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1 ÚVOD 

V dnešní uspěchané době se nachází velmi málo příležitostí k odreagování se od 

pracovních povinností, osobních a jiných problémů a s nimi spojeného stresu. Osobního volna 

je čím dál tím méně a proto se jej lidé snaží využít co nejefektivněji. Jednou 

z nejpopulárnějších volnočasových aktivit se v posledních letech stal sport, který je ideálním 

prostředkem ke zbavení se negativních a pasivních jevů, kterými na nás působí dnešní 

moderní svět. Motivací k provozování sportovních aktivit je mnoho. Převažuje hlavně snaha o 

zlepšení kondičního, ale i psychického stavu jedince. 

Cílem bakalářské práce je rozbor přípravy a organizace florbalového turnaje, 

zjištění chyb, porovnání ročníků a navržení případného vylepšení do následujících let. 

Téma „Příprava a organizace florbalového turnaje WOMEN OSTRAVA CUP“ bylo 

zvoleno na základě mého velkého zájmu o florbal a také z důvodu neustále rozrůstajícího se 

zájmu veřejnosti o florbalové turnaje, které jsou určeny pouze pro příslušnice něžného 

pohlaví. 

Teoretická část je věnována základním pojmům, souvisejících s daným tématem. 

Jedná se o pojmy management a sportovní management, manažer a sportovní manažer, 

získávání finančních prostředků, sportovní akce atd. Dále jsou vyjmenovány metody a 

techniky, které budou aplikovány při výzkumu. 

V části praktické jsou rozebírány jednotlivé kroky nutné k přípravě, organizování a 

zabezpečování sportovní florbalové akce. Jako nejdůležitější považuji nejen výzkumné 

šetření, ale i následné shrnutí výsledků, návrhy a doporučení pro následující ročníky 

florbalového turnaje. 
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2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1 Sport 

Sport je v dnešní době význačným společenským jevem, který je charakteristický 

specifickými vlastnostmi, svým postavením a funkcemi ve vztahu k ostatním oblastem 

společenského života. Sport má také vazby na různé vědní obory a disciplíny, které se 

odrážejí v politice státu, výchově, vzdělávání i umění a ovlivňují tělesný a psychický rozvoj 

jedince. Sport se výrazně podílí na uspokojování potřeb jednotlivců a současně na sebe 

soustřeďuje pozornost a zájem různých vrstev obyvatelstva. (Durdová, 2012) 

Sport je považován za složku tělesné kultury, která je součástí kultury obecné. Kulturu 

samu o sobě můžeme chápat jako souhrn sociálně přijatých nemateriálních a materiálních, 

minulých i současných výsledků lidské činnosti, které byly přijímány jednou generací a 

předávány dalším generacím jakousi formou kulturního dědictví. 

Sport můžeme rozdělit na tři typy – vrcholový, výkonnostní a rekreační. Vrcholový 

sport je charakteristický snahou po dosažení maximálního výkonu a maximálních výsledků ve 

sportovních soutěžích, sport se stává alespoň na čas hlavní profesí jedince. Výkonnostní sport 

představuje zázemí sportu vrcholového, jedná se o podávání výkonů v soutěžích, přičemž 

sport není hlavní profesí jedince.  A rekreační sporty jsou pohybové aktivity, které jedinec 

provádí v mimopracovní době, ve svém volném čase, dobrovolně, s cílem regenerace sil a 

relaxace. Synonymicky termínu rekreační sport odpovídá pojem pohybová rekreace, 

tělocvičná rekreace či sport pro všechny. (Durdová, 2012) 

Pojem „Sport“ nelze charakterizovat jen jednou definicí, avšak Evropská Charta 

sportu obsahuje definici sportu, která prosazuje základní koncepci a tou je přístupnost všem 

bez rozdílu. Podle Evropské Charty jsou slovem sport chápány všechny formy tělesné 

činnosti, které si kladou za cíl zdokonalení psychické i tělesné kondice, rozvoj společenských 

vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních. (Durdová,2012) 

2.2 Florbal 

V současnosti florbal patří mezi populární a rychle se rozvíjející halové sporty. Pro 

svou materiálovou i časovou nenáročnost si získal oblibu i v České republice. Svůj původ má 

florbal ve skandinávských zemích, konkrétně ve Švédsku. Popularita florbalu v České 



7 
 

republice rychle stoupá a důkazem toho může být rostoucí základna florbalových týmů a 

klubů.  

Florbal je kolektivní míčovou hrou brankového typu, ve které mezi sebou dvě družstva 

soupeří, kdo vstřelí soupeři po dobu utkání více branek. Hřiště, na kterém se hraje, je 

ohraničeno nízkými mantinely. Soupeřící družstva mají na hřišti po pěti hráčích s hokejkami a 

jednoho hráče v bráně bez hokejky. Během utkání na vše dohlíží dva rozhodčí. (Kysel, 2010) 

Ačkoliv má florbal svá přísná pravidla, tak stoprocentně se využívají pouze 

v oficiálních soutěžích. Díky herní variabilitě můžeme hrát florbal téměř všude a s širokou 

škálou počtu hráčů na hřišti. Hodně rodičů se rozhodne přihlásit dítě raději na florbal než na 

hokej, protože v začátcích dítě nepotřebuje nic víc než obyčejnou sportovní obuv, hokejku a 

míček. Právě díky finanční a časové nezávislosti vzrostla oblíbenost florbalu ještě víc a 

neexistuje žádný náznak toho, že by se měl pozitivní vývoj florbalu v nejbližších letech 

pozastavit, jelikož ve světě se florbal rozšířil již do více než šedesáti zemí. 

 

Historie florbalu 

Florbal vznikl původně ve státě Minneapolis, kde v tamní továrně na plasty dělníci 

vytvořili první plastové hokejky, které využívali pro vlastní zábavu. V roce 1958 začali toto 

náčiní hojně využívat především školáci a studenti a hru nazvali floorhockey. Velkého 

úspěchu se tato hra dočkala především v Evropě, když v roce 1968 byly do Skandinávie 

dovezeny hole, které začali švédští hokejisté využívat při letní přípravě. Hru přejmenovali na 

innebandy. 

Podobu míčku Švédové převzali od amerických baseballových nadhazovačů. Ti 

zjistili, že z důvodu děrování na míček působí menší odpor vzduchu a navíc si díky lehkosti 

zachovává dobré letové vlastnosti. (Kysel, 2010) 

Mezi zakládajícími členy byli Švédsko, Finsko a Švýcarsko. Dále se připojilo Norsko 

a Dánsko (v roce 1991), v roce 1992 Maďarsko a v roce 1993 Česká republika společně 

s Ruskem. (Zlatník, 2001) 

 

 

 



8 
 

2.3 Management 

Pojem management je anglického původu, ale jelikož má pro světovou ekonomiku 

zásadní význam, tak se stalo v rámci většiny světových jazyků mezinárodně používaným a 

uznávaným pojmem. Kdybychom se dále zajímali o tento pojem, zjistili bychom, že se 

v překladu jedná o „řízení“ a často si ho lidé pletou s anglickým termínem „kontrol“, který 

v obecném významu slova znamená téměř to samé. Jediným rozdílem je zde fakt, že 

management je chápán jako řízení rozsáhlých projektových procesů, kdežto controlling je 

spíše brán jako dohled nad dílčími činnostmi. 

Slovo management přináší tři zásadní významy. První možností, jak můžeme 

management chápat, je řízení lidí. Dále jej můžeme vnímat jako specifické manažerské 

funkce, které jsou vykonávány vedoucími pracovníky a posledním významem je management 

jako předmět studia. 

Významy pojmu management: 

 vedení lidí – management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, 

management je proces, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a 

efektivně uskutečňují zvolené cíle, 

 specifické funkce vedoucích pracovníků – management jsou typické činnosti, které 

manažer vykonává, jako rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení 

lidí, koordinace, motivování, atd., 

 předmět studia a jeho účel – management je soubor přístupů, zkušeností, doporučení 

a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických 

činností, směřujících k dosažení soustavy cílů organizace. (Durdová, 2012) 

Lze si dohledat mnoho pohledů na management, stejně tak jako mnoho definic tohoto 

termínu a proto není vůbec snadné rozhodnout se, která by asi tak mohla být mezi odborníky 

nejvíce uznávaná. Hodně autorů působící v řízení dokonce přiznává, že management je 

v nynějších podmínkách také uměním, do kterého věda proniká. (Lednický, 2007) 
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2.4 Manažer 

Manažeři jsou lidé, kteří realizují cíle a úkoly managementu. Výborným manažerem 

může být na jednu stranu člověk, který skvěle zvládá manažerskou roli a funkci, avšak na 

druhou stranu je potřeba říci, že velkou mírou přispívají při řešení těchto činností vrozené a 

získané vlastnosti, které jednotlivé manažery odlišují. 

