu, které byly použity při získávání dat. 

 Druhá kapitola s názvem Komparace managementu basketbalových klubů je tvořena 

popisem jednotlivých klubů, včetně historie, organizační struktury a také základním 

přehledem financování. Dále jsou zde zpracovány rozhovory s manažery a dotazníky s hráči 

a fanoušky, které se zajímaly o jejich spokojenost s vedením, se službami, obecnou 

spokojeností s klubem a byly tak nápomocné při sestavování SWOT analýzy jednotlivých 

klubů. Vše je zde zpracované jak pomocí grafického znázornění, tak i slovně pro lepší 

přehlednost. 

 V kapitole č. 4 – Shrnutí výsledku šetření byly shrnuty hlavní výsledky vyplývající 

s výzkumného šetření v obou klubech a také s jejich spokojeností. 

 Poslední kapitola byla věnována návrhům a doporučením pro zlepšení a zefektivnění 

práce klubu. 

 

 V mé bakalářské práci jsem srovnával 2 profesionální týmy, které působí v naší 

nejvyšší basketbalové soutěži už více, než 10 let. Tato práce mi umožnila aplikovat získané 

teoretické znalosti do praxe a zpřístupnila mi i jiný pohled na klub, ne jen z hráčského 

pohledu, ale i z pohledu manažera klubu. K mému údivu byly oba kluby velmi vstřícní a oba 

manažeři mi také dovolili osobní setkání k provedení rozhovoru, díky kterému jsem měl 
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možnost blíže se dostat do problematiky vedení profesionálního klubu. Věřím, že tato 

bakalářská práce poslouží k případnému zlepšení chodu obou klubů. 
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Seznam použitých zkratek 

BK – basketbalový klub 

NBL – národní basketbalová liga 

NOZ – nový občanský zákoník 

YMCY – název springfieldské univerzity 
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Příloha č. 1: 

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o zodpovězení následujících otázek. Tyto otázky 

slouží k vypracování bakalářské práce v rámci studijního oboru Sportovní management na 

Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Otázky jsou zaměřeny na sportovní dění  

v klubu, především pak na management a marketing. Předem děkuji za Váš čas.  Jan Lipový 

 

1) Jakou funkci v klubu zastáváte? 

 

2) Jaká je náplň Vaší práce v klubu? 

 

3) Jak dlouho jste v této funkci? 

 

4) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

5) Věnoval jste se dříve vrcholově nějakému sportu? 

 

6) Je zapotřebí cizí jazyk k výkonu profese manažera? 

 

7) Jak velký máte management? Je potřeba více lidí? 

 

8) Jaké jsou Vaše poznatky ze spolupráce se sponzory?  

 

9) S kolika sponzory spolupracujete?   

 

10) Máte hlavního sponzora, či více menších? 

 

11) Ovlivnila současná ekonomická krize Vaši spolupráci se sponzory? 

 

12) Jakým způsobem probíhá propagace basketbalu ve Vašem městě? 

 



  

2 

 

13) Na jakých místech máte umístěnou reklamu? 

 

14) Co si myslíte o postavení basketbalu v České republice a financování toho sportu? 

 

15) Jak velký rozpočet má klub pro tuto sezónu? 

 

16) V porovnání s ostatními roky dochází k navyšování nebo snižování rozpočtu? 

 

17) Je rozpočet dostatečný pro správné fungování klubu? 

 

18) Jakým jiným způsobem získáváte finance kromě sponzorství? 

 

19) Jakými nejvýraznějšími vlastnostmi a schopnostmi by měl disponovat sportovní 

manažer? 

 

20) V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu v ČR? 

 

21) Myslíte si, že je vysokoškolské vzdělání výhodou ve vedení klubu? 

 

22) Kolik máte registrovaných hráčů ve svém klubu? (dospělí/děti) 

 

23) Nalézá se mezi dětmi dostatek talentů, kteří by se v blízké době mohli zapojit k 

„A týmu“? 

 

24) Jak jste spokojený s fungováním mládežnických celků? 

 

25) Co je Vaším cílem v klubu? Daří se Vám tyto cíle naplňovat?  
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Příloha č. 2: 

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o zodpovězení následujících otázek. Tyto otázky 

slouží k vypracování bakalářské práce v rámci studijního oboru Sportovní management na 

Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Otázky jsou zaměřeny na sportovní dění  

v klubu. Předem děkuji za Váš čas. Jan Lipový 

 

1) Věk: 

a. 15-20 

b. 21-25 

c. 26-30 

d. 31-40 

e. 40 a více 

 

2) Jak dlouho v klubu působíte? (napište prosím počet sezón) 

 

3) Jste odchovancem současného týmu? 

a. Ano 

b. Ne 

 

4) Myslíte si, že je basketbal ve městě, za které hrajete dostatečně propagovaný? 

a. Ano 

b. Ne 

 

5) Jak jste spokojeni s vedením a přístupem klubu? 

a. Spokojen 

b. Spíše spokojen 

c. Spíše nespokojen 

d. Nespokojen 

 

6) Jste spokojen se zázemím klubu? 

a. Spokojen 

b. Spíše spokojen 

c. Spíše nespokojen 

d. Nespokojen 

 

7) Máte vhodné tréninkové podmínky pro basketbal? 

a. Ano 

b. Ne (vypište prosím, co Vám chybí) 
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8) Jste spokojeni s trenéry a s tréninky? 

a. Ano 

b. S trenéry ano, tréninky ne (vypište prosím, co Vám chybí) 

 

c. S tréninky ano, trenéry ne (vypište prosím, co Vám chybí) 

 

d. Ne (vypište prosím, co Vám chybí) 

 

9) Jakým způsobem probíhá v klubu regenerace, co vše máte k dispozici? (můžete 

označit více odpovědí) 

a. Sauna 

b. Masáže 

c. Whirpool 

d. Práce s fyzioterapeutem 

e. Jiná (vypište prosím) 

 

10) Dostáváte od klubu prémie za vyhrané zápasy/ dobré osobní výkony? 

a. Ano, za zápasy i výkony 

b. Ano, ale pouze za zápasy 

c. Ano, ale pouze za osobní výkony 

d. Nedostávám 
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Příloha č. 3: 

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o vyplnění následující ankety. Tato anketa slouží 

k vypracování bakalářské práce v rámci studijního oboru Sportovní management na 

Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Předem děkuji za Váš čas. Jan Lipový 

 

1) Pohlaví: 

a. Muž 

b. Žena 

 

2) Věk: 

a. 0-14 

b. 15-20 

c. 21-25 

d. 26-30 

e. 31-40 

f. 40 a více 

 

3) Myslíte si, že je basketbal ve Vašem městě dostatečně propagovaný? 

a. Ano 

b. Ne 

 

4) Jak jste spokojeni s vedením a přístupem klubu? 

a. Spokojen 

b. Spíše spokojen 

c. Spíše nespokojen 

d. Nespokojen 

 

5) Věnujete se nějakému sportu? 

a. Aktivně 

b. Pasivně 

c. Nevěnuji 

 

6) Věnujete se aktivně basketbalu? 

a. Ano 

b. Ne 

 

7) Jak často chodíte na zápasy A mužstva? 

a. Pravidelně chodím na domácí i venkovní utkání 

b. Pravidelně chodím na domácí utkání 

c. Občas chodím na domácí utkání 

d. Nechodím vůbec 
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8) Jak často chodíte na zápasy mládežnických týmů? 

a. Pravidelně chodím na domácí i venkovní utkání 

b. Pravidelně chodím na domácí utkání 

c. Občas chodím na domácí utkání 

d. Nechodím vůbec 

 

9) Jste spokojeni s výší vstupného na domácí utkání mužů? 

a. Ne, je vysoké 

b. Ano, je odpovídající 

c. Ano, mohlo by být i vyšší 

d. Vstupné mám zdarma 

 

10) Jste spokojeni se službami nabízenými během sportovního utkání (občerstvení, 

zpravodaje apod.)? 

a. Velmi spokojen 

b. Spokojen 

c. Nespokojen 

d. Velmi nespokojen 

 

11) Jak jste spokojeni s informovaností a prací klubu na internetu? (webové stránky, 

sociální sítě, apod.)? 

a. Velmi spokojen 

b. Spokojen pouze s webovými stránkami 

c. Spokojen pouze se sociálními sítěmi 

d. Nespokojen 

 

12) Vlastníte nějaké suvenýry (reklamní předměty) klubu? 

a. Ano, více než jeden 

b. Ano, jeden 

c. Nevlastním, klub nenabízí fanouškům reklamní předměty 

d. Ne, nemám o ně zájem 

 

13) Jste spokojen s dosavadními výsledky týmu v této sezóně? 

a. Velmi spokojen 

b. Spokojen 

c. Nespokojen 

d. Velmi nespokojen 
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Příloha č. 4: 

Po rozhovorech s manažery klubu a dotaznících směřujících na hráče byl také 

sledován názor širší veřejnosti, zejména z řad fanoušků, pro které se především všechny tyto 

věci organizují. Na 13 uzavřených otázek odpovědělo z obou dotazovaných skupin 

respondentů shodně 54 lidí. Dotazník byl šířen pomocí sociální sítě a následně zpětně 

vyhodnocen a porovnán. 

  

V první otázce byli respondenti dotazováni na pohlaví. Z grafu je patrné, že se 

dotazníku převážně účastnili muži a to v celkovém poměru 77:31 ve prospěch mužů. 

 

Grafické vyjádření otázky č. 1 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Další otázka měla za cíl zjistit, jaký je věk dotazovaných lidí. Z obou dotazovaných 

skupin byla nejpočetnější věková skupina 21-25 let, která tvořila více, než polovinu ze všech 

respondentů. 
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Grafické vyjádření otázky č. 2 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Ve třetí otázce byli respondenti tázáni, zda-li si myslí, že je basketbal v jejich městě 

dostatečně propagovaný. Z grafu je patrné, že jsou fanoušci nespokojeni a cítí, že by basketbal 

mohl být propagován mnohem více. 

 

Grafické vyjádření otázky č. 3 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Čtvrtá otázka byla zaměřena na spokojenost s vedením a přístupem klubu k nim. 

Drtivá většina dotázaných je spokojena nebo alespoň spíše spokojena. Vyložená 

nespokojenost mezi fanoušky nepanuje. 
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Grafické vyjádření otázky č. 4 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Pátá otázka se ptala respondentů, zda-li se věnují nějakému sportu. Z grafu je patrné, 

že respondenti jsou až na výjimky aktivně, či pasivně sportujícími.  

 

Grafické vyjádření otázky č. 5 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Šestá otázka je úzce spjata s otázkou předchozí. Zkoumá, kolik dotazovaných se 

aktivně věnuje basketbalu. Z grafu je patrné, že menší polovina se basketbalu věnuje aktivně 

a větší polovina se basketbalu nevěnuje vůbec. 
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Grafické vyjádření otázky č. 6 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Z grafu sedmé otázky je patrné, že v obou městech je o basketbal značný zájem. 

V Prostějově zhruba 
1
/3 respondentů chodí na domácí zápasy pravidelně. Z obou grafů je 

patrné, že diváci chodí na domácí zápasy, nicméně zde chybí větší pravidelnost. 

 

Grafické vyjádření otázky č. 7 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Další otázka směřovala opět na návštěvnost, tentokrát na mládežnické celky obou 

klubů. Jak můžeme z grafu vyčíst, zájem o mládežnický basketbal je poměrně nízký, 

především u fanoušků klubu BK Oprava.  
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Grafické vyjádření otázky č. 8 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

V 9. otázce odpovídali respondenti na to, zda jsou spokojeni s výší vstupného. 

Převážná část bere stanovenou částku za odpovídající. Za povšimnutí určitě stojí 

15 nespokojených respondentů Opavy, kterým se zdá vstupné vysoké. 

 

Grafické vyjádření otázky č. 9 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

10. otázka týkající se kvality služeb poskytovaných během soutěžních utkání potvrdila 

vysokou kvalitu obou klubů. Více, než 
2
/3 všech dotázaných je spokojeno. 
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Grafické vyjádření otázky č. 10 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Otázka č. 11. se zaměřovala na práci klubu na internetu, což obnáší především 

předávání informací fanouškům. Z grafu je patrné, že zde oba kluby mají značné rezervy 

především na sociálních sítích, kde jsou fanoušci značně nespokojeni. 

 

Grafické vyjádření otázky č. 11 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

 Otázka číslo 12. zcela jasně ukazuje, že zájem o reklamní předměty, respektive 

suvenýry týmů je velmi nízký. Nutno však podotknout, že ač je nezájem vysoký, u Prostějova 

téměř polovina dotázaných fanoušků vlastní více, než jeden předmět, což je diametrální rozdíl 

oproti dotázaným fanouškům Opavy. 
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Grafické vyjádření otázky č. 12 

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Poslední otázka směřuje na spokojenost s dosavadními výsledky obou týmů. Zde 

můžeme vidět velkou spokojenost z řad respondentů, jelikož dosavadní výsledky jsou 

opravdu skvělé. Průběžné 3. místo Opavy a 2. místo Prostějova jen potvrzují výsledky šetření, 

kde převážná část fanoušků je velmi spokojena nebo spokojena. 

  

Grafické vyjádření otázky č. 13 

Zdroj: Vlastní šetření 
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