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1. Úvod 

Sportovní vyžití zaujímá v dnešní době důležitou roli v systému hodnot velkého počtu 

lidí. Stále větší procento lidí si uvědomuje hodnotu volného času a samotný sport je skvělým 

prostředkem k odreagování člověka od jeho všedních problémů, stresu, pracovních a domácích 

povinností. Motivací k provozování sportu je několik. Většina populace volí sport rekreační, 

kterým si lidé upevňují zdraví, zlepšují kondici, všestranně rozvíjejí pohybové dovednosti a 

přináší jim radost.  

Cílem bakalářské práce je rozbor přípravy a organizování badmintonového 

turnaje.  

Téma „Příprava a organizace badmintonového turnaje“ si autor vybírá, protože jej tento 

sport v současné době velmi zaujal a je mu blízká celá oblast aktivního způsobu života. Na 

sportovních akcích vždy zaujímal místo diváka nebo účastníka, ale nyní dostal možnost 

nahlédnout za oponu a získat tak praktické zkušenosti. Touto prací a nalezenými 

nedokonalostmi by rád taky pomohl svému příteli, který se bude z výsledků a doporučení 

inspirovat při konání následných turnajů. 

V teoretické části se budeme zaobírat základními pojmy, které se vážou na dané téma. 

Jedná se o pojmy management, sportovní management, marketing ve sportu, projekt, atd. Dále 

bude popsán rozdíl mezi pojmy výnosy, příjmy, náklady a výdaji.  V závěru teoretické části se 

nachází metody a techniky výzkumu, které využijeme pro tuto práci. 

V praktické části popíšeme jednotlivé kroky vedoucí k přípravě a organizování 

sportovní akce. Jako nejdůležitější bod shledáváme v samotném výzkumném šetření, 

následném shrnutí výsledků a doporučení pro další pořádání badmintonového turnaje.   
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2. Teoretické vymezení pojmů 

2.1. Badminton 

Badminton se řadí mezi raketové sporty, má více než 230 miliónů aktivních hráčů na 

všech pěti kontinentech. Pro mnohé je známý především v podobě rekreačního sportu, který se 

provozuje na čerstvém vzduchu a nevyžaduje náročné prostorové a materiální zabezpečení. 

Badminton je mladý olympijský sport, ale celkově se řadí mezi nejstarší sporty světa. 

Do rodiny olympijských sportů byl zařazen v roce 1992, a to na OH v Barceloně. Mezi české 

nejznámější badmintonisty patří Tomasz Mendrek a v současnosti nejlepší Petr Koukal. U žen 

stojí za zmínku Kristína Gavnholtová a Eva Lacinová. Všichni zmínění se alespoň jednou 

zúčastnili OH (Mendrek, 2007). 

Při hře dva soupeři nebo páry odpalují přes síť pomocí rakety míček a snaží se protihráče 

donutit k chybě, za kterou se považuje zahraný míček mimo vymezené území nebo neodehrání 

protivníkem správně zahraného míčku. Na rozdíl od tenisu se míček nesmí dotknout země a je 

hrán vždy přímo z voleje. Rychlost smeče dosahuje až 300 km/h. 

Dnešní úroveň hry má značné nároky na rozvoj základních pohybových schopností, 

rychlostí, síly, vytrvalosti a obratnosti. Hráč může během hodinového zápasu naběhat 2 – 4 km. 

Na druhé straně sebelepší pohybové schopnosti nemohou nahradit úroveň technické dovednosti 

a taktického myšlení. Měla by to být maximální souhra všech důležitých částí těla, jako jsou 

hlava, ruce a nohy. 

Za dnešní vzrůstající popularitou nejen mezi závodními hráči, ale i mezi širší veřejností 

mohou zejména nově postavená sportovní centra. Ta nabízejí zájemcům pronájem 

badmintonových kurtů (Mendrek, 2007). 

 

2.2. Management 

Anglickému pojmu management nejlépe odpovídá český překlad řízení, kterým se 

obvykle myslí řízení podniku zahrnující zvládnutí jak jednotlivých činností firmy, tak řízení 

podniku jak celek. 

V současnosti lze nalézt v odborné světové literatuře nespočet nejrůznějších vysvětlení 

či definic pojmu management, které můžeme pro lepší přehlednost klasifikovat do tří skupin, 

zdůrazňující: 
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 vedení lidí, 

 specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky, 

 předmět studia a jeho účel. 

 

„Management je proces systematického provádění všech manažerských funkcí a 

efektivního využití zdrojů podniku ke stanovení dosažení podnikových cílů. 

Manažerskými funkcemi je přitom rozuměna činnost plánovací, organizační, 

rozhodovací, kontrolní a vedení lidí“ (Lednický, 2007, str. 5). 

 

2.3. Manažer 

„Cíle a úkoly managementu realizují lidé – manažeři. Velmi často je diskutována otázka, 

zda management je věda nebo umění. Odpovědí bývá názor, že manažerská práce je stejně tak 

vědou jako uměním. A manažer je především profese, jejíž nositel je zodpovědný za dosahování 

cílů svěřených mu organizačních jednotek (útvarů, kolektivů), včetně tvůrčí účasti na jejich 

tvorbě a zajištění“ (Durdová, 2012, str. 49). 

 

Pro výkon funkce manažera je nezbytné splnit požadavky, které jsou jasně vymezeny 

analýzou 4E, jedná se o:  

 effectivness (účelnost) – zabývat se správnými věcmi, 

 efficiency (účinnost) – provádět věci správným způsobem, 

 economy (hospodárnost) – pracovat s minimálními náklady, 

 equity (odpovědnost) – konat věci podle právních norem (Lednický, 2007). 

 

2.3.1. Manažerské funkce 

Manažerské funkce dělíme na sekvenční a průběžné. Mezi sekvenční funkce řadíme 

plánování, organizování, personalistiku, vedení lidí a kontrolování. Tyto funkce se vyznačují 

vzájemnou propojeností a jsou cyklického charakteru. Naproti tomu funkce průběžné, kam patří 

analýza, rozhodování, implementace a komunikace, prostupují jednotlivé sekvenční 

manažerské funkce. Dosažení cílů je zabezpečováno souladem manažerských funkcí a vytváří 

ucelený proces řízení (Lednický, 2007). 
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2.3.1.1. Plánování 

Zaměřuje se na výběr úkolů, postupů a činností nutných k dosažení vytyčených cílů. 

Známe celou řadu plánů, od celkových po velmi podrobné plánovací studie, návrhy či analýzy. 

Z každého plánu by mělo jasně vyplývat: 

 čeho chceme dosáhnout, 

 jak toho chceme dosáhnout. 

 

2.3.1.2. Organizování 

Organizování sestavuje účelnou strukturu v dané organizace a vytváří jistotu, že 

všechny úkoly potřebné k dosažení cílů jsou přiděleny těm lidem, kteří jsou schopni je plnit 

nejlépe. Organizační struktura napomáhá vytvářet vhodné prostředí pro vykonávání daných 

činností. 

2.3.1.3. Personalistika 

Personalistika má za úkol obsazování pracovních míst, rozmísťování lidí a udržování 

jejich pozic. Zabývá se vybíráním, přijímáním a ohodnocováním pracovní síly. Hlavní náplní 

této manažerské funkce je zajištění dostatečně kvalifikovaných pracovníků pro jednotlivé 

posty, kteří jsou schopni a ochotni plnit svěřené úkoly. 

 

2.3.1.4. Vedení lidí 

Vedení lidí si klade za cíl ovlivnit a stimulovat zaměstnance k dosahování skupinových 

cílů. Žádoucím je nejen vytvoření optimálního prostředí spolupráce, ale také dostatečně 

motivovat pracovníky. K tomu manažeři využívají stimuly ve formě hmotných (finanční nebo 

naturální ohodnocení) nebo nehmotných (uznání, pochvala) prostředků. Velkou výhodou je 

dobrá znalost podřízených, jejich charakter, pracovní zkušenosti a vědomosti, pro 

nejefektivnější metodu motivace k lepším výsledkům a realizaci stanovených cílů. 

 

2.3.1.5. Kontrolování 

Kontrola je využívána manažery na všech úrovních řízení jako prostředek zpětné vazby 

a spočívá v kritickém zhodnocení současného stavu s ohledem na stanovené záměry. Jestliže 
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má být jakákoliv oblast činnosti kontrolována, musí být dopředu známá kritéria a hodnoty, které 

jsou zajištěny procesem plánování, proto mezi plánováním a kontrolou velmi úzké vazby 

(Durdová, 2012). 

 

2.4. Sportovní management 

Jelikož se v této práci zaobíráme pořádáním sportovní akce, je nasnadě uvést alespoň 

základní pojmy týkající se oblasti sportovního managementu, dále objasnit postavení 

sportovního manažera a pole jeho působnosti. 

„Pojem sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných 

a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň zčásti 

akcentují podnikatelsky orientované chování. Dále zde jde zcela bezvýhradně přímo o způsob 

řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování placených 

tělovýchovných a sportovních služeb“ (Čáslavová, 2009, str. 18). 

V západních literatuře se hojně využívá pojem „Sportmanagement“, který se člení na 

dva základní póly – sport versus management a komerce. Komponenta managementu a 

komerce obsahuje nejen manažerské řídící funkce, ale taky oblasti jako účetnictví, marketing, 

ekonomie, finance a právo. Sportovní složka se zaměřuje na oblast diváctví a na aktivní účast 

sportovců na nejrůznějších tělovýchovných akcích (Čáslavová, 2009). 

 

2.4.1. Sportovní manažer 

Manažerem v tělovýchově a sportu je běžně označovaný jako sportovní manažer:  

 manažer na úrovni vedení sportovní činnost (sportovní akce, kluby, řízení 

volného času lidí, sport mezi zdravotně handicapovanými apod.), 

 manažer na úrovni řízení sportovní organizace (výbory, svazy, vedoucí 

sportovních středisek pod vedením armády či policie aj.), 

 manažer působící v podnikatelském sektoru (výroba sportovních produktů či 

poskytování služeb ve sportu (odvětví trenérství, vedoucí fitness, pracovníci 

marketingových a reklamních agentur pro tělesnou výchovu a sport atd.) 

(Durdová, 2012). 

 



11 

2.4.2. Nejvýznamnější činnosti a vlastnosti sportovního manažera 

Hlavní náplní práce sportovního manažera je bezpochyby získávání finančních 

prostředků, které jsou nutné ke zdárnému chodu sportovního klubu (zařízení). Jsou to činnosti 

manažera v oblasti marketingové strategie a spolupráce se sponzory včetně jejich získávání, 

dále činnosti, které vedou k získávání grantů a dotací od krajů, měst a obcí. 

 Důležitou roli také hraje hospodárnost, efektivita, a to jak umí nakládat s obdrženými 

financemi. Velmi důležité jsou také činnosti spjaté s komplexní koordinací řízení klubu a 

schopnost ubírat ho správným směrem ke splnění vytýčených cílů. Do kompetence manažera 

taktéž spadá vytvoření vhodné strategie, která vede k dobrému zázemí sportovců i trenérů a 

k vytvoření co nejlepších podmínek pro následné plnění našich očekávání a pro růst výkonnosti 

sportovců (Durdová, 2012). 

Manažer by měl ovládat manažerské funkce jako je organizování, plánování, vedení lidí, 

výběr spolupracovníků nebo kontrolu. Nesmíme opomenout, že by měl utvářet dobré 

mezilidské vztahy, jak v interním prostředí sportovního klubu, tak směrem navenek 

(komunikace se sponzory, s představiteli měst a obcí). Zabývá se také formální stránkou 

sportovní činnosti klubu, jako jsou různé registrace nebo přihlášky do soutěží. Musí oplývat 

základními ekonomickými znalostmi a jazykové dovednosti taky nejsou k zahození (Durdová, 

2012). 

Kvalitní sportovní manažer disponuje vlastnostmi a schopnostmi jako jsou: 

 komunikativnost, 

 slušné vystupování, čestnost, férovost, 

 zdravé sebevědomí, ctižádostivost, charisma, přirozená autorita, 

 jasné a pohotové rozhodování, 

 schopnost improvizovat a logicky uvažovat, 

 umět motivovat, 

 být empatický, asertivní a tolerantní apod. (Durdová, 2012). 

Nesmíme zapomenout i na stinné stránky manažera, kterými by rozhodně neměl 

disponovat:  

 neschopnost správné komunikace, 

 arogance, agresivita, šikana, 

 nekritický vůči své osobě, 
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 přílišné sebevědomí a bez smyslu fair play (Durdová, 2012). 

 

2.5. Marketing ve sportu 

Marketing se v posledních letech zařadil mezi jedny z nejvýznamnějších částí sportu a 

napomáhá vytvářet finanční a materiální zdroje, které jsou následně použity pro financování 

sportovců, sportovních týmů, soutěží, ale i sportovních organizací jako jsou svazy, kluby a 

tělovýchovné jednoty. Sportovní marketing zachycuje v jednom bodě dva komponenty, a to 

marketing a sport, a přitom stále vychází z obecné definice marketingu. 

Američtí autoři B. G. Pitts a D. K. Stotlar (1996) prezentují sportovní marketing jako 

„proces navrhování a zdokonalování činností pro výrobu oceňování, propagaci a distribuci 

sportovního produktu tak, aby se uspokojovaly potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů 

firmy“ (Čáslavová, 2009, str. 99). 

2.5.1. Marketingový mix ve sportu 

Marketingový mix je základní strategií marketingu, která kombinuje nástroje 

marketingu – produkt (product), cena (price), místo (place) a propagace (promotion). Hovoříme 

tedy o „4P“.  

2.5.2. Propagační mix 

Kombinací reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje, public relations a přímého 

marketingu je tvořen propagační mix, který slouží k dosažení reklamních a marketingových 

cílů. Všechny tyto formy se využívají při prodeji sportovních produktů. 

 reklama je jakákoliv forma neosobní placené prezentace, 

 podporou prodeje jsou myšleny krátkodobé pobídky sloužící k podpoře nákupu 

a prodeje produktu, 

 public relations (PR) se rozumí utváření vztahu firmy s veřejností a budování 

kladné image firmy, 

 přímý marketing označuje kontakt s přesně vybranými subjekty a snahou je 

získat okamžitě zpětnou vazbu a udržet si tyto zákazníky po delší dobu,  

 osobní prodej představuje osobní prezentování výrobku nebo služby a klade si 

za cíl produkt prodat a vytvořit dobrý vztah se zákazníkem (Čáslavová, 2009). 
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2.6.  Projekt  

Projekt je posloupnost aktivit a úkolů, který má dán specifický cíl, je řízeným procesem 

a cílevědomým návrhem na uskutečnění určité inovace. Má jasně stanoven svůj začátek a 

konec, přesná pravidla řízení a regulace. Výsledek projektu se nemusí v závěru snažení blížit 

očekávání.   

Projekt má tři hlavní charakteristické základny, a to: 

 definování začátku a konce, tedy čas, který je určen pro plánování sledu 

jednotlivých dílčích aktivit projektu, 

 dostupnost zdrojů, které jsou projektu uděleny a které budou průběžně čerpány 

a užívány, 

 náklady, které jsou finančním projevem užití zdrojů v časovém období 

(Svozilová, 2011). 

 

Obrázek 2.1:Základny projektového managementu (Zdroj: Svozilová, 2011, str. 23) 

2.6.1. Organizační struktura projektu  

Kvalita projektového managementu je ovlivněna výkony lidí, kteří vytváří organizační 

strukturu daného projektu a usilují o dosažení stanoveného cíle. Projekt nebude mít úspěch, 

pokud bude závislý na individuálních výkonech jednotlivců, proto je důležitá spolupráce celého 

pracovního týmu. Musí se vytvořit přechodná struktura rolí a určit vztahy mezi nimi, přiřazení 

manažerské autority a schopnosti rozhodování. Z toho plyne, že jakýkoliv projekt má mít 

stanovenou svou organizační strukturu, která bude přesně určovat pravidla nadřízenosti, 

podřízenosti a systém odpovědnosti za dílčí výsledky vedoucí až ke splnění určeného cíle 

projektu. 

Za základní subjekty projektového managementu jsou považovány:  

 manažer projektu, 
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 asistent manažera projektu, pokud si to rozsah projektu žádá, 

 projektová kancelář, pokud si to rozsah projektu žádá, 

 projektový tým (Svozilová, 2011). 

Ve chvíli, kdy byl zvolen manažer projektu a jeho projektový tým, musí manažer získat 

pracovníky, kteří se s nasazením do projektu zapojí a budou na něm kreativně pracovat. 

Pracovníci jsou projektu přiděleni dle organizační struktury na dobu trvání projektu a po 

ukončení jsou zase uvolněni pro jiné. Toto obsazování pracovníků na různé pozice umožňuje 

větší flexibilitu a efektivitu ve využívání pracovních sil. 

2.6.2. Životní cyklus projektu 

Projekt má charakter procesu, který se během své existence neustále vyvíjí a nachází se 

v různých fázích, které nazýváme jako životní cyklus projektu. Existuje celá řada definic 

popisujících tento životní cyklus projektu. Životní cyklus lze rozdělit do několika následujících 

fází, jak jej popsali Clealand a King: 

 Konceptuální návrh – definování základních záměrů, hodnocení přínosů a 

dopadu realizace projektu, odhady nákladů a času potřebného pro vlastní 

realizaci, předběžná analýza rizik. 

 Definice projektu – jedná se o zpřesnění výstupů v první fázi – diversifikace 

cílů, výčet subsystémů, příprava metodik, znalostí, dovedností, vytvoření 

realistického časového rámce a propočet nákladů, definice rizik. 

 Produkce – realizace neboli pořízení projektu spojené s řízením prací, kontrolou 

časového rámce, rozpočtových prostředků, kontrola kvality a účinnosti dosažení 

jednotlivých cílů, testování výstupů a tvorba plánů podpory v operačním období. 

 Operační období – samotné užívání předmětu projektu, jeho začlenění do 

organizačních systémů společnosti uživatele, provádí se hodnocení 

technologických, sociálních a ekonomických dopadů projektu v rámci 

předpokladů v konceptuálním období a následná zpětná vazba pro plánování 

dalších budoucích projektů. 

 Vyřazení projektu – předmět projektu převeden do stádia podpory a do 

případné odpovědnosti organizace, jeho pracovní síla a technologie jsou 

převedeny na jiné projekty, shromažďují se získané zkušenosti a zpracovávají 

poučení z řízení daného projektu (Svozilová, 2011). 
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2.6.3. Fáze životního cyklu projektu 

Rozdělení jednotlivých realizačních aktivit do logické časového posloupnosti má za cíl 

zlepšit podmínky pro kontrolu jednotlivých procesů. Slouží pro lepší orientaci všech účastníků 

ve vývojových stádiích projektu a zvyšuje tak pravděpodobnost celkového úspěchu. 

Fáze životního cyklu projektu definují: 

 jaký typ práce má být uskutečněn v příslušném stupni rozvoje projektu, 

 jaké určité výstupy jsou v jednotlivých fázích generovány, jak se ověřují 

a hodnotí, 

 kdo se zapojuje do aktivit projektu v jeho jednotlivých částech. 

Etapy životního cyklu projektu jsou tedy řady – stavy projektu a časové úseky jim 

odpovídající. Přechod jedné fáze do druhé je realizovaný na základě dosažení určitého dříve 

definovaného stavu projektu, případně souboru plánovaných dílčích úseků. Přechod mezi 

fázemi je zpravidla proveden na základě dílčího schvalovacího procesu, který konstatuje 

připravenost pro přechod do další fáze (Svozilová, 2011). 

 

Obrázek 2.2: Rozložení fází životního cyklu projektu (Zdroj: Svozilová, 2011, str. 38) 

 

2.6.4. Rizika projektů 

Projekt je jednorázovou jedinečnou záležitostí, nese s sebou také řadu rizik, která mohou 

postihnout nejen konečnou podobu projektu, ale mohou ovlivnit celý jeho průběh a realizaci. U 



16 

projektu platí, že čím více kvalitních informací máme, tím méně nejistoty v rozhodování a tím 

méně rizik. Funkcí řízení rizik je hledat a rozebrat tato rizika, získat schopnost na ně adekvátně 

a promptně reagovat a tím zmenšovat jejich případné odchýlení projektu od plánované dráhy. 

Proces řízení rizik je souborem aktivit následujících kroků: 

 určení potencionálních rizikových situací, 

 ohodnocení rizik, 

 určení proti rizikových opatření, 

 realizace proti rizikových opatření. 

Příčiny vzniku rizik mohou mít dvojí charakter: 

 příčiny předvídatelné a ovlivnitelné – můžeme jim preventivními opatřeními 

předejít nebo snížit na únosnou míru, 

 příčiny neovlivnitelné – nelze jim nijak předejít, jedná se o změnu legislativy, 

politických podmínek apod.  

Při zjištění některých z ohrozitelných rizik, které mohou mít záporný dopad na náš 

projekt, jde stále o následování a uplatňování obecných doporučení pro omezení rizik. Musí se 

pracovat s kvalitními a jasnými informacemi, volit již dříve osvědčené postupy, využít 

kvalifikovaných řešitelů a opírat se o pilotní ověření a pojištění rizik. Při procesu rizik v oblasti 

projektového managementu lže do popředí uvést tři typy proti rizikových opatření:  

 předcházení – možné riziko je eliminováno vyloučením jeho známých příčin, 

 zmírňování – zde jsou přijaty opatření, která mají za cíl omezit negativní vliv 

účinků vytipované rizikové události, v úvahu přichází například uzavření 

pojistné smlouvy, 

 záchrana – tato možnost již počítá se smířením s dopady nežádoucí události, 

pro tyto případy se předpokládá využití rezerv. 

Pro použití proti rizikových opatření je na místě důkladně zhodnotit a analyzovat 

nastalou situaci a přesvědčit se o vhodném použití zvažovaných opatření (Svozilová, 2011). 

2.7. Sportovní akce 

Sportovní akce je v podstatě událost s podrobně naplánovaným programem, která je 

uveřejněna s dostatečným předstihem a se specifickým místem konání. Sportovní akce vytváří 

různé skupiny lidí, kterými jsou diváci, fanoušci, novináři, sponzoři, sportovci, personál z týmů 

apod. 
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2.7.1 Typologie sportovních akcí 

Sportovní akce členíme do různých kategorií dle: 

 místa konání – indoor (vnitřní, v hale) a outdoor (venkovní akce) sportovní akce, 

 vstupného – vstup na akci zpoplatněn nebo zdarma, 

 pořadatelského subjektu – akce pořádají instituce veřejné správy (město, kraj), 

neziskové organizace (spolek, škola), obchodní společnosti a fyzické osoby, 

 počtu návštěvníků – malé akce (méně než 10 000 účastníků), střední akce 

(10 000 – 100 000 návštěvníků), velké akce (100 000 – 500 000 návštěvníků) a 

mega akce (nad 500 000 návštěvníků), 

 délky trvání – ta může být odlišná od několikahodinových až po jednoměsíční 

 krátkodobé (1 den), 

 střednědobé (několik dní), 

 dlouhodobé (déle než jeden týden) (Kotíková, 2008). 

 

 

2.8. Výnosy a náklady, příjmy a výdaje 

Výnosy jsou výsledky podnikání vyjádřené v penězích za určité období (např. měsíc, 

pololetí, rok). Mezi výnosy lze zařadit: 

 tržby z prodeje výrobků a služeb,  

 změna stavu zásob vlastní výroby,  

 aktivace neboli výroba hmotného investičního majetku ve firmě,  

 jiné provozní výnosy,  

 zúčtování rezerv a jiných opravných položek,  

 finanční výnosy – realizování příjmu z kapitálových investic, vkladů a účastí, 

 mimořádné výnosy – získané dotace, náhrady od pojišťoven apod.  

Příjmy představují peníze, které firma skutečně získala za prodané výrobky a služby. 

Firma musí vyvinout značné úsilí nejen na zajištění výnosů, ale taky zajistit příjmy. Podniku 

nestačí produkci firmy prodat, stejně tak musí zajistit i příjmy za produkci v dohodnutých 

termínech.  

Náklady vyjadřují spotřebu výrobních činitelů v peněžních jednotkách. Podnikatel musí 

vynakládat náklady účelně a hospodárně. Výdaje jsou úbytkem peněžních prostředků firmy, 
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přičemž nemusí dojít k tvorbě hodnoty. Výdaj se stává nákladem, pokud bezprostředně vstoupí 

do tvorby výrobku, práce nebo služby. Náklady, tzn. spotřebu výrobních činitelů, můžeme 

rozdělit podle:  

 druhů (materiálové, mzdové, odpisy, energetické), 

 účelu (útvaru, výkonu), 

 činností (provozní, finanční, mimořádné),  

 závislosti na změnách objemu výroby (fixní, variabilní) (Veber, 2012). 

 

2.9.  Metody výzkumu  

Při zavádění termínu metoda je třeba si uvědomit, že se skládá ze soustavy pravidel a 

principů, které nám napomáhají dosáhnout vytýčených cílů na základě postupování od 

výchozích podmínek. V každé metodě je využíváno odlišných technik sloužících v této 

problematice jako pracovní nástroje, pomocí nichž dochází k shromažďování potřebného 

materiálu a dat k interpretaci. Interpretace výsledků je pak prováděna nejčastěji použitím 

výpočetní techniky a jejím výstupem je zpracování materiálů do tabulek, grafů a jiných údajů 

(Durdová, 1999). 

2.9.1. Metoda dotazování 

Metoda dotazování je nejběžnější metodou. Slouží především pro sběr primárních dat. 

Respondenti odpovídají na otázky týkající se jejich spotřebitelského chování, postojů, znalostí 

a preferencí. Dotazování se vyznačuje svou nenáročností na čas, finanční prostředky a hlavně 

ziskem velkého objemu informací z různorodých marketingových situací. Mezi nevýhody patří 

riziko nechuti nebo nedostatku času respondenta odpovědět na otázky nebo může dojít k situaci, 

kdy si respondent svou odpověď vymyslí tak, aby vypadal vzdělaně a více v obraze v dané 

problematice či aby svou odpovědí potěšil tazatele (Kotler, 2013). 

Dotazník  

V souvislosti s metodou dotazování je vhodné zmínit její nejčastější techniku, a to 

dotazník, kterého je využíváno v každém sociologickém výzkumu. Pro tuto práci byla zvolena 

forma dotazování, díky níž jsme zpracovali a vyhodnotili zásadní údaje. Získané informace 

bylo nadále zapotřebí podrobit kvantitativnímu rozboru za pomocí statistických metod.  
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Zásady konstrukce dotazníku:   

 jasně stanovit problém – potřeba shromáždit přesné a konkrétní údaje o 

konkrétních záležitostech, přeměnit výchozí hypotézy na konkrétní otázky, 

 znalost a orientace ve studovaném prostředí, 

 zajistit správnost a účelnost otázek – každá otázka musí být položena za účelem 

splnění cílů výzkumu, 

 pilotáž – je doporučována v počáteční fázi konstrukce dotazníku, jedná se o 

volné rozhovory v terénu s otázkami týkající se dané problematiky, 

 pretest – prvotní verze dotazníku, kde na malém vzorku dotazovaných 

respondentů prochází otestovaní korektnosti a účelnosti dotazníku, po pretestu 

je stále možné provádět korekce a úpravy otázek v dotazníku.  

V dotazníku je možné využít tří základních typů otázek a to otázek otevřených, 

uzavřených nebo polootevřených.  

Otázky otevřené  

Dotazovaný respondent není svázán a omezen výčtem několika odpovědí, ba naopak se 

může k dané problematice vyjádřit svými slovy. Tato forma otázek je ve finálním zpracování 

časově náročná, neboť se musí provést kategorizace odpovědí.  

Otázky polootevřené 

V celkovém výčtu alternativ a možností odpovědí se nachází ještě jedna možnost, a to 

možnost jiné odpovědi, kterou dotazovaný může zvolit v případě nevyhovující ani jedné 

z nabízených možností.  

Otázky uzavřené  

Dotazovanému jsou předloženy pouze určené odpovědi, ze kterých si následně vybírá. 

V této kategorii je klasifikace uzavřených otázek následující:  

 dichotomické – ANO x NE, 

 polytomické výběrové – možnost výběru jedné odpovědi z nabízených, 

 polytomické výčtové – možnost výběru více než jedné z nabízených možností, 

 polytomické stupnicové – po následném vybrání odpovědí respondentem jej 

dále seřazuje do pořadí podle určitého klíče,  

 filtrační – jsou reakcí na předchozí odpovědi typu: „odpověděli-li jste na 

předcházející otázku kladně, tak přejděte k otázce č. …“, 
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 kontrolní – tyto otázky slouží k ověření věrohodnosti odpovědí dotazovaného 

(Kotler, 2013) (Foret, 2012). 

2.9.2. Pozorování 

Tato metoda je uskutečňována bez přímého kontaktu mezi pozorovatelem a 

pozorovaným. Vědecké pozorování je prováděno za přesně stanovených definovaných 

předpokladů, systematicky a takovým způsobem, aby bylo co nejobjektivnější. Tím je dosaženo 

spolehlivých výsledků. Pokud lidé zpozorují, že jsou předmětem zkoumání, mohou své chování 

změnit, což zkresluje výsledky. V případě, že výzkumník je sám součástí pozorovaného jevu, 

jde o pozorování zúčastněné a naopak, je-li pozorovatel mimo dění, jde o pozorování 

nezúčastněné. Pozorovatel se nevměšuje do pozorovaných skutečností. Výhodou je nezávislost 

spolupráce zkoumaného a nemožnost zkreslení sledovaných skutečností. Naopak nevýhodou je 

časová náročnost pozorování. Na rozdíl od metod, které se jsou stavěny na zkoumání minulého 

či budoucího chování, pozorováním se zjišťuje přítomné chování a je nejblíže realitě 

(Vysekalová, 2012). 

2.9.3. Osobní rozhovor 

Jde o standardizovaný rozhovor, kterého se účastní pouze tazatel a respondent. Tazatel 

na základě připravených otázek klade tyto otázky respondentovi. Výhodou osobního rozhovoru 

je jeho pružnost. S respondentem je možné navázat kontakt, zmírnit jeho ostych popřípadě mu 

vyjasnit věci, kterým nerozumí. Osobní rozhovor je finančně, časově a organizačně náročný. 

Tazatel může respondenta ovlivnit v dobrém i špatném smyslu, proto je nutná jeho kontrola. 

Při dohodnutých schůzkách lze nabídnout menší finanční obnos nebo jiný stimul. 

Rozhovor lze provádět těmito způsoby:  

 standardizovaný rozhovor – je předem připraven, je určeno, na co se má tazatel 

ptát a trvá i na dodržení pořadí a formulaci kladených otázek,  

 nestandardizovaný (volný) rozhovor - nemá předem stanovené závazné 

formulace a pořadí otázek. Je záměrně veden k volnému rozhovoru,  

 polostandardizovaný (strukturovaný) rozhovor – využívá výhody obou 

zmíněných typů rozhovorů.  

Volný rozhovor lze dále členit na:  

 neřízený rozhovor – tazatel co nejméně vstupuje do rozhovoru nebo vůbec,  
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 řízený rozhovor – tazatel dotazovaného usměrňuje a vede ho, aby neodbočoval 

od tématu (Foret, 2012) (Kotler, 2013). 

2.9.4. SWOT analýza 

Slouží k celkovému hodnocení silných a slabých stránek organizace, dále k jejich 

příležitostem a hrozbami. Používáme ji jako nástroj monitorování vnějšího a vnitřního 

marketingového prostředí. Vnější prostředí analyzuje příležitosti (opportunities) a ohrožení 

(threats) a vnitřní prostředí analyzuje silné (strenghts) a slabé (weaknesses) stránky firmy. 

Analýza vnějšího prostředí (příležitostí a ohrožení) 

Makroekonomické síly a činitelé mikroprostředí ovlivňují schopnost podnikatelské 

jednotky generovat zisk. Proto jsou tyto síly a faktory neustále monitorovány. Marketingový 

informační systém slouží ke sledování důležitých trendů a změn, souvisejících s příležitostmi a 

ohroženími. Marketingová příležitost se objevuje ze zdrojů: 

 nabídky něčeho, čeho je na trhu nedostatek,  

 nabídky totožného výrobku nebo služby novým lepším způsobem.  

Ohrožení prostředí souvisí s nepříznivými trendy nebo vývoji, které by bez obranných 

reakcí měly za následek pokles tržeb a zisku. 

Analýza vnitřního prostředí (silných a slabých stránek) 

Firma nemusí vždy napravovat všechny své slabé stránky nebo naopak dávat najevo 

radost ze silných stránek. Musí se rozhodnout, zda se omezí na příležitostí, které korespondují 

s jejími silnými stránkami, nebo začne uvažovat i o těch, pro které by určité silné stránky musela 

vytvořit či získat. (Kotler, 2013). 

 

3. Příprava a organizace badmintonového turnaje 

3.1. Organizace MAXILIGA 

Badminton je dynamický raketový sport a těší se stále větší popularitě mezi veřejností. 

Své zázemí badminton našel také v Českém Těšíně v místním sportovním centru, kde si parta 

kamarádů chodívala zahrát badminton a následně „uhasit“ žízeň do blízké restaurace „MAX“. 

Odtud pramení název „MAXILIGA“. Hraní pro radost jim začalo být málo, a tak začali objíždět 

turnaje v okolí. Po několika turnajích jeden z nich přišel s myšlenkou uspořádat vlastní 

amatérskou badmintonovou ligu. Soutěž se těšila nebývalé popularitě, načež se rozhodli také 
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uspořádat první turnaj. V roce 2013 tedy vznikla nezisková organizace se jménem 

„MAXILIGA“. Hlavním zakladatelem se stal Radim Zamarski, který si přizval na pomoc Jiřího 

Sikoru. 

V současnosti je stále hlavní prioritou organizování amatérské badmintonové ligy, která 

zahrnuje disciplíny dvouhry a čtyřhry. Mimo pořádání amatérské soutěže a turnajů nabízí 

organizace také možnost tréninku badmintonu pod vedením erudovaného trenéra. Za největší 

úspěch lze považovat zvýšení zájmů o badminton u místních obyvatel a celkové pořádání těchto 

soutěží a turnajů v této době. 

3.2.  Propozice turnaje 

3.2.1. Základní údaje  

Badmintonový turnaj „MAXÍK“ je malá, krátkodobá sportovní akce. Obvykle 

návštěvnost této události se pohybuje okolo 100 lidí. Základní údaje a propozice turnaje byly 

umístěny na plakátu v místě konání, ale taky na webových stránkách pořadatele či na 

Facebooku, kde má svůj profil1. Na těchto místech si mohli zájemci zjistit potřebné informace 

a požadavky k účasti. Tabulka 3.1 udává stručné informace.  

Turnaj nebyl omezen věkovou hranicí, mohl se tedy zúčastnit každý amatérský hráč. 

Každý hráč startoval na turnaji na své vlastní riziko, jelikož turnaj není jakkoliv pojištěn.  

  

                                                 
1 Internetové stránky MAXILIGY http://maxiliga.hys.cz/ 
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Oficiální název MAXÍK  

Pořadatel MAXILIGA 

Prezence  08:00 – 08:45 

Start 09:00 

Datum  21. 3. 2014 

Místo Bowling & Squash Český Těšín 

Kategorie Čtyřhra (muži, ženy – dle počtu hráčů), mix 

Startovné 400 Kč / pár 

Tabulka 3.1: Základní údaje (vlastní zpracování na základě poskytnutých informací) 

3.2.2. Přihlašování 

Přihlašování k účasti na turnaji posloužil formulář, který znovu nalezli zástupci na 

internetových stránkách. Formulář obsahoval následující údaje: 

 datum turnaje, 

 email, 

 jméno, 

 jméno spoluhráče (jediné nevyžadováno), 

 zanechaní zprávy. 

Pořadatel je ovšem benevolentní a zájemci se můžou přihlásit přes e-mail, který je 

uvedený na webových stránkách nebo přes sociální síť.  

Úhradu startovného lze provést bankovním převodem na uvedený účet organizace 

předem. Většina hráčů ovšem volí platbu v hotovosti v den turnaje při potvrzení přítomnosti na 

turnaji. Startovné se musí být uhrazeno do začátku turnaje, jakékoliv pozdější platby nejsou 

přípustné a pár se nemůže zapojit.  

3.2.3. Kategorie 

Jedinou kategorií tohoto turnaje byla kategorie smíšené čtyřhry. Pořadatel před každým 

turnajem vyhlašuje ochotu uspořádat turnaj čtyřhry mužů a žen zvlášť. Prozatím se to nikdy 



24 

nepodařilo uspořádat, a tak se pořádají pouze turnaje smíšené čtyřhry. Pár může být utvořen jen 

z mužů, žen nebo smíšený. Nejčastějším typem páru je složení dvou mužů a čistě dámský pár 

nemá žádné úlevy. Maximální počet přihlášený párů na turnaj je stanovený na 28, kdežto 

minimální počet není vyloženě určený. 

3.2.4. Systém hry  

Soutěžící se rozlosují do několika základních skupin dle počtu přihlášených. Zápas se 

odehrává na dva sety do patnácti, přičemž výsledek nemusí být o dva body. Set může dopadnout 

výsledkem 15:14. Za každý set jsou ve hře 3 body, pokud vítězný pár udrží soupeře pod hranicí 

10 získaných míčků, pak získá 3 body za set. Poražený si připíše na své konto bod v případě, 

pokud dosáhne alespoň hranice 10 získaných míčků v setu. Družstvo může tedy za zápas získat 

od plného počtu 6 bodů až po 0 bodů. Pro ujasnění představy nám dopomůže obrázek 3.1. 

Postup ze základní skupiny do další fáze turnaje si zajistí dva nejlepší páry, zahrají si tedy o 

prvenství. Další dva páry se probojují do pavouka útěchy a pro dva páry na posledních místech 

cesta turnajem skončí. Obrázek 3.2 ukazuje hlavního pavouka, ve kterém se bojuje o příčky 

nejvyšší.  

Obrázek 3.1: Vzor tabulky základní skupiny (Zdroj: http://maxiliga.hys.cz/) 
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Obrázek 3.2: Hlavní pavouk turnaje (Zdroj: http://maxiliga.hys.cz/) 

3.2.5. Časový harmonogram 

Rozlosování do jednotlivých skupin proběhne těsně před turnajem při prezenci nebo 

zaplacení startovného. Na základě rozlosování se vypracoval rozpis zápasů, který se ihned 

vytisknul a umístil na viditelné místo. Pořadatel striktně požadoval jeho dodržování, aby 

nedocházelo ke zdržování a prodlevám mezi zápasy. Volné hřiště dlouho nezůstalo ležet ladem. 

Turnaj se rozjel přesně v 09:00, jak bylo předem uvedeno na plakátu. Poslední zápasy byly 

naplánovány okolo 14:00. 

3.2.6. Doprovodný program 

Během konání turnaje hrála v hale hudba. Dále pro hráče s rodinami byl nějakým 

způsobem zajištěn bowling nebo menší dětský koutek. Jinak je doprovodný program slabším 

článkem tohoto turnaje.  

3.2.7. Vratná záloha 

Slouží jako ochrana před ztrátou klíče od šatní skříně. Částka této vrátné zálohy činí 

jako obvykle ve sportovním centru 100 Kč a platí se při příchodu do centra na vrátnici.  

3.2.8. Stravování 

Menší občerstvení je zajištěno pořadatelem turnaje, které se nachází ihned u hřiště a je 

zahrnuto v ceně startovného. Jedná se o minerální vody, ovoce, pečivo a slané koláče. Pokud si 

hráč usmyslí, že by si dal něco odlišného, tak je pro něj ve druhé části sportovního centra 

otevřena restaurace. Zde jsou nabízena jídla, jejíchž příprava je rychlá a nenáročná. Můžeme si 
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zde objednat smažené jídla, párky, klobásy nebo saláty. Dále jsou nabízeny cukrovinky, různé 

oplatky, nealkoholické a alkoholické nápoje. 

3.3. Realizační tým 

O bezproblémový a plynulý chod turnaje se staral realizační tým, který byl složen 

z hlavního pořadatele, obsluha počítače a několika dobrovolníků. Hlavním organizátorem byl 

Radim Zamarski, jenž je jedním z nejvýše postavených členů spolku. Byl zodpovědný za 

veškeré dění během turnaje a jeho náplň práce se mnohdy prolínala s tou dobrovolnou. Jeho 

práci můžeme charakterizovat následovně: 

 příprava, naplánování a organizování turnaje, 

 výběr startovného, 

 dohled nad chodem turnaje, 

 nákup míčků a občerstvení, 

 uvolňování míčků do oběhu, 

 hlášení následujících zápasů a změn během turnaje, 

 vyhlašování vítězů a předávaní cen, 

 dohled nad dobrovolníky, 

 zdravotní dohled. 

Dobrovolníky byli členové organizace a přátelé hlavního pořadatele. Všichni 

dobrovolníci až na obsluhu počítače odváděli svou práci bez nároku na honorář. Samozřejmostí 

bylo však občerstvení a pitný režim během turnaje. Fyzicky náročnější práci zastali muži, 

kdežto ženám byla svěřena práce lehčí a nenáročná. Turnaje se nezúčastnili rozhodčí, hráči si 

sporné výměny rozhodovali v rámci duchu fair play. Dobrovolníci zastávali tento druh činnosti: 

 přípravu pracovního místa pro organizátory, 

 přípravu hracích ploch, 

 registraci soutěžících, 

 asistenci při předávání cen a změn v organizaci turnaje, 

 celkový úklid. 

Zapisovatelská činnost a obsluha počítače zahrnovala: 

 zapisování výsledků zápasů do tabulek, 

 tisk tabulek a dokumentů, 

 registrace soutěžících. 
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3.4. Organizační struktura  

Organizační struktura nebyla nikterak složitá. Veškerou organizaci turnaje řídil hlavní 

pořadatel. Pokud byl zaneprázdněný nebo nebyl k zastižení, tak se mohl spolehnout na práci 

dobrovolníků, jelikož to je několikátý turnaj, který pořádají společně. Dobrovolníci se obrátili 

na hlavního pořadatele v případě problému, se kterým si neuměli sami poradit. 

Hlavní pořadatel tohoto turnaje nebyl účastníkem, a tak se mohl naplno věnovat svým 

povinnostem spojenou se svou rolí. Turnaje se naopak zúčastnili hráči z řad dobrovolníků, 

avšak to nesnížilo kvalitu turnaje. Naopak, několikrát jeden z dobrovolníků zaskočil za méně 

průbojného hlavního pořadatele při hromadném oznamování organizačních záležitostí. 

Organizační struktura je na dobré úrovni a rozhodně není nejslabším článkem turnaje. 

Hlavní pořadatel je si vědom své menší průraznosti a pokusí se na ni zapracovat. Má však kolem 

sebe schopné dobrovolníky. 

3.5. Přípravná fáze turnaje 

3.5.1. Místo 

Pro uspořádání tohoto turnaje posloužilo sportovní centrum Bowling & Squash 

v Českém Těšíně. Ve městě nenalezneme další sportovní centrum nebo halu této úrovně a 

s možností postavit alespoň 4 hrací plochy. Pořadatel může v hale vytvořit 5 hřišť, přičemž 

z toho jsou 4 kurty tvořeny speciálními badmintonovými koberci a jednoho stálého kurtu bez 

badmintonového koberce. V těsné blízkosti se nacházejí dvě dostatečně velká parkoviště, 

bankomat a ve vzdálenosti 100 metrů vlakové a autobusové nádraží.  

3.5.2. Termín 

Při výběru termínu se vzalo v potaz několik okolností, které můžou ovlivnit počet 

účastníků nebo diváků. Turnaj se samozřejmě nemohl konat během pracovního týdne, nýbrž o 

víkendu, aby se jej zúčastnilo největší množství lidí. Organizátorem turnaje se vybraný termín 

oznámí s dostatečně předstihem, aby se hráči podle toho zařídili. 

Největší pozor si však musí dávat organizátor, aby turnaj nekolidoval s turnaji v blízkém 

okolí. Jedná se o turnaje v Bohumíně, Třinci nebo Karviné. Tento vyhovující termín musí ještě 

sladit s obsazeností haly ve sportovním centru. 

3.5.3.  Sestavení rozpočtu 

Při plánování jakékoliv akce je důležité si udělat představu o velikosti rozpočtu. 

Pořadatelé zjistí, kolik musí vynaložit prostředků, aby došlo k realizaci turnaje. Při předběžném 
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sestavování rozpočtu pořadatel vychází z předchozího turnaje, kde se výdaje na uspořádání 

vyšplhaly na částku 8889 Kč a příjmy činily 10800 Kč. Díky těmto ukazatelům se organizátor 

rozhodne, zda výdaje na uspořádání zvýší nebo sníží za účelem zlepšení nebo ponechání 

formátu turnaje. 

Mezi předběžné výdaje pro plánovanou akci patří: 

 nájemné – sportovní areál, 

 propagační materiály – tištěné plakáty, 

 diplomy a odměny pro účastníky, 

 sportovní náčiní, 

 odměna zapisovateli, 

 občerstvení. 

K úspěšnému uspořádání turnaje je zapotřebí zajistit dostatek finančních prostředků. 

Pořadatel tohoto turnaje zabezpečil chod turnaje pouze výběrem startovného bez účasti 

jakékoliv sponzora.  

Startovné činilo největší a jediný příjem turnaje. Výše těchto poplatků je závislá na 

počtu účastníků a činí 400 Kč za pár, tedy 200 Kč za osobu. Při počtu 24 párů pořadatel na 

startovném vybral 9600 Kč. Startovné se hradí předem nebo nejpozději v den turnaje a pořadatel 

do poslední chvíle neví, kolik párů se turnaje zúčastní.  

Pořadatel je schopen uspořádat turnaj bez příjmů plynoucích od sponzorů. Trpí tím však 

kvalita nabízeného sortimentu občerstvení a odměny pro vítěze. Již na příštím turnaji ovšem 

plánuje pro každý turnaj sehnat hlavního „partnera turnaje“ a k tomu pár menších, kteří by 

věnovali věcné ceny nebo finanční dary. Byly by tak hodnotnější ceny a zvýšila by se motivace 

k účasti tohoto turnaje. 

3.6. Realizační fáze 

Po splnění všech okolností spadajících do přípravné fáze přišla na řadu samotná 

realizace badmintonového turnaje. Realizační fáze obsahuje velký počet zabezpečení a 

opatření, které zajišťují průběh akce. Tato fáze projektu započala oznámením o pořádání turnaje 

a následným přihlašováním na turnaj.  

Jako první musel pořadatel zajistit prostory sportovního areálu, bez kterých by nebylo 

možné tuto akci organizovat. Organizátor seznámil vedení centra se svým záměrem a 

konzultoval s ním, za jakých podmínek je vedení tyto prostory poskytnout. Obě strany se shodly 
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na podmínkách pronájmů potřebných prostor a termínu konání. Ve sjednané ceně byla zahrnuta 

i vybavení kurtů jako sítě a speciální badmintonové koberce. 

Dalším úkolem pro organizátora bylo zajištění menšího občerstvení pro hráče, které 

bylo v ceně startovného. K tomu samozřejmě různé kelímky, tácy a ubrousky. Výpočetní 

techniku propůjčil svou vlastní organizátor turnaje. Z důvodů nižší ceny musel taky v předstihu 

objednat badmintonové míčky. 

Po ukončení přihlašování a zaplacení startovného se rozlosovaly základní skupiny a 

sestavil se rozpis zápasů.  

3.6.1. Propagace 

Díky nízkým nákladům a rychlosti šíření informací pořadatel zacílil na internet, zejména 

pak na v dnešní době hojně užívanou sociální síť Facebook. Zde se nacházejí profily různých 

skupin lidí hrajících a zajímajících se o badminton. Pořadatel vytvořil na této sociální síti 

událost, která obsahovala všechny potřebné základní údaje a propozice turnaje. Následně ji 

sdílel právě na profily nebo skupiny zajímající se o badminton. Dalším způsobem, jak se mohli 

uchazeči o turnaji dozvědět, jsou internetové stránky Maxiligy. 

S dostatečným předstihem byly ve městě a ve sportovním centru vylepovány tištěné 

plakáty. Plakáty byly umístěny v několika restauracích a také hlavně ve sportovním centru, kde 

to pořadatele nestálo žádné peníze.  

Turnaj se do podvědomí lidí dostal také ústním šířením. Nejčastěji se hráči se mezi 

sebou o to podělí při účasti na jiném turnaji. Účastníci poslední akce tak mohou činit z důvodu 

získání nových spoluhráčů a protihráčů.  

3.6.2. Průběh akce 

Pro akce tohoto typu je ku prospěchu mít připravený sled událostí a co nejlépe 

naplánovat jejich návaznost i s případnými časovými rezervami. Pořadatel vypracoval časový 

plán akce, který nám vystihuje tabulka 3.2.   

Organizátoři s dobrovolníky měli sraz před 7. hodiny ranní, aby se mohlo co nejdříve 

začít s přípravou turnaje. Nejprve přišly na řadu hrací plochy, musely se roztáhnout speciální 

badmintonové koberce a správně nastavit sítě na badminton. Následovalo zapojení výpočetní 

techniky, která sloužila k zapisování výsledků, plateb a tisknutí dokumentů. Jako poslední se 

připravovalo menší občerstvení. Problém s umístěním občerstvení vyřešil pořadatel uzavřením 

jednoho ze dvou vchodů do haly.  
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Po 8. hodině se začali pomalu sjíždět účastníci. Soutěžící se zaregistrovali, zaplatili 

startovné, vylosovali si skupinu a následně se mohli jít rozehrávat. Jakmile byly všechny tyto 

záležitosti splněny, tak se mohl turnaj naplno rozjet. Při počtu 24 nejlépe vycházelo rozdělení 

do 4 skupin po 6 párech. 

Odbitím 9. hodiny se turnaj rozjel a pořadatel na odehrání základních skupin vymezil 3 

hodiny programu. Následovala krátká přestávka k vyhodnocení základních skupin a 

rozlosování dalších zápasů. Turnaj vrcholil vyřazovacími boji. Ty se uskutečnily mezi 

polednem a 2. hodinou odpolední.  

Po odehrání všech zápasů nadešel čas na vyhlášení vítězů turnaje a shrnutí celého 

turnaje. Soutěžící na stupni vítězů byli odměněni poháry a věcnými cenami. Po vyhlášení přišel 

na řadu poslední úkol, a to byl úklid celého areálu. Musely se posbírat veškeré odpady a dát 

věci do původního stavu. S pomocí dobrovolníků se to pořadateli podařilo stihnout ve 

stanovený čas. 

Hodina Událost 

07:00 - 08:00 
Příprava hřišť, přívoz materiálu a příprava 

bufetu 

08:00 - 08:45 
Prezence a zaplacení startovného, 

rozehrání soutěžících 

08:45 - 09:00 Rozlosování základních skupin 

09:00 - 12:00 Odehrání základních skupin 

12:00 - 12:15 
Přestávka, sestavení hlavního pavouka a 

pavouka útěchy 

11:15 - 14:00 
Odehrání vyřazovací části a zápasů o 

umístění 

14:00 - 14:30 
Ukončení, vyhlášení výsledků, shrnutí a 

poděkování 

14:30 - 15:00 Úklid areálu a hracích ploch 

Tabulka 3.2: Časový plán (Vlastní zpracování na základě obdržených informací) 
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3.7. Závěrečná fáze 

V této závěrečné fázi jsme vyhodnocovali celý badmintonový turnaj. Projekt se zde 

dostává do fáze ukončení a likvidace. Z Rozdílu mezi příjmy a výdaji jsme dostali výsledek 

hospodaření, který vypovídá o úspěšnosti turnaje. Organizátor obdržel pozitivní i negativní 

ohlasy od účastníků, které mu poslouží ke zlepšení celého turnaje. Akce byla ukončena 

shrnutím a poděkováním všem účastníkům i dobrovolníkům.  

3.7.1. Příjmy a výdaje 

Příjmy 

Jak už bylo zmíněno, jediným příjmem, bez kterého by se turnaj neobešel, byly peníze 

přijaté ze startovného. Částka za výběr startovného se vyšplhala na 9600 Kč. 

Předmět Částka 

Startovné 9 600 Kč 

Příjmy celkem 9 600 Kč 

Tabulka 3.3: Přehled příjmů (Vlastní zpracování na základě obdržených informací) 

Výdaje 

Největší část výdajů tvořila částka za pronájem haly ve výši 3600 Kč. Další významné 

položky tvořily částky za občerstvení a odměna zapisovateli, a to v celkové výši 2498 Kč. 

Ostatní výdajové položky tvořily odměny výhercům, badmintonové míčky apod.  

Předmět Částka 

Pronájem haly 3 600 Kč 

Poháry 808 Kč 

Diplomy 100 Kč 

Míčky 750 Kč 

Občerstvení 1 498 Kč 

Zapisovatel 1 000 Kč 

Pohonné hmoty a ostatní 

náklady 
300 Kč 

Výdaje celkem 8 056 Kč 

Tabulka 3.4: Přehled výdajů (Vlastní zpracování na základě obdržených informací) 

Výsledek hospodaření 

Z předešlých tabulek o příjmech a výdajích vychází, že akce vytvořila zisk v hodnotě 

1544 Kč. Maxiliga je spolek tedy neziskovou organizací. Výtěžek z badmintonového turnaje je 
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dále využit pro další činnost spolku, nakoupení materiálu na následující turnaj a krytí ztráty z 

minulých akcí.  

Předmět Částka 

Příjmy 9 600 Kč 

Výdaje 8 056 Kč 

Výsledek hospodaření 1 544 Kč 

Tabulka 3.5: Výsledek hospodaření (Vlastní zpracování na základě obdržených informací) 

3.8. SWOT analýza 

P
o

zi
ti

v
n

í 

Silné Stránky Příležitosti 

 Propagace  Zisk sponzorů nebo dotace 

 Dopravní dostupnost 
 Zviditelnění badmintonu ve 

městě a okolí 

 Zázemí 
 Příliv nových hráčů na příští 

turnaj 

 Přátelské prostředí  Vzrůstající zájem o badminton 

 Bezplatný vstup diváků  

  

N
eg

at
iv

n
í 

Slabé stránky Hrozby 

 Odměny pro vítěze  Konání podobného turnaje 

 Nepřítomnost zdravotníka  Nezájem sponzorů 

 Absence doprovodného 

programu 
 Selhání technického vybavení 

 Organizační struktura  Neúčast hráčů  

  

Tabulka 3.6: SWOT analýza badmintonového turnaje (Vlastní zpracování) 

Silné stránky  

Mezi silné stránky patří určitě celková propagace turnaje, jelikož je turnaj téměř vždy 

plně naplněn. Počet účastníků na tomto turnaji neklesl pod 20 soutěžních párů, maximální limit 

je přitom stanoven na 28 párů.  
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Dalším pozitivním faktorem je dopravní dostupnost. V blízkosti haly se nachází 

dostatečně velké parkoviště, ale taky autobusové a vlakové nádraží. Zázemí sportovního centra 

je na taky na vysoké úrovni. Centrum nabízí 5 badmintonových kurtů, což už je slušný počet 

na odehrání turnaje.  

Každý soutěžící přijíždí s cílem vybojovat nejlepší umístění, ovšem celý turnaj se nese 

v přátelském duchu a v rámci fair play. Turnaj není zpoplatněn pro veřejnost, a tak může dorazit 

kdokoliv a fandit svému favoritovi. 

Slabé stránky 

Prestiž turnaje by určitě vylepšilo navýšení odměn výhercům jednak na stupních vítězů, 

ale i na dalších místech. Taková finanční odměna by zajistila pro soutěžící dostatečnou 

motivaci. 

Organizační stránka není vyloženě slabá, naplánované je všechno na výbornou, ale na 

samotném turnaji by měl být méně ostýchavý a být asertivní. Přece jen to jsou vesměs jeho 

přátelé. V mnoha případech ho skvěle zastoupil člen spolku, který se turnaje účastnil jako hráč. 

Za další slabou stránku lze považovat nepřítomnost doprovodného programu, který by 

soutěžící rozptýlil během pauzy mezi utkáními. Na turnaji není k dispozici školený zdravotník 

i přesto, že v jakémkoliv sportu dochází k mnoha zraněním.   

Příležitosti 

Jednoznačným cílem pro další ročníky je získání sponzorů, kteří poskytnou finanční 

nebo věcné dary. V důsledku toho může pořadatel vynaložit větší množství peněz, zkvalitnit 

turnaj a snížit náklady na uspořádání. Dalším způsobem je zisk dotace od města.  

  Příležitostí pro turnaj je zcela nepochybně nárůst zájmu o tento sport a pořadatel by 

měl této skutečnosti využít. Nově příchozí hráči sebou přináší čerstvý vítr a jsou oživením pro 

turnaj, i když se turnaje pravidelně účastní dostatečný počet hráčů. 

Hrozby 

Turnaj může samozřejmě ohrozit konání obdobného turnaje v blízkém okolí, což by 

vedlo k nízkému počtu startujících. 

Turnaj dokáže generovat zisk, avšak s budoucím nezájmem sponzorů by mohl turnaj 

upadat. Akce se nebude konat nebo se bude protahovat, pokud selže technické vybavení haly 

nebo organizátora.  
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3.9. Vyhodnocení výsledků na základě zpracovaného dotazníku 

V této části se zabýváme průzkumem spokojenosti účastníků badmintonového turnaje 

„MAXÍK“. Metodou průzkumu byla zvoleno dotazníkové šetření v tištěné podobě. Tato metoda 

je finančně a časově nenáročná a docílíme rychlé odezvy. Cílovou skupinou byli zvoleni 

samotní hráči z turnaje. Dotazník obsahoval 16 otázek, 11 uzavřených, 4 polootevřené a 1 

otevřená. Na dotazník z celkového počtu 48 hráčů odpovědělo 26 respondentů.  

První 3 otázky zjišťovaly demografické informace dotazovaných, jejich pohlaví, věk a 

místo, odkud na turnaj dorazili. 

Otázka č. 1 - Jaké je Vaše pohlaví? 

 

Graf 3.1: Pohlaví (vlastní zpracování) 

Na základě výsledku první otázky lze posoudit, že turnaje se zúčastnilo větší počet mužů 

než žen. Z celkového počtu 26 dotazovaných odpovědělo téměř tři čtvrtě mužského pohlaví 

(73%), u žen to bylo 25%, ale za to byly celkově vstřícnější, jelikož jich vyplnilo hned 7 z 8 

možných. 
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Otázka č. 2 – Jaký je Váš věk? 

 

Graf 3.2: Věk respondentů (vlastní zpracování) 

Největší počet zaujímají dvě skupiny s věkovým rozpětím od 26 do 45 let, což nám dává 

80% všech dotazovaných. Největší podíl na celku má se 42% věková skupina okolo 36 – 45 

let. O jedno zastoupení méně, tedy 38%, měli respondenti ve věku 26 – 35. Kategorie okolo 18 

– 25 věku tvoří 3% dotazovaných. Nejmladší a nejstarší skupina mají shodně po jednom 

zastoupení, tedy 4%.  

Otázka č. 3 – Z jakého okresu jste přicestoval/a? 

 

Graf 3.3: Bydliště (vlastní zpracování) 
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Tato otázka nám ukázala, odkud hráči na turnaj dorazili. Dělení na okresy se již 

nepoužívá, ale při řešení této otázky nám dobře posloužilo. Největší počet účastníků přijel na 

turnaj z okresu Karviná, ve kterém se Český Těšín nachází. Hráči z okresu Karviná tvoří 

nadpoloviční většinu (58%). Druhé nejpočetnější zastoupení měl sousední okres Frýdek – 

Místek, a to celých 34%. Mezi odpověďmi se objevila možnost jiného než nabízených okresů 

a byl to okres Nový Jičín. 

Otázka č. 4 – Jak jste se o turnaji dozvěděl/a ? 

 

Graf 3.4: Propagace turnaje (vlastní zpracování) 

Velkou část propagace zaujal internet, ať už se jednalo o samotné webové stránky 

organizace nebo profilu na sociální síti Facebook. Další nejčastějším způsobem bylo hráči 

zvoleno ústní předání informace o turnaji. Plakát uvedlo pouze 3 respondenti, důvodem bylo 

umístění plakátu pouze ve sportovním centru, kde se turnaj konal. Kolonku jiné zaškrtli dva 

hráči, protože si špatně vyložili nabízenou možnost internetu. 
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Otázka č. 5 – Kolikrát jste se již turnaje zúčastnil/a? 

 

Graf 3.5: Počet účastí na turnaji (vlastní zpracování) 

Celkem 38% dotázaných se turnaje zúčastnilo nejméně třikrát a druhou volbou se stala 

možnost dvou účastí s 27%. Tyto dvě nejčastější odpovědi nám ukazují, že turnaj je od začátku 

solidně propagovaný a oblíbený. Možnost alespoň jedné účasti označilo 23%. 

Otázka č. 6 – S jakým cílem jste na tento turnaj dorazil/a? 

 

Graf 3.6: Důvod účasti (vlastní zpracování) 

Největší množství hráčů dle odpovědí přijelo na turnaj si užít zábavu a setkat se s přáteli, 

ovšem 33% respondentů přijelo na turnaj s nejvyššími cíli a chtělo jej celý vyhrát. Jeden z 
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dotazovaných se nemohl rozhodnout pro jednu a zvolil dvě možnosti, nejlepší výsledek a 

setkání se s kamarády. 

Otázka č. 7 – Jak často badminton provozujete? 

 

Graf 3.7: Provozování badmintonu (vlastní zpracování) 

Z celkového počtu 26 odpovědělo 19 respondentů, že se badmintonu věnují alespoň 

dvakrát do týdne. Pouhým pozorováním to bylo patrné a tito hráči převyšovali méně zdatné 

hráče. Drtivá většina účastníků provozuje badminton nejméně jednou do týdne a díky tomuto 

je kvalita hry na slušné úrovni. 

Otázka č. 8 – Jaká se Vám zdála délka pauz mezi utkáními? 

 

Graf 3.8: Délka přestávky mezi zápasy (vlastní zpracování) 
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Pro 58% respondentů se zdála délka přestávky v pořádku, avšak pro 27% dotazovaných 

byla délka až moc dlouhá, což je nezanedbatelná část. Mezi odpověďmi se s 11% taktéž objevila 

možnost, že pauzy byly dlouhé, ale účastníkům to nevadilo. Překvapením je, že někomu přišly 

přestávky moc krátké.  

Otázka č. 9 – Jakou výši startovného (za pár), byste byl/a ochoten/a zaplatit při současném 

formátu turnaje? 

 

Graf 3.9: Výše startovného (vlastní zpracování) 

Pro zachování současné výše startovného 400 Kč se vyjádřilo 62% odpovídajících. 

Startovné, které se platí v současné době, nevyhovuje 15% respondentů a přáli by si jej snížit. 

Asi čtvrtině lidí by nevadilo zaplatit za účast na tomto turnaji nějaké peníze navíc. Částku 600 

Kč by nikdo nebyl při stávajícím formátu ochoten zaplatit. 
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Otázka č. 10 – Byl/a byste pro rozhodčí, i kdyby to znamenalo navýšení startovného? 

 

Graf 3.10: Zavedení rozhodčích (vlastní zpracování) 

Odpověď na tuto otázku vyzněla zcela jasně pro nezavedení rozhodčích na tomto 

turnaji. Hráči hrají fair play a vystačí si sami v rozhodnutí o sporném míčku. Dále si také asi 

uvědomují, že zavedení by mohlo znamenat navýšení startovného.  

Otázka č. 11 – Jak hodnotíte úroveň turnaje oproti předešlým ročníkům? 

 

Graf 3.11: Úroveň turnaje (vlastní zpracování) 

Nikdo v tomto případě neodpověděl, že úroveň turnaje klesá. Naopak celých 62% 

respondentů uvedlo, že turnaj se neustále rozvíjí a zlepšuje, což je skvělá zpráva pro pořadatele 
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a je pro ně motivací k ještě většímu úsilí. Téměř čtvrtina hráčů nemohla posoudit tuto otázku, 

jelikož se turnaje účastnili poprvé.  

Otázka č. 12 – Pokud budete mít čas, zúčastníte se turnaje znovu? 

 

Graf 3.12: Budoucí účast (vlastní zpracování) 

Účastníkům, kterých bylo necelých 70%, se turnaj líbil a pokud budou moct, tak je na 

turnaji znovu uvidíme. Taktéž je to dobrý signál pro pořadatele, ale nesmí usnout na vavřínech. 

Za zmínku stojí 19% dotazovaných, kteří váhají nad příští účastí. Nebylo ku škodě je i ty, kteří 

již neplánuji svou účast, nějakým způsobem přesvědčit.  

Otázky č. 13, 14 a 15 jsem vměstnal do jednoho grafu. Byly ohodnoceny jako ve škole, 

tedy 1 – nejlepší a 5 – nejhorší. Naším záměrem bylo zjistit, jak jsou účastníci spokojeni 

s časovým harmonogramem, organizací a průběhem turnaje a celkovou propagací. 

Otázka č. 13 – Vyhovoval Vám časový harmonogram turnaje? 

Otázka č. 14 – Byl/a jste spokojen/a s organizací a průběhem turnaje? 

Otázka č. 15 – Jaká se Vám zdála celková propagace turnaje? 
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Graf 3.13: Hodnocení otázek 13, 14, 15 (vlastní zpracování) 

Organizátor sportovní akce může být spokojen s výsledky u těchto otázek. Hráči 

většinou hodnotili tyto tři aspekty kladně a největší výskyt zaznamenaly známky 1 a 2. 

Známkami 4 a 5 všechny tyto aspekty nikdo nehodnotil, takže účastníci jsou spokojeni. Nejvíce 

průměrných známek účastníci udělili celkové propagaci.  

Otázka č. 16 – Zde uveďte Vaše návrhy, doporučení a tipy pro další ročníky turnaje, 

případně co se Vám na chodu turnaje nelíbilo. 

Zde se soutěžící mohli rozepsat a uvést věci, které se jim nelíbily na tomto turnaji. 

Spousta soutěžících uvedla jako negativní věc nerovnost hrací plochy a díry v sítích. Dále 

poznamenali, že postrádají nějaký doprovodný program. Soutěžící, kteří na turnaj dorazili na 

turnaj společně s rodinami, by ocenili umístění dětského koutku. V poslední řadě nastal problém 

v pánských šatnách, kde na některé hráče nezbyly šatní skříňky. Museli si vzít sebou věci do 

haly.  
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4. Shrnutí výsledků šetření, návrhy a doporučení 

V této kapitole se budeme věnovat hodnocení badmintonového turnaje s názvem 

„MAXÍK“, organizovaného spolkem Maxiliga, 

Autor aplikoval metodu pozorování, jelikož byl přímým účastníkem turnaje a mohl tak 

snáze zjistit přednosti a nedokonalosti, se kterými se turnaj potýká. Dalším způsobem průzkumu 

byl dotazník cílený na soutěžící. Díky osobnímu rozhovoru s pořadatelem získal veškeré 

důležitá data a údaje, související s přípravou, organizací a průběhem turnaje. SWOT analýza 

odkryla silné a slabé stránky, dále jejich příležitosti a hrozby.  

Turnaj je soběstačný a dokáže vytvářet kladný výsledek hospodaření, i přesto by měl 

pořadatel uvažovat o získání sponzorů. Díky příspěvkům nebo věcným darům může být turnaj 

lákavější pro potencionální účastníky. Nezůstalo by tak jen u pohárů a diplomů, ceny by byly 

atraktivnější. Dalším možný řešením je získání dotace od města Český Těšín, které poskytuje 

finanční dotaci z rozpočtu města na podporu projektů zaměřených na sportovní, kulturně – 

vzdělávací, zdravotní a jiné aktivity. Tyto projekty však musí bezprostředně souviset s městem 

Český Těšín a regionem Těšínské Slezsko, což tento turnaj splňuje. Pořadatel může obdržet 

dotaci až do výše 80% celkových nákladů a město musí nějakým způsobem propagovat. Již na 

další akce má v úmyslu pořadatel zajistit hlavního partnera turnaje. 

 Dalším problémem byl nedostatek pánských šaten. Turnaje se zúčastnilo 40 mužů a 

pánská šatna dokáže pojmout kolem 20 lidí. Dámská šatna je stejně velká, přitom ji využilo 

pouze 8 žen. Proto doporučujeme vyhradit obě šatny pouze pro muže a ženám zpřístupnit šatny 

v přední části sportovního centra, které slouží pro wellness a squash. Sportovní centrum je od 

rána otevřeno jen kvůli turnaji a tyto šatny jsou nevyužity.  

Soutěžící si stěžovali na kvalitu hrací plochy, kde se tvořily nerovnosti. Dále pak na díry 

v sítích, kvůli kterým vznikaly spory, zdali míček přešel správně přes síť či nesprávně skrz síť. 

Speciální badmintonové koberce jsou součástí haly a tvoří se nerovnosti kvůli neustálému 

rolování těchto koberců. S tímto pořadatel nic nezmůže, jelikož zakoupení takovýchto koberců 

by stálo příliš mnoho. Jediným východiskem je na to upozornit vlastníka centra, že by měl do 

těchto povrchů znovu investovat. Problém se sítí je možné řešit nakoupením vlastních sítí, které 

by sloužily pouze pro konání turnajů Maxiligy. Investice určitě nebude taková nákladná jako u 

předešlých speciálních badmintonových koberců.  

Turnaj postrádá jakýkoliv doprovodný program. Po osobním rozhovoru jsme byli 

pořadatelem ujištěni, že usiluje o doprovodný program. Příklad si bere z turnaje v nedalekém 
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Bohumíně, kde svůj stánek měla společnost Yonex. Yonex je sportovní značka, která se 

specializuje na badminton. Hráči si mohli odzkoušet různé rakety, boty nebo oblečení. Tuto 

snahu pořadatele kvitujeme a doporučujeme v těchto aktivitách pokračovat. Na předešlém 

speciálním valentýnském turnaji v měsíci únoru byla například volena Miss turnaje, což je 

zajímavé okořenění turnaje.  

Výše startovného se zdá soutěžím adekvátní, přesto někteří jedinci by uvítali snížení 

částky za start na turnaji. Páry umístěné v základních skupinách na posledních dvou příčkách 

si příliš utkání nezahrály, a tak se jim může zdát startovné vyšší. V případě snížení startovného 

by musel tuto ztrátu nějakým způsobem kompenzovat. Nejlepším řešením by bylo oslovení 

potencionálních sponzorů, kteří by za protislužbu v podobě umístění reklamy, poskytli finanční 

dar. Další kompenzací by mohly být ony zmíněné dotace od města Český Těšín. 

Nedoporučujeme úpravu časového harmonogramu a ušetření finančních prostředků na 

pronájmu haly, jelikož průběh turnaje a systém hry je optimálně nastaven a už více nejde 

smrsknout. 

Propagace by měla zůstat alespoň na dosavadní úrovni, jelikož není třeba v rámci 

kapacity turnaje mnoho nových uchazečů. Většina hráčů se o turnaji dozví z internetu a od 

přátel.  

Drtivá většina hráčů je proti zavedení rozhodčích, které by mohlo mít za následek 

zvýšení startovného. Hráči si uvědomují, že je to pouze amatérský turnaj pro neregistrované 

hráče a rozhodčích není potřeba. Přeci jen většina uvedla, že na turnaj přijeli za přáteli, zábavou 

a sportem.  

Úroveň turnaje podle účastníků roste, což svědčí o dobré práci pořadatelů v rámci 

propagace. Podařilo se jim přilákat nové a stále lepší hráče. Organizátor je velice schopný, co 

se týče přípravné fáze, ale při samotném průběhu turnaje by měl být průbojnější a nebát se 

ohlásit jakoukoliv změnu nebo informaci. Dále předat veškeré informace dobrovolníkům, kteří 

ho mohou nahradit v případě jeho plné vytíženosti. 

 Soutěžícím délka pauz rozhodně nevadila. Tyto volné minuty využili k setkání se svými 

přáteli. O nějaké změně časového harmonogramu, systému hry a průběhu turnaje bychom 

neuvažovali, samotní soutěžící jsou s těmito věcmi spokojeni a na turnaj se rádi vracejí. 

Zájem o badmintonové turnaje každým rokem stoupá. Lidé mají v sobě sportovního 

ducha, mají zájem sportovat, objevovat nové sporty a odreagovat se od všedních problémů. 

Turnaj se musí nadále posouvat dopředu, aby tato akce i v budoucnosti splnila očekávání 
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spotřebitele. Organizátor stále může získávat zkušenosti a měl by pokračovat v nastoleném 

trendu, kdy turnaj nedělá pro vlastní obohacení, nýbrž hlavně pro hráče a diváky.   
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce byl rozbor přípravy a organizace badmintonového turnaje. Práce 

svůj účel splnila, jelikož byly zjištěny nedostatky a navrženy zlepšení pro další ročníky.  

V této práci byly ke sběru dat a průzkumu použity metody dotazování, pozorování, 

osobní rozhovor a SWOT analýza.  

V první části bakalářské práce byly shrnuty základní pojmy, které souvisí s přípravou a 

organizací badmintonového turnaje. Všechny tyto pojmy a definice jsme získali z odborné 

literatury. Pouhé teoretické znalosti však k uspořádání turnaje nestačí, ale je důležité mít 

zkušenosti, umět improvizovat a správně se rozhodnout.  

Na počátku jsme nashromáždili podklady o turnaji a poté popsali kroky vedoucí 

k naplánování, řízení a organizace sportovní akce. V neposlední řadě jsme se zabývali rozborem 

financí, kde jsme zjistili, že celkové příjmy pokryjí celkové výdaje. 

Závěrečné kapitoly byly věnovány zhodnocení a doporučením pro další akce tohoto 

typu. Jako nejdůležitější bod shledáváme v nalezení sponzorů, kteří by se finančně podíleli 

uspořádání turnaje. Při stávajícím formátu turnaje ponechat výši startovného. Propagaci udržet 

alespoň na úrovni jako doposud, jelikož o turnaj je dostatečný zájem a kapacita turnaje není 

nafukovací. Měl by se postarat o vyřešení problémů se šatnami a dohodnout se 

s pronajímatelem o přístupu k dalším šatnám. Pokusit se alespoň o zakoupení badmintonových 

sítí, které sníží množství rozkolů mezi účastníky. Navrhnout majiteli sportovního centra nákup 

speciálních badmintonových koberců, protože tyto už přesluhují. Velké úsilí by měl vyvinout 

na zajištění doprovodného programu. Měl by se i nadále postarat o přátelskou atmosféru a 

udržet úroveň turnaje na stejné výši, kvůli kterým se hráči na tento turnaj vracejí.  

Doufáme, že výsledky této bakalářské práce budou pro organizátory inspirací při konání 

následujícího badmintonového turnaje. 
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Příloha č. 1 – Dotazník 

V rámci mé bakalářské práce bych Vás chtěl požádat o vyplnění následujícího 

dotazníku. Dotazník je anonymní a výsledky nebudou nějak zneužity. Vyhovující odpovědi 

označte. Děkuji za Váš čas při vyplňování dotazníku. 

Dominik Bolek, student Sportovního managementu, VŠB – TU Ostrava. 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

□ žena 

□ muž 

2. Jaký je váš věk? 

□ méně než 18 let 

□ 18-25 let 

□ 26-35 let 

□ 36-45 let 

□ 45 a více 

3. Z jakého okresu jste přicestoval/a? 

□ Karviná 

□ Frýdek-Místek 

□ Ostrava 

□ jiný… 

4. Jak jste se o turnaji dozvěděl/a? 

□ od přátel 

□ z internetu 

□ z plakátu 

□ jiné… 

5. Kolikrát jste se již turnaje zúčastnil/a ? 

□ 1 

□ 2 

□ 3 a více 

□ nepamatuji si 

6. S jakým cílem jste na tento turnaj dorazil/a? 

□ chci dosáhnout nejlepšího výsledku 

□ zahrát si pro zábavu  

□ potkám zde známé nebo poznám nové lidi 

□ jiné… 
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7. Badminton provozujete?  

□ jednou týdně 

□ dvakrát týdně a více 

□ občas si zatrénuji 

□ téměř vůbec nehraju  

 

 

8. Jaká se Vám zdála délka pauz mezi utkáními? 

□ byly moc dlouhé 

□ byly moc krátké 

□ byly dlouhé, ale nevadilo mi to 

□ byly krátké, ale nevadilo mi to 

□ délka pauz byla přiměřená 

 

9. Jakou výši startovného (za pár), byste byl/a ochoten/a zaplatit při současném 

formátu turnaje? 

□ 400,-  

□ 500,-  

□ 600,-  

□ 700,-  

□ jiné… 

 

10.  Byl/a byste pro rozhodčí, i kdyby to znamenalo navýšení startovného? 

□ ano 

□ ne, je dostačující hráčské rozhodování 

 

11. Jak hodnotíte úroveň turnaje oproti předešlým ročníkům? 

□ roste 

□ klesá 

□ stejná 

□ účastním se poprvé 

 

12. Pokud budete mít čas, zúčastníte se turnaje znovu? 

□ rozhodně ano 

□ již se nezúčastním 

□ zatím nevím 

 

Následující otázky ohodnoťte dle stupnice 1 – nejlepší, 5 – nejhorší. 

13. Vyhovoval Vám časový harmonogram turnaje? 

1 2 3 4 5 
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14. Byl/a jste spokojen/a s organizací a průběhem turnaje? 

1 2 3 4 
5 

 

15. Jaká se Vám zdála celková propagace turnaje? 

1 2 3 4 5 

 

16. Zde uveďte Vaše návrhy, doporučení a tipy pro další ročníky turnaje, případně 

co se Vám na chodu turnaje nelíbilo. 
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Příloha č. 2 – Plakát 

 