 

„Manažer je především profese a její nositel je zodpovědný za dosahování cílů svěřené mu 

organizační jednotky s využitím kolektivu spolupracovníků a poskytnutých zdrojů, včetně 

tvůrčí účasti na stanovení cílů a jejich zajištění.“ (Lednický, 2007, str. 7) 

 

Jedno z nejúspěšnějších a nejznámějších rozdělení manažerských rolí, je podle 

internetového serveru Managementmania obsaženo v knize z roku 1973 „The Nature of 

Managerial Work“ od Henryho Mintzberga, který je dělí na : 

 informační role – manažer vystupuje jako příjemce a šiřitel informací a také jako 

mluvčí, což znamená, že sbírá, vyhodnocuje a předává zpracované informace dalším 

subjektům, 

 interpersonální role – zde je manažer vnímán jako lídr, spojovací článek a 

představitel organizace a tak se věnuje činnostem jako je např. řešení konfliktů, 

komunikace s vnitřním i vnějším prostředím organizace nebo propagace výrobků a 

služeb, 

 rozhodovací role – v rámci této role by se měl manažer prezentovat jako podnikatel, 

řešitel problému a krizových momentů v organizaci, alokátor zdrojů, vyjednavač a 

reprezentant celé organizace. (cit. 2015-04-17, dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/manazerske-role) 

 

Chung doplňuje tyto tři základní skupiny rolí o skupinu rolí administrativních: 

 role administrátora 

 role správce rozpočtu 

 role monitora – sledovatele plnění 

 role kontrolora (Durdová, 2012) 

https://managementmania.com/cs/manazerske-role
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Pokud manažer zvládá všechny výše zmíněné role, tak dalším klíčem k tomu být 

úspěšným je zohledňovat při výkonu svých funkcí nároky, jež vycházejí z tzv. analýzy 4E, 

která obsahuje: 

 účelnost (effectiveness) – manažer musí dělat věci správně, 

 účinnost (efficiency) – manažer musí veškeré věci provádět správným způsobem, 

 hospodárnost (economy) – manažer musí využívat minimálních nákladů, 

 odpovědnost (equity) – manažer musí dělat vše spravedlivě a podle práva. (Lednický, 

2007) 

Cílů se dosahuje vzájemným souladem manažerských funkcí. Tyhle funkce se dělí na 

sekvenční, kam spadá plánování, organizování, vedení lidí, personální práce a kontrola a 

funkce průběžné neboli paralelní, kam patří analýza činnosti, rozhodování, implementace a 

komunikace. (Lednický, 2007) 

Manažerské funkce, jinak řečeno aktivity či činnosti jsou úlohy, které vedoucí 

pracovník řeší během své řídící činnosti, a které zabezpečují dosažení předem stanovených 

cílů.“ 

Nejvyužívanější rozdělení manažerských funkcí uvedli v roce 1983 Američané Koontz 

a Weihrich: 

 plánování, 

 organizování, 

 personalistika, 

 vedení lidí, 

 kontrola. 

Plánování 

Plánování je informačním procesem, vychází ze zajištění a využití informací 

k diagnóze výchozí situace, odhadu plánovaného rozvoje v prostoru a čase, ke stanovení cílů 

(jejich hierarchického a časového uspořádání), k výběru scénáře plánu při dosažení cílů a ke 

stanovení postupu realizace zvoleného plánu. 
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Organizování 

Organizování znamená časoprostorové uspořádání rolí lidí (jednotlivců i kolektivů), 

kteří mají k realizaci plánů zajistit (vymezit) potřebné činnosti a jejich vzájemné vazby, 

vymezit pravomoci a zodpovědnosti a sdružovat lidi do dílčích pracovních kolektivů – 

vytvářet formální organizační struktury. 

Personalistika 

Díky personalistice můžeme dosáhnout jistoty, že manažerské posty jsou obsazeny 

kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou schopni a ochotni plnit své úkoly. (Durdová, 2012) 

Vedení lidí 

Tento termín je možno označit jako proces, který dosahuje skupinových cílů tak, že 

ovlivňuje lidi. Manažer u toho s lidmi nemanipuluje, ale využívá toho, co je motivuje. 

Hlavní motivací pro každého z nás jsou lidské potřeby. Ty můžeme rozdělit na 

primární a sekundární. První zmíněné, neboli fyziologické zahrnují potřebu potravy, vzduchu 

či tepla. Naopak mezi sekundární patří přátelství, touha po úspěchu, sebeúcta či 

sebeuplatnění. 

Lidské potřeby uspořádal americký psycholog Abraham Maslow do jakési pyramidy, 

kde řadí uspokojování potřeb od nejnutnějších fyziologických postupně směrem nahoru až 

k potřebě seberealizace. 

Obr. 2.1 Maslowova pyramida potřeb 

 

Zdoj: Vlastní úprava, dle Durdové, 2002 

http://www.filosofie-uspechu.cz/maslowova-pyramida-lidskych-potreb/
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Kontrola 

Kontrola má charakter informačních procesů pro zhodnocení kvantity nebo kvality 

průběžných nebo konečných výsledků manažerských činností. Výše uvedené manažerské 

funkce jsou vykonávány na třech hierarchicky odlišných, ale do jisté míry se překrývajících 

úrovních. 

Tyto úrovně managementu jsou: 

 top management – vrcholový management (dlouhodobá strategie činností), 

 middle management – střední úroveň managementu (výkon operativních činností), 

 first-line management – funkční management první linie (řízení každodenních činností 

organizace). (Durdová, 2012) 

Poměrně významné je ovšem také rozdělení podle koncepce „7S“, které poukazuje na 

vzájemnou podmíněnost sedmi faktorů v manažerské činnosti a považuje je za naprostý 

základ k tomu, aby se později dalo mluvit o kvalitní manažerské práci. Těchto sedm 

klíčových faktorů rozdělujeme na: 

 strategie (strategy) – jde o vymezení a uspořádaní cílů organizace v čase a volbu 

postupů k jejich dosažení, 

 struktura (structure) – znamená charakteristiku obsahové náplně částí organizačního 

systému, 

 spolupracovníci (staff) – jsou lidé, kteří se podílejí na realizaci manažerských funkcí, 

 systémy řízení (systems) – znamenají techniky a metody manažerské práce, 

 sdílené hodnoty (shared values) – pomocí sdílených hodnot se určují základní 

představy o sociálním, hospodářském a kulturním poslání činností skupin 

v organizaci, 

 styl manažerské práce (style) – je to způsob, jakým vedoucí pracovníci zvládají svou 

práci a své role v organizaci a také způsob, jakým jednají s ostatními, 

 schopnosti (skills) – jsou souborem znalostí, dovedností a návyků. (Durdová, 2002) 
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2.5 Sportovní management 

Na lidskou společnost působí velkým vlivem právě sport. Ačkoliv, když mluvíme o 

takovémto vlivu, tak většině lidí naskočí vidina vlivu ve smyslu zdravého životního stylu 

nebo využití volného času, ale v dnešní době už se nejedná pouze o tyto jednoduché myšlenky 

a fráze. A právě existence pojmů „sportovní management“, „sportovní marketing“ nebo 

„ekonomika sportu“ jsou toho jasným důkazem.  

Pojem „sportovní management“ je složen ze slov „management“ a „sport“. Slovo 

management zahrnuje vedle manažerských řídících funkcí také oblasti účetnictví, marketingu, 

ekonomie, financí a práva. Slovo sport se zaměřuje na část související s oblasti diváctví a 

zájmu aktivní účasti participantů na sportovních a tělovýchovných aktivitách.  (Durdová, 

2012) 

Sportovní management lze definovat jako pojem, který znamená ucelené řízení 

sportovních a tělovýchovných svazů, spolků, klubů, jednot, družstev, jež se vyznačují 

podnikatelským chováním. Jedná se o metodu řízení v podnikatelském sektoru výroby 

sportovního zboží nebo nabízení a provozování sportovních a tělovýchovných služeb. 

Tělovýchovná a sportovní praxe si sama o sobě vynutila vznik tohoto pojmu. A to cílenou 

snahou po efektivním využívání finančních částek, uplatňováním komerčních zájmů v oblasti 

sportu, cílevědomým chováním v prostředí sportovní konkurence, řešením specifických 

problémů vedení sportovní mládeže a zabezpečování administrativy, která se sportem souvisí. 

(Čáslavová, 2009) 

Sportovní manažer 

Osobnost manažera má v rámci každé společnosti obrovský vliv na její fungování a 

není tomu jinak ani ve specifickém odvětví sportu a tělesné výchovy. Je důležité si uvědomit, 

že pozice sportovního manažera bývá jednou z nejvyšších a nejodpovědnějších pozic v celé 

organizaci a kromě prezidenta klubu či generálního manažera v organizaci nenajdeme mnoho 

osob, které by měly pravomoc či v popisu práce manažerovi cokoliv diktovat.  

Sportovního manažera můžeme rozdělit podle role a funkce v organizaci takto: 

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti: do této kolonky můžeme zařadit 

vedoucí sportovních družstev i jednotlivců ve vyšších soutěžích, specialisty vyškolené 

pro sportovní akce, kterými jsou například – příprava mistrovství světa, Evropy, 
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příprava OH, příprava Gymnaestrády apod., specialisté pro uplatnění sportu ve volném 

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

 manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku: zde zařazujeme organizace, 

členy výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáře svazů, 

vedoucí sportovních středisek řízených armádou a policií apod., 

 manažer v podnikatelském sektoru: takto označujeme manažery, kteří vyrábí 

sportovní náčiní, či provozují placené tělovýchovné služby, vedoucí fitness centra, 

vedoucí výroby sportovního nářadí a náčiní, pracovníky reklamních a marketingových 

agentur pro TVS ČR apod. (Čáslavová, 2009) 
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Tab. 2.1 Činnosti sportovního manažera 

Základní činnosti 

manažera  

Příklady základních činností 

sportovního manažera  
 

Specifické činnosti  
 

 

1. Plánování  

 

 Dlouhodobý, střednědobý a akt. 

program  

 Strategický postup manažera při 

plánování akcí a podniků TVS 

 Strategický plán rozvoje přísl. 

organizace (např. SK)  

1. Sponzorská činnost  

 

 

2. Organizování  

postupy  

metody  

techniky  

 

 Portfolio metoda při vyhodnocování 

 Uplatnění metody CPM při 

organizování a zabezpečení 

tréninkových cyklů (např. OH, MS, 

ME atd.)  

 Postupy vyhodnocování výsledků  

 Využití výpočetní techniky při sport. 

soutěžích  

2. Sportovní reklama  

 

 

3. Vytváření 

organizačních 

struktur  

 

 Zkvalitňování organ. struktury 

placených TVS služeb 

 Zdokonalování org. struktury TVS 

ČR (např. sport. svazů)  

 Zdokonalování org. struktury sport. 

klubů (profes., amat.)  

3. Transfer hráčů a trenérů  

 

 

4. Výběr, 

rozmisťování a 

vedení lidí  

 

 Výběr a rozmisťování lidí v 

placených TVS službách (např. 

fitness) 

 Výběr a rozmisťování lidí při práci 

ve sportovních spolcích 

(profesionálové, dobrovolníci) a 

jejich motivace  

 

4. Znalost uspořádání fungování norem vrcholných 

mezinárodních organizací TVS (MOV, Mezinárodní sport. 

federace)  

 

5. Kontrola  

 
 Ukazatele finanční kontroly  

 

5. Zabezpečení norem a náležitostí při uzavírání smluv v 

tuzemsku  

 

6. Marketing  

 

 Marketing v oblasti placených TVS 

služeb  

 Marketing v podnicích, které 

vyrábějí TVS zboží  

 Marketingová koncepce sport. klubů  

6. Problematika ochrany zdraví, pojištění a soc. 

zabezpečení (z hlediska přísl. fyzických a právnických 

osob)  

 

 

7. Finance  

 

 Přehled o akt. ekonom. trendech a 

opatřeních ve státní a podnik. sféře  

 Reflexe v hospodaření spolků a org. 

TVS, zvl. jejich základních článků  

7. Kontakty a spolupráce se zájmovými a odbornými 

organizacemi sportovců, trenérů, učitelů TVS apod.  

 

 

8. Právo  

 

 

 Reflexe daňových, živnostenských a 

dalších zákonů do podmínek 

organizací TVS  

 Zákony o TVS, stanovy a další 

normy stát. a spol. organizací TVS  

Pozn.:  

Úspěšná realizace základních činností manažera v TVS je 

podmíněna průběžnými manažerskými funkcemi v pozici 

analytických, rozhodovacích a implementačních činností 

včetně komunikace.  

 

9. Komunikace  

 

 Ve vedení lidí ve sport. organizacích 

(komunikace nadřízený - podřízený)  

 Sjednávání sponzorských kontaktů  

Zdroj: Čáslavová, 2009 
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2.6 Získávání finančních prostředků ve sportu 

Získávání finančních prostředků je v dnešní době značným problémem sportovního 

managementu. Významnou roli v tomto směru hrají právě sportovní manažeři, kteří se musí 

snažit přesvědčovat potencionální sponzory, že investování do tělovýchovy a sportu je velmi 

významné. 

Typy zdrojů příjmů, ze kterých mohou jednotlivé sportovní organizace čerpat: 

 veřejný rozpočet (státní rozpočet, rozpočet kraje, rozpočet města nebo obce),  

 Evropská unie,  

 podnikatelská činnosti (nabídka reklamních služeb, pronájem sportovišť či 

nevyužívaných nemovitostí, prodej sportovního zboží, pořádání sportovních akcí atd.)  

 sponzoring, dary,  

 ostatní příjmy (příjmy z členských příspěvků, prodeje vstupného, startovného, 

výchovného, odstupného, hostování atd.). (Durdová, 2012) 

 

Sponzorství ve sportu 

Sponzoring ve sportu znamená poskytnout určitý prostředek, který následně zabezpečí 

finanční zdroje a bude sloužit k realizaci tělovýchovných, sportovních či turistických 

organizací, spolků, klubů a sportovních akcí. O tuto podporu mohou usilovat i jedinci pro 

jejich mnohočetnou a rozsáhlou činnost. (Čáslavová, 2009) 

Vztah: služba X protislužba je základním principem sponzoringu. Za poskytnutí svých 

finančních a věcných prostředků či služeb sponzor očekává od sponzorovaného například 

šíření reklamy týkající se jména podniku nebo jeho produktu. Sponzoři mohou být se sportem 

buď úzce spjati, nebo k němu nemusí mít vztah žádný a využívají ho jen jako komunikačního 

nástroje. (Durdová, 2009) 

Formy a typy, které můžeme sponzorovat ve sportu: 

 jednotlivé sportovce,  

 sportovní týmy,  
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 sportovní akce – zde se sponzorovi nabízí: reklamu v programovém sešitu, reklamy o 

přestávkách až po uvádění titulu „hlavní sponzor akce“, reklama na vstupenkách nebo 

na mantinelech kolem hřiště, 

 sportovní kluby,  

 ligové soutěže.  

 

Typy sponzorování ve sportu: 

 Exkluzivní sponzorování – pojí se s titulem „oficiální sponzor“ a za poskytnutí vysoké 

finanční částky přejímá veškeré protivýkony. 

 Hlavní sponzorování - pobírá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony. 

 Kooperační sponzorování – protivýkony se dělí na větší počet různých sponzorů. 

Využívá se rozličné doby platnosti uzavřených sponzorských smluv. (Čáslavová, 

2009) 

 

2.7 Marketing 

Termín marketing pochází z anglického slova „market“, což znamená v překladu do 

češtiny „trh“ a při prvotním seznámení je velmi náročné dokonale si vybavit, jaké jsou jeho 

základní znaky a co všechno nám marketing přináší. I díky tomu se velmi často setkáváme 

s jeho špatnou interpretací. Nejfrekventovanější chybou je zaměnění slova marketing 

s činnostmi, které pod něj spadají. Je třeba si uvědomit, že reklama, průzkum trhu či 

propagace nejsou synonyma k pojmu marketing.  Ten je tvořen komplexem činností, který je 

jednotný, propojený a v konečném důsledku vede k dobře fungujícímu trhu a k nárůstu zisků 

firmy.  

Marketing rozlišujeme pomocí dvou teorií: 

 koncepční teorie vymezuje dlouhodobé strategické cíle podniku a poukazuje na 

podnikatelské aktivity, ze kterých se dále odvíjí způsoby řízení a primární zásady 

jednání podniku, 
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 funkční teorie vymezuje marketing jako soubor metod, které rozhodují v oblastech 

propagace, distribuce, výroby a cen. Všechno dohromady poté slouží k dosažení cílů 

podniku a utváří jeho marketingové řízení. (Durdová, 2009) 

Koncepční i funkční teorie jsou velmi významné, avšak v poslední době se můžeme 

také setkat s prohlášením, že marketing je systém nástrojů k uspokojování požadavků 

zákazníka. Definici na tomto principu uvedl jako první N.H.Broden, který to nazval tzv. 

marketingovým mixem. 

 

2.8 Projekt 

Projekt je řízený proces, který obsahuje svůj začátek, konec, přesná pravidla řízení a 

regulace. Lze ho charakterizovat úkoly, které na sebe postupně navazují a výsledky těchto 

úkolů nemusí na závěr splňovat výsledky, které byly očekávány. (Svozilová, 2011) 

2.8.1 Životní cyklus a fáze projektu 

Základním rámcem pro zkoumání vazeb a procesů pro oblast projektového 

managementu je životní cyklus projektu. Životní cyklus projektu probíhá ve čtyřech fázích: 

koncepce, plánování, provedení a ukončení, resp. ve dvou základních fázích: plánování a 

realizace a respektuje reálný průběh projektu v podniku. Životní cyklus produktu vytvořeného 

projektem přesahuje životní cyklus projektu o jeho provoz, servis a likvidaci. 

Management projektů, stejně jako management rizik projektu lze chápat jako proces, 

který je pod jedním z ostatních podnikových procesů.  Při managementu rizik musí subjekty 

účastnící se procesu managementu rizik rozumět vazbě na ostatní podnikové procesy mimo 

projektový management, i na procesy při přípravě a managementu projektu. Přirozeným 

rámcem pro zkoumání vazeb a procesů pro oblast projektového managementu je životní 

cyklus projektu (Project Life Cycle – PLC) a velmi důležitý je strukturovaný pohled na PLC. 

Životní cyklus projektu je uváděn jako prostředek k definování začátku a konce projektu 

a jeho fází. Forma definice životního cyklu se liší podle odvětví, ale i v rámci stejného 

odvětví bývá různá pro různé organizace a podniky. Jako příklady jsou uváděny odlišné 

formy životního cyklu projektů pro vojenský, farmaceutický a softwarový průmysl. 
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Fáze projektu definuje v obecné formě na základě teoretické definice fází životního 

cyklu systému aplikované na projekt jako: 

 koncepce, 

 proveditelnost, 

 předběžné plánování, 

 detailní plánování, 

 provedení, 

 testování a předání do provozu. 

Při managementu projektů se v jednotlivých fázích projektu mění i přístup k rizikům, 

v závislosti na tom, kolik informací již o projektu je k dispozici a do jaké míry se pokročilo 

v provádění projektu. 

Jak bylo výše uvedeno, životní cyklus projektu probíhá ve čtyřech fázích: koncepce, 

plánování, provedení a ukončení, resp. ve dvou základních fázích: plánování a realizace 

a respektuje reálný průběh projektu v podniku. Fázi plán, je ve vztahu k okamžiku vstupu do 

závazného vztahu se zákazníkem, účelné rozdělit na dvě části. V rámci první části (plán 1) se 

připraví hrubý návrh technického řešení (rozpočty, časové a kapacitní plány v oblasti 

inženýringu, nákupu, výroby a montáže) a je podána nabídka, která je diskutována 

a upřesňována se zákazníkem, a připraví se podpis kontraktu. Ve druhé části (plán 2) již 

probíhá detailní plánování na základě podmínek kontraktu. (Korecký, Trkovský, 2011) 

Ve fázi vlastního provedení projektu probíhá vývoj, TPV (technická příprava výroby), 

výroba, nákup, montáž a ověření požadovaných vlastností dodávaného produktu. V závěrečné 

fázi ukončení je produkt předán zákazníkovi, je provedena závěrečná fakturace a proběhne 

vyhodnocení výsledků projektu po stránce finanční i věcné a vyhodnocení průběhu projektu 

a práce projektového týmu, včetně rozhodnutí o odměnách týmu podle pravidel motivačního 

systému. Do této fáze je třeba zahrnout ještě garanční provoz, po jehož ukončení se zpracuje 

celkové vyhodnocení projektu se zahrnutím garančních nákladů. Důvodem zahrnutí 

garančního provozu do fáze ukončení projektu je to, že teprve se v garančním provozu potvrdí 

kvalita dodaného výrobku a ověří se, zda plánované náklady na záruční opravy byly správně 
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odhadnuty. To platí tím více, čím vyšší inovace dodávaného výrobku byla provedena. 

(Korecký, Trkovský, 2011) 

2.8.2 Rozpočet projektu 

Sestavení finančního plánu projektu – rozpočtu je poslední fází plánování projektu. Při 

sestavování rozpočtu projektu je třeba zohlednit zdroje, které dělíme do čtyř základních 

skupin:  

 materiálové zdroje (přístroje, stroje, dopravní prostředky, prostory, zařízení, výpočetní 

a komunikační technika, energie, spotřební materiál atd., 

 lidské zdroje (interní pracovníci, externisté), 

 finanční zdroje (granty, dotace, vlastní prostředky, bankovní úvěry apod.), 

 čas (stanovené termíny, podmíněné lhůty atd.).  

Pro odhad nákladů existují rozličné metody. ZDOLA-NAHORU (bottom-up ) a 

SHORA-DOLŮ (top-down). Termíny shora - dolů a zdola - nahoru vyjadřují přístup k 

plánování nákladů a tvorbě rozpočtu projektu. Zdola - nahoru je metoda používající co 

největší množství detailů. Projekt se rozdělí na jednotlivé pracovní balíky, aby bylo možné 

provést přesný odhad. Plánování zdola - nahoru je detailní plánování nákladů, jemuž 

předchází definování aktivit pro pracovní balíky. Pro každý pracovní balík se vypracuje 

přesný popis úkolů a potřebných zdrojů. Na základě takto naplánovaných činností se provede 

celkový propočet a seznam nutných výdajů. Odhad nákladů na celý projekt pak získáme 

součtem jednotlivých odhadů pro pracovní balíky. Metoda shora - dolů je proces hrubého 

odhadu nákladů prováděného při strukturování projektu na dílčí části a poskytuje hrubé 

zhodnocení struktury termínů a výše nákladů projektu. Tyto dva přístupy poskytují odlišný 

pohled ze dvou perspektiv. Synchronizací a postupným přibližováním obou perspektiv 

dosáhneme kvalifikovaného odhadu nákladů projektu. Pří sestavování rozpočtu projektu, 

který bude usilovat o získání grantu, je třeba prověřit podmínky poskytovatele grantu a 

zohlednit uznatelné a neuznatelné náklady. (Doležal, Máchal,Lacko,2012) 
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2.8.3 Rizika projektu 

 

Riziko je pravděpodobnost neočekávaného důsledku určitého rozhodnutí, akce nebo 

události. Riziko představuje míru odchylky od očekávaného stavu, bez ohledu na její pozitivní 

nebo negativní vnímání. Příčinou odchylky, kterou můžeme, ale nemusíme znát je náhodný 

jev neboli rizikový faktor. 

Při zkoumání se naráží na skutečnost, že riziko nelze přímo pozorovat, lze pouze 

pozorovat jeho případné důsledky. Pokud ovšem nenastanou, neznamená to, že riziko 

neexistuje. (Chvalovský, 2007) 

Existují dvě základní pravidla racionálního rozhodování a to: „Mezi alternativami se 

stejným rizikem, vybírej tu s vyšším očekávaným výnosem“ a druhé pravidlo zní: „Mezi 

alternativami se stejným očekávaným výnosem, vybírej tu s nižším rizikem.“ (Vlachý, 2006)  

K omezení či dokonce zamezení rizik, které by mohly projekt ohrozit, se doporučuje 

zvýšit informovanost a kvalitu informací, volit ověřené postupy a využívat odborníky. 

(Svozilová, 2011) 

 

2.9 Sportovní akce 

Sportovní akce můžeme definovat v úzkém nebo širším pojetí. V tom užším smyslu 

chápeme sportovní akci jako událost, která může trvat minuty hodiny či několik dní. Na 

sportovních akcích se soutěží v jednom či více sportovních odvětví. Pokud se jedná o 

všeoborové soutěžení, tak tyto akce nazýváme hry. Jelikož každý den probíhá několik 

sportovních akcí, vytvořily se kritéria, podle kterých sportovní akce klasifikujeme. Jsou jimi 

působnost, otevřenost, multioborovost, cíl, prostředí, formálnost a participace. (Novotný, 

2011) 

U širšího pojetí vycházíme z rozsáhlého pojetí sportu. Sport zde představuje 

jakoukoliv formu fyzické aktivity. Může se jednat o pravidelnou či náhodnou účast, akce 

může být ve velkém, malém či rodinném měřítku. Pokud budeme posuzovat sportovní akci 

z širšího hlediska, tak můžeme sportovní akcí nazvat letní olympijské hry, které sleduje skoro 

celý svět, ale také dětský den, na který přijde 50 rodičů. Účastníci obou akcí mohou poté 

tvrdit, že se zúčastnili sportovní akce, avšak definici užšího pojetí splňovat nebudou. 

(Novotný, 2011) 
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Typologie sportovních akcí 

Sportovní akce můžeme rozčlenit do pěti kategorií: 

 dle místa konání - zde řadíme akce pořádané v uzavřených prostorech (indoorové) a 

venkovní akce (outdoorové, nebo takové „open air“), 

 dle vstupného - tuto kategorii členíme podle toho, zda organizátoři zavedli vstupné 

nebo jestli je zdarma, 

 dle počtu návštěvníků - zde můžeme kategorii rozčlenit do dalších čtyř částí: 

- mega akce – nad 500 000 diváků 

- velké akce – 100 000 – 500 000 diváků 

- střední akce – 10 000 – 100 000 diváků 

- malé akce – méně než 10 000 diváků, 

 dle pořadatelského subjektu – sportovní akce mohou uspořádat obchodní společnosti, 

fyzické osoby, neziskové organizace či instituce působící v oblasti veřejné správy, 

 dle délky trvání – zde rozdělujeme akce na krátkodobé (1 den), střednědobé (několik 

dnů) a dlouhodobé (delší než týden). (Kotíková, Schwartzhoffová, 2008) 

 

2.10 Výnosy a náklady, příjmy a výdaje 

Výnosy můžeme označit výsledky podnikání za určité období, které se vyjadřují 

v peněžních jednotkách. Řadíme zde například mimořádné výnosy (získané dotace), finanční 

výnosy, zaúčtování rezerv, tržby z prodeje a další.  Zatímco náklady jsou spotřebované 

výrobní faktory (půda, práce, kapitál) v peněžních jednotkách. (Veber, 2012) 

Příjmy podniku jsou přírůstky peněžních prostředků (v širším pojetí všechny přírůstky 

aktiv) podniku v určitém období. To znamená, že v řadě případů jsou výnosy zároveň příjmy, 

protože když si např. koupíte v obchodě rohlík a zaplatíte za něj v hotovosti, tak se pro 

prodejnu jedná o příjem (došlo k přírůstku peněžních prostředků), ale i o výnos (zvýšil se jeho 

ekonomický prospěch). (Synek, 2010) 
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Výdaje značí úbytek peněžních prostředků firmy, avšak není nutné, aby došlo ke 

tvorbě hodnoty. Strukturu výdajů dělíme podle druhu, účelu, činnosti a závislosti na změnách 

objemu výroby. (Veber, 2012) 

2.11 Metody a techniky výzkumu 

V této kapitole se zabýváme technikami výzkumu a metodami, které byly v této 

bakalářské práci použity. Konkrétně se jedná o pozorování, osobní rozhovor, dotazování a 

SWOT analýzu. 

2.11.1 Pozorování 

 

Tato metoda je založena na sledování lidí, kteří nevědí, že jsou sledováni a nacházejí 

se při tom v přirozených podmínkách, protože pokud by si pozorovaný objekt všiml, že je 

sledován, došlo by zkreslení výsledků, jelikož většina lidí se po tomto zjištění začne 

kontrolovat a změní svůj postoj či chování. To vše se děje bez přímého kontaktu pozorovatele 

a pozorovaného.  (Vysekalová, 2012) 

2.11.2 Osobní rozhovor 

 

Nejvíce využitou výzkumnou technikou v této práci byl standardizovaný rozhovor. 

Jedná se o rozhovor, ve kterém se dotazovatel ptá respondenta na otázky z předem 

připraveného seznamu. Je nutné, aby se tazatel kontroloval a byl nezaujatý, aby neovlivňoval 

respondenta ve špatném ani dobrém smyslu. 

Mezi nejdůležitější techniky patří: 

 strukturovaný otevřený rozhovor, 

 rozhovor s návodem, 

 neformální rozhovor, 

 fenomenologický rozhovor, 

 narativní rozhovor, 

 epizodické interview, 

 skupinový rozhovor a další. (Hendl, 2012) 
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2.11.3 Dotazník 

 

Dotazování  je jedna z kvantitativních metod výzkumu využívaná zejména ve 

společenských vědách. Uskutečňuje se pomocí nástrojů (dotazník, záznamový arch) a vhodně 

zvolené komunikace výzkumníka s nositelem informací, díky nimž řešitel výzkumného 

projektu získá žádoucí primární údaje. 

Podle druhů odpovědí dělíme dotazníky na strukturované (s uzavřenými otázkami) 

a nestrukturované (s otevřenými otázkami). 

Základními fázemi dotazování jsou: 

 úvod – zde dochází k vysvětlení cíle, popis způsobu práce (vyplňování dotazníku), 

informace o době a průběhu. Tazatel se snaží vzbudit zájem respondenta a motivovat 

jej, 

 střední část – zde dochází k postupnému zadávání otázek, 

 závěr – zde dostává respondent možnost na dodatečné vyjádření a tazatel děkuje za 

vstřícnost. 

 

2.11.4 SWOT analýza 

 

SWOT analýza je jednoduchý nástroj analýzy vnitřního prostředí firmy, který 

vzhledem k vnitřním a vnějším faktorům stanovuje strategickou pozici firmy. Dále nám 

podává informace o možných hrozbách a příležitostech a zároveň poukazuje na silné a slabé 

stránky. (Kozel, 2006) 

Společnost se nemusí neustále snažit napravovat své slabé stránky a nad silnými se 

naopak rozplývat. Hlavní je rozhodnout se, zda se omezí na příležitosti, pro které disponuje 

těmi pravými přednostmi nebo začne uvažovat i o těch, pro které by určité silné stránky 

musela objevit či získat. (Kotler, 2013) 
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3 PŘÍPRAVA A ORGANIZACE FLORBALOVÉHO TURNAJE 

Tato část se zabývá přípravou a organizací florbalového turnaje „WOMEN 

OSTRAVA CUP“. Některé informace o průběhu turnaje poskytl v osobním rozhovoru hlavní 

organizátor akce, pan Radek Kučera. 

3.1 Florbalový klub FBC Ostrava 

Historie 

Klub byl založen v roce 1993 pod názvem Dream team Ostrava. Před sezónou 1996/97 

došlo ke změně na FBC Ostrava a v sezóně 1999/00 byl do názvu oddílu přidán titulární 

sponzor, od té chvíle vystupovali jako FBC Pepino Ostrava. V roce založení se ze třetího 

místa prolínací soutěže kvalifikovali do vznikající 1. ligy a od té doby jsou členem elitní 

soutěže v České republice. Přestože pak u nás florbal zažil velký boom, tak nikdy nesestoupili 

do nižší ligy a v historické tabulce ligy jim patří třetí místo na Tatranem Střešovice a 

Vítkovicemi. 

Současnost 

V klubu v současné době působí přes 890 členů, kteří jsou rozděleni do pěti věkových 

kategorií jak v mužích, tak i kategorii žen a dále pak dle výkonnosti do družstev. Členové 

FBC Ostrava nyní svá utkání hrají v nové sportovní hale ČPP Aréna. Tato hala ČPP aréna na 

Hladnovské ulici nahradila stávající nafukovací halu. Tato hala poskytuje jak hráčům, ale i 

návštěvníkům větší komfort než bývalá nafukovačka. Její kapacita je až 500 sedících diváků. 

Restaurace přímo vedle haly zvyšuje komfort pro diváky. 

3.2 Myšlenka uspořádání florbalového turnaje „WOMEN OSTRAVA CUP“ 

Na myšlenku uspořádat florbalový turnaj „WOMEN OSTRAVA CUP“, který je určen 

speciálně pouze pro ženy, přišel v roce 2007 bývalý trenér žen Michal Mariánek. Hlavním 

důvodem, proč se rozhodlo vedení FBC Ostrava, které mimo jiné pořádá vždy v červnu turnaj 

„OSTRAVA CUP“, který je určen pro muže i ženy a také „JUNIOR OSTRAVA CUP“, který 

je určen pro ty nejmenší, byl ten, že v dané době nebyly v okolí žádné kvalitní týmy kromě 

extraligových Vítkovic. To vedlo trenéra Mariánka k nápadu, že turnaj těsně před začátkem 

sezóny by byl skvělým předsezónním testem a závěrečnou herní přípravou pro jeho tým. 
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Turnajoví organizátoři rozeslali pozvánky do extraligových klubů a doufali, že se najde 

dostatek týmů, které danou myšlenku shledají za povedenou. Díky skvělé organizaci se 

všechny nápady staly skutečností a v srpnu 2007 proběhl první ročník tohoto ženského letního 

turnaje. Již od počátků má největší zásluhu na hladkém průběhu celé akce pan Radek Kučera, 

který je mimo jiné sekretářem klubu FBC Ostrava. 

3.3 Charakteristika a výjimečnost turnaje 

Ženský florbalový turnaj „WOMEN OSTRAVA CUP“ se řadí mezi malé, střednědobé 

sportovní akce. Diváckou návštěvnost tvoří během základních skupin převážně hráčky, které 

čekají na své zápasy, nebo fandí kamarádkám z jiných týmů. Teprve na semifinálová a 

finálová utkání přicházejí rodiče a kamarádi a průměrně se přijde každý rok na tyto utkání 

podívat zhruba 100 diváků. Hráčská návštěvnost se každoročně pohybuje okolo čísla 300 a to 

z toho důvodu, že je zde omezení počtu týmů. Od roku 2007 do roku 2013 bylo omezení 

počtu týmů stanoveno na 20, avšak od roku 2014 došlo k redukci na 16 týmů. Pan Kučera toto 

snížení zdůvodnil tím, že snížení počtu týmů umožnilo zvýšit herní čas, čímž se zkvalitnily a 

dramatizovaly zápasy. Jednou větou shrnuto, došlo ke zvýšení herního času na úkor kvantity. 

I díky zvýšení kvality zápasů začalo přibývat kvalitnějších hráček. Turnaje se každoročně 

zúčastňují reprezentační hvězdy: Hana Sládečková, Tereza Urbánková, Lenka Kubíčková a 

další. Na loňský ročník dokonce přijela česká juniorská florbalová reprezentace, která na 

základě pozitivní zkušenosti ohlásila účast i v roce 2015. 

Výjimečností turnaje je samozřejmě fakt, že se ho mohou účastnit pouze ženy, avšak 

za zmínku také stojí, že turnaj byl vůbec prvním pouze ženským turnajem v České republice a 

stal se tak inspirací pro následující ženské turnaje.  

3.4 Propozice turnaje 

V této části se nachází informace o základních údajích, registraci, startovném, systému hry, 

časovém harmonogramu, individuálním poplatku a ubytování. 

Základní údaje 

Veškeré turnajové informace a údaje byly umístěny na speciálních turnajových 

stránkách. Zájemci si mohli již od 1.1.2014 přečíst základní informace o turnaji a s blížícím se 

datem konání turnaje mohli sledovat pečlivě aktualizované stránky o informace ohledně 

ubytování, stravy, after party atd.  
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Tab. 3.1 Základní údaje akce 

Oficiální název WOMEN OSTRAVA CUP 

Pořadatel FBC Ostrava 

Hlavní organizátor Radek Kučera 

Datum konání 29. – 31.8.2014 

Místo konání Hala Sareza Ostrava a ČPP Aréna Ostrava 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě poskytnutých informací 

Doplňující údaje: 

 počet omezen na 16 týmů, 

 účastníci startují na vlastní nebezpečí 

 v případě odřeknutí účasti se strany týmu po zaplacení se startovné nevrací. 

Dalším důležitějším turnajovým propozicím jsou věnovány následující podkapitoly. 

Pojednávají o registraci, startovném, systému hry, časovém harmonogramu a dalších. 

Registrace 

Týmy se na turnaj přihlašovaly na internetových stránkách turnaje v sekci Propozice, 

kde se nacházel registrační formulář, který museli zástupci týmů vyplnit. Formulář obsahoval 

následující náležitosti: 

 název týmu, 

 krátký název týmu (maximálně 15 znaků), 

 kategorie, 

 země, 

 počet hráčů, 

 WWW stránky, 

 liga (nepovinné), 

 pořadí v aktuálním ligovém ročníku, 

 barva dresů (první a druhá sada), 

 ubytování, 
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 kontaktní osoba (zde vypsal kapitán či trenér družstva jméno, příjmení, adresu, mobil, 

e-mail a heslo). 

Týmy si musely dávat pozor na zaplacení startovného do 1. 8. 2014, jinak byl jejich 

tým vyřazen. To se ale v ročníku 2014 naštěstí nestalo, avšak s přihlédnutím na komplikace 

z minulých ročníků bylo nutné tuto informaci do propozic uvést. 

Startovné 

Organizátoři se rozhodli ocenit včasné zaplacení startovného nižší částkou. A to 

konkrétně 3200 Kč za tým při zaplacení startovného do 30.6.2014. Tato částka již ale 

neplatila pro týmy, které platily startovné na poslední chvíli, pro ty platila částka 3700 Kč za 

tým. Pořadatelé se tímto snažili motivovat účastníky k včasnému zaplacení, aby mohli 

z turnajového rozpočtu pro týmy zařídit veškeré pohodlí, vhodné hrací plochy či ceny a 

nemuseli u toho čerpat z klubového rozpočtu, jelikož startovné tvoří skoro 90% příjmů.  

V minulosti bylo startovné o 20% nižší, avšak s postupným navyšováním cen za 

pronájmy hal byli organizátoři nuceni zvýšit startovací poplatek, aby dokázali zajistit 

vyhovující haly. 

Systém hry 

Systém hry je velice jednoduchý. Hraje se 5+1, tj. pět hráček a jedna golmanka. Hrací 

čas je v základních skupinách 2 x 15 minut a v play-off 3 x 15 minut. Semifinále a finále se 

taktéž hraje 3 x 15 minut.  Do roku 2012 včetně byla hrací dobra v základních skupinách 2 x 

10 minut a ve vyřazovacích bojích 3 x 10 minut, avšak díky posunutí hranice z 20ti 

registrovaných týmů na 16, uvolnili  organizátoři místo pro delší hrací čas. 

Časový harmonogram  

Veškeré informace organizátoři vložil na internetové stánky organizátor 1.1.2014. 

Daným harmonogramem máme na mysli zahájení registrace týmů, ukončení registrace týmů, 

konečný termín pro zaplacení startovného a v neposlední řade samozřejmě kalendářní termín 

turnaje.  

Co se týče turnajového harmonogramu, kam řadíme rozlosování skupin, určení kdy a 

kde daný tým bude hrát či kdo bude v daném zápase rozhodčím, tak ten se tvořil 2-3 týdny 

před začátkem turnaje. Pro někoho se to může zdát pozdě, pro někoho brzy, avšak odpověď 

na otázku proč se tvořil harmonogram zrovna cca. měsíc před zahájením je jednoduchá. 



29 
 

Čekalo se totiž až všechny týmy zaplatí registraci (do 1.8.2014), protože jinak by byly 

vyloučeny a nemohly by být zařazeny do rozlosování. Po tomto termínu bylo vše 

stoprocentně jasné a mohlo se začít s finálními přípravami. 

Individuální poplatek 

Do roku 2012 se platil také individuální poplatek. Tento poplatek činil 150 Kč za 

každého člena družstva a jeden trenér byl zdarma. Poplatek zahrnoval identifikační náramek 

ke vstupu do turnajových hal, jízdenku MHD a vstup na finálový program. Tento poplatek se 

však kvůli protestům týmů musel zrušit. Většina týmů totiž neměla zájem o MHD jízdenky 

ani finálový program, jelikož přijížděli auty a pokud nepostoupili do finále, tak předčasně 

opustili místo konání. Dalším důvodem proč se poplatek zrušil, byla také nižší finanční 

náročnost pro startující hráčky. 

Ubytování a stravování 

Týmy, které požádaly o ubytování, dostaly na výběr ze tří možností. První možností 

byl nocleh na hale Sareza. Zde si týmy mohly přinést spacáky a přespat v části haly, která je 

určena pro judo a karate, tudíž je podlaha vypolstrovaná a vhodná k přespání. Přespání na hale 

Sareza poskytovali organizátoři zdarma. Druhou možností bylo přespání na ZŠ Pěší, která se 

nachází nedaleko haly. Zde mohly týmy přespat ve školních třídách a to opět zdarma. Pro 

náročnější jedince, kterými se v roce 2014 stala například již zmiňovaná česká juniorská 

florbalová reprezentace, nabízeli organizátoři ubytování v hotelu Park Inn a to se slevou 20% 

z původní ceny hotelu. 

Stravování si účastníci zajišťovali sami. Avšak na hale Sareza si mohli v bufetu zajít 

na teplý oběd, studené pití či něco na zub. 

3.5 Realizační tým 

Žádný ročník turnaje by se neobešel bez realizačního týmu. Ten se skládal z hlavního 

organizátora, brigádníků a rozhodčích. 

Hlavním organizátorem turnaje byl pan Radek Kučera, který zodpovídal za veškeré 

dění během turnaje. Jeho práci můžeme charakterizovat následovně: 

 příprava, plánování a organizace turnaje, 

 dohled nad celkovým děním turnaje, 



30 
 

 dohled nad zaplacením startovného, 

 zajištění ubytovaní pro týmy co o něj požádaly, 

 zajištění hal a rozhodčích, 

 kontrolování brigádníků, 

 vyplácení honorářů brigádníkům a rozhodčím, 

 vyhlašování vítězů a předávání cen. 

Brigádníci byli převážně členky klubu FBC Ostrava, které se neúčastnily turnaje a 

chtěly si přivydělat. Během celého turnaje jim bylo poskytnuto občerstvení a dostaly zdarma 

účastnické trička.  Brigádnická činnost obsahovala: 

 přípravu povrchu a mantinelů, 

 registraci týmů na hale, 

 údržbu plochy a hlediště, 

 obsluhu časomíry a počítačů, 

 zapisovatelskou činnost, 

 kameramanskou činnost, 

 asistenci při vyhlašování vítězů, 

 úklid po skončení turnaje. 

Většina této brigádnické práce byla fyzicky nenáročná, a proto ji všechny slečny bez 

větších problémů zvládly. Na každé hale byly 4 slečny. Celkový počet brigádnic byl tedy 

osm. 

Důležitým článkem byli samozřejmě i rozhodčí. Všech 8 rozhodčích vlastnilo licenci 

pro ligové zápasy a dohlíželi na probíhající utkání a správnost výsledků. Na každé utkání 

dohlíželi vždy dva rozhodčí. Ti posuzovali nedovolené zákroky podle pravidel ČFBU. 

Odměna byla za pro všechny stejná a předem daná a byla za 5 odpískaných zápasů. 
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3.6 Organizační struktura 

Organizační struktura byla během turnaje velice jednoduchá. Teoreticky řečeno se o 

vše staral hlavní organizátor, který pod sebou měl pouze brigádníky. Se všemi problémy se 

brigádníci obraceli jen na něj. 

Díky faktu, že toto byl již osmý ročník turnaje, tak se hlavní pořadatel vyvaroval 

jakéhokoliv chaosu, který mohl nastat nezkušeností brigádníků, jelikož tato nezkušenost by 

poté mohla negativně ovlivnit celý průběh turnaje. 

Myslím si, že celá organizační struktura je na velice špatné úrovni, protože pokud by 

hlavní organizátor vážně onemocněl, týden před konáním akce, mohlo by se klidně stát, že by 

se turnaj neuskutečnil, protože nikdo jiný nezná údaje o výplatách ani další důležité věci. 

Hlavní pořadatel by si měl pro příští ročník zajistit vedle sebe další schopné pořadatele, kteří 

by se starali, zodpovídali za dané úseky a uměli by řešit vzniklé problémy sami. 

 

3.7 Přípravná fáze turnaje 

V této části se zabývám přípravnou fází turnaje. 

3.7.1 Termín 

 

Organizátoři vybírali datum konání akce podle ukončení letní přípravy extraligových 

žen FBC Ostrava. Jelikož příprava končí poslední týden v srpnu, tak poslední srpnový víkend 

byl shledán jako nejvíce vyhovující.  

Zároveň si pořadatelé dávali pozor, aby se turnaj nekryl s jinými velkými turnaji či 

malými turnaji v blízkém okolí, jelikož by mohly negativně ovlivnit celý průběh akce.  

Samozřejmostí u florbalových turnajů je také fakt, že se pořádají během víkendů, 

jelikož za florbal hráči nedostávají žádné peníze, tudíž přes týden většina z nich pracuje a 

nemohli by se turnaje z pracovních důvodů zúčastnit. 

A poslední důvod je také ten, že cca. 14 dní před začátkem sezóny již trenéři 

přecházejí do plné herní přípravy, dolaďují poslední nepřesnosti v herních systémech či 

v sestavách a také začínají opět pravidelné herní tréninky. A v tomto termínu a právě na 

turnaji „WOMEN OSTRAVA CUP“ všechny tyto drobnosti extraligové týmy dolaďují. 
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3.7.2 Místo 

Při výběru místa, v našem případě haly, měli organizátoři předem jasno.  Ačkoliv se 

od roku 2007 vystřídalo mnoho hal, tak díky faktu, že FBC Ostrava od roku 2013 vlastní halu 

ČPP Aréna Ostrava, tak výběr první haly byl jasný a navíc zdarma.  

Druhá hala se vybírala tak, aby byla co nejblíže první zmiňované. Nakonec to padlo na 

halu Sareza Ostrava, která je vzdálena cca. 10 minut pěšky a cca. 2 minuty autem od ČPP 

Arény. Další plusové body hala Sareza získala i díky pozitivním zkušenostem, které s ní klub 

FBC Ostrava má, jelikož zde v minulosti hráli své extraligové zápasy Muži „A“.  

Obě haly navíc mají základní vybavení, jako jsou mantinely, WC, šatny, sprchy a jsou 

na dostupných místech. ČPP Aréna je vzdálena cca. 2 minuty od zastávky městské hromadné 

dopravy města Ostravy „Mexiko“ a hala Sareza je vzdálena cca. 10 minut od tramvajové 

zastávky „Muglinovská“. 

3.7.3 Rizika 

 

Všichni manažeři by při organizování akce měli promyslet případná rizika, která by 

mohla eventuálně nastat. Nepřipravenost na jednotlivá rizika by mohla celý projekt negativně 

ovlivnit, a proto je potřeba vždy počítat s možnými výkyvy a snažit se projekt vůči takovýmto 

rizikům zabezpečit. 

První možné riziko mohlo nastat při přesunu týmů na jednotlivé haly, čímž se mohl 

rychle narušit časový harmonogram, jelikož by pořadatelé byli nuceni na daný tým 10 minut 

čekat. Toto riziko bylo vyřešeno tak, že se zvolily dvě haly, které se nacházejí v bezprostřední 

blízkosti od sebe. 

Další riziko mohlo nastat v případě, že by daný tým nepřijel, i když by měl zaplacené 

startovné a byl již zařazen do rozlosování. Tento problém se snažil hlavní organizátor 

eliminovat přísným ustanovením, které znělo, že při nezúčastnění se turnaje startovné 

nelítostně propadá. Turnajová skupina, ve které by se tým nacházel, by byla o jeden tým 

chudší a všechny zápasy by byly automaticky kontumovány ve prospěch soupeřů. 

A zřejmě posledním rizikem byla možnost krádeže. Toto riziko nabylo také na 

důležitosti právě z důvodu, že Ostrava není zrovna bezpečné město, co se týče krádeží, a 

proto se pořadatelé rozhodli, že všechny šatny budou po celý čas turnaje průchozí, aby tak 

zabránili případným stížnostem ohledně odcizení. Jedinou výjimkou byla česká juniorská 
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reprezentace, která výslovně zažádala o přidělení šatny na vlastní riziko, aby poskytla svým 

mladým nadějím dostatečný komfort. 

3.7.4 Předběžné sestavení rozpočtu 

 

Při plánování akce, je vždy důležité udělat si předběžnou představu o rozpočtu. 

Organizátoři tak získají představu o všech výdajích, které budou potřebovat při realizaci akce. 

U předběžného sestavování rozpočtu, hlavní pořadatel vycházel převážně z tabulek 

příjmů a výdajů z ročníků 2013, kdy výdaje činily 68 900 Kč a naopak příjmy činily 70 200 

Kč. Na základě daných výsledků můžeme později zjistit, zda výdaje snížit či zvýšit s účelem 

vylepšení turnaje nebo zanechat formát turnaje. 

Předběžné výdaje pro naši akci obsahovaly: 

 pronájem haly, 

 zajištění mantinelů, 

 tisk propagačních materiálů, 

 ceny a diplomy pro vítěze, 

 výplaty pro brigádníky, 

 výplaty pro rozhodčí. 

3.7.5 Finanční zabezpečení 

 

K tomu aby se pro hráče vytvořil co nejlepší turnaj, je potřeba mít dostatek finančních 

prostředků. Organizátoři tohoto turnaje čerpali z těch zdrojů: 

 sponzoři, 

 startovné. 

Hlavním a zároveň jediným sponzorem turnaje byl pan Aleš Poukar a jeho firma 

České šperky, který věnoval do turnaje ceny pro vítěze a nejlepší hráčky turnaje za 22 000 

Kč. Pan Poukar požadoval za darovanou sumu umístění loga na mantinelech, propagačních 

materiálech a uvedení společnosti komentátorem při závěrečném předávání cen.  
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Zbytek finančních prostředků si organizátor obstaral výběrem startovného, ze kterého 

získal přesně 52 700 Kč. 

Tab. 3.2 Přehled finančního zabezpečení turnaje „WOMEN OSTRAVA CUP“ 

Zdroj peněz Částka 

České šperky 20 000 Kč 

Startovné 52 700 Kč 

Zdroj: Vlastní úprava na základě poskytnutých informací 

3.8 Realizační fáze 

K rozhovoru na toto téma jsem požádala hlavního organizátora, pana Radka Kučeru, 

který je sekretářem klubu FBC Ostrava. Rozhovor byl veden v kanceláři pana Radka Kučery 

standardizovaným způsobem. 

Kdy jste se začal zabývat realizační fází florbalového turnaje „WOMEN OSTRAVA 

CUP“? 

Po dořešení potřebných okolností spadajících do přípravné fáze, se mohlo začít 

s realizováním plánované sportovní akce. Tato realizační fáze zahrnovala dlouhý seznam 

potřebných zabezpečení a opatření k hladkému chodu akce. Vše započalo v momentu spuštění 

registrace. Pak jsem se musel začít starat o uskutečnění přípravných plánů. 

Co vše jste musel během realizační fáze zařídit? 

Nejdříve se začaly zajišťovat nejzákladnější věci, bez kterých by se daná akce 

neobešla. Mezi nimi bylo především zajištění haly Sareza. Musel jsem se spojit 

s provozovatelem haly a požádat ho o rezervaci haly v termínu konání akce. Poté jsem musel 

zjistit zda-li mi provozovatel poskytne mantinely, spací prostory a veškeré vybavení zdarma, 

tak jako tomu bylo v předchozích ročnících. Dále bylo nutností požádat provozovatele o 

otevření bufetu v den akce, aby byl účastníkům zajištěn pitný režim a případně obědové 

menu. Naštěstí bylo vše ve starých kolejích, a mohlo se přejít na zajišťování ubytování pro 

hráče. Oslovil jsem Základní školu Pěší a požádal jsem o poskytnutí ubytování, za předem 

daný finanční obnos. Škola měla sloužit jako další ubytovací místo pro účastníky po naplnění 

kapacity haly Sareza. 
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Dále už bylo na programu pouze oslovit rozhodčí a vybrat z přihlášených ty nejvíce 

vyhovujících. Techniku typu počítače, kamery na videové záznamy atd. propůjčil klub FBC 

Ostrava. Po ukončení registrace proběhlo rozlosování týmů do jednotlivých skupin, stanovil 

se časový harmonogram zápasů a sestavil se list úkolů pro brigádníky na jednotlivých halách. 

Propagace 

Turnaj „WOMEN OSTRAVA CUP“ má již osmiletou tradici a přihlašují se zde téměř 

pořád stejné týmy. Proto se ho organizátoři rozhodli propagovat pouze vylepením plakátů na 

halách, kde se turnaj konal a dále přes internetové a facebookové stránky. Plakátů bylo málo a 

klub si je tiskl sám, internetové i facebookové stránky byly také zdarma a tak hlavní 

organizátor na propagaci nepotřeboval žádné peníze.  

A nejenom tradice přispěla k tak malé propagaci, ale samozřejmě i nedostatek financí 

organizátora tak nějak dohnal k finančně nenáročným krokům. 

3.9 Závěrečná fáze 

Závěrečná fáze projektu se týkala zhodnocení celého florbalového turnaje. Sestavil se 

hospodářský výsledek pomocí příjmů a výdajů, který vypovídal o úspěšnosti a finanční 

kvalitě. Vzniklé negativní i pozitivní ohlasy na turnaj mohou účelně posloužit k dalšímu 

zlepšování akce. Turnaj byl ukončen celkovým shrnutím a poděkováním všem členům 

realizačního týmu. 

3.9.1 Příjmy a výdaje 

Příjmy 

Největším zdrojem finančních prostředků bylo vybírání startovného. Za rok 2014 

částka dosáhla až k sumě 52 700 Kč. Druhým a tím i posledním zdrojem byl sponzorský dar 

od pana Poukara v hodnotě 22 000 Kč. 
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Tab. 3.3 Přehled příjmů turnaje „WOMEN OSTRAVA CUP“ za rok 2014 v Kč 

Předmět Částka 

Startovné 52 700 Kč 

Sponzoring 22 000 Kč 

Příjmy celkem 74 700 Kč 

Zdroj: Vlastní úprava na základě poskytnutých informací 

Výdaje 

Největší výdaj byl za pronajmutí haly Sareza, kde se částka vyšplhala k 31 500 Kč. 

Další položky tvořily výplaty pro rozhodčí, brigádníky a pronajmutí prostor školy. 

Tab. 3.4 Přehled výdajů turnaje „WOMEN OSTRAVA CUP“ za rok 2014 v Kč 

Předmět Částka 

Finanční odměna 

rozhodčí 

brigádníci 

fotografové 

školník + uklízečka 

 

12 500 Kč 

9 200 Kč 

4 000 Kč 

3 500 Kč 

Poháry 1 633 Kč 

Škola 6 000 Kč 

Hala 31 500 Kč 

Zákusky, obědy, pití, chlebíčky 4 400 Kč 

Výdaje celkem 72 733 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě poskytnutých informací 
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3.9.2 Výsledek hospodaření 

 

Z předchozích tabulek můžeme jasně vyčíst, že organizátor měl z turnaje zisk 1 967 

Kč, což je o 667 Kč více, než v roce 2013, z čehož lze vyčíst, že ve srovnání těchto dvou 

ročníků byl rok 2014 lehce úspěšnější. Vzhledem k tomu, že se turnaj nepořádá kvůli zisku či 

obohacení klubu, byla tato částka věnována hlavnímu organizátorovi jako bonus k výplatě za 

strávený čas organizací turnaje. 

Tab. 3.5 Hospodářský výsledek turnaje „WOMEN OSTRAVA CUP“ za rok 2014 v Kč. 

Předmět Částka 

Příjmy 74 700 Kč 

Výdaje 72 733 Kč 

Hospodářský výsledek celkem 1 967 Kč 

Zdroj: Vlastní úprava na základě poskytnutých informací 
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3.10 SWOT analýza 

Tab. 3.6 SWOT analýza florbalového turnaje „WOMEN OSTRAVA CUP“ 

 Silné stránky Příležitosti 

P
o
zi

ti
v
n

í 
fa

k
to

ry
 

 tradice turnaje 

 věcné ceny 

 možnost přenocování 

 dostupnost MHD 

 malá vzdálenost hracích hal 

 certifikovaní rozhodčí 

 zvýšit zájem o turnaj díky 

přítomnosti hráček 

z reprezentace 

 získání většího počtu sponzorů 

 vyhledání nových talentů během 

turnaje 

 Slabé stránky Hrozby 

N
eg

a
ti

v
n

í 
fa

k
to

ry
  organizační struktura 

 nepřítomnost zdravotníka 

 nedostatečné bufetové stravování 

 malá propagace 

 nezájem menších sponzorů  

 konání podobného turnaje 

 vandalismus 

 ztráta hlavního sponzora 

Zdroj: Vlastní úprava na základě poskytnutých informací 

Silné stránky 

Florbalový turnaj proběhl již 8x. Některé florbalové týmy se zde opakovaně vracejí a 

bojují proti stále lepším týmům. Díky této tradici se turnaj dostal do povědomí celého 

ženského florbalu a je jen málo hráček, které by nevěděly, o jaký turnaj se jedná. A právě 

díky tomu, že hráčky turnaj již znají a protože je každoročně bez problémů naplněna kapacita 

turnaje, tak organizátor nemusí utrácet tolik peněz za propagaci, jelikož týmy už se 

automaticky přihlašují samy a zároveň není žádoucí přihlášení dalších týmů, jelikož by byla 

přesažena kapacita a hlavní organizátor by musel nadbývající týmy vyřadit. 

Tři nejlepší týmy dostaly věcné ceny, medaile a poháry. Organizátoři nezapomněli ani 

na nejlepší hráčky turnaje, které získaly individuální ocenění. Myslím si, že krásné medaile či 
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poháry jsou dostatečnou motivací pro většinu hráček, protože každá si chce do své sbírky 

přidat co nejvíce medailí. Také možnost získat individuální ocenění motivuje hráčky k co 

nejlepším výkonům. 

Organizátor nabízí týmům, které nejsou z blízkosti Ostravy přenocování zdarma, či 

případně se slevou. Pro týmy je důležité, že nemusí plýtvat penězi za přenocování, jelikož ve 

startovném nocleh začleněn není. Přenocování zdarma je výborné lákadlo pro hráčky z jiných 

měst, jelikož není příliš mnoho turnajů, které by tento komfort poskytovaly. Přenocování na 

žíněnkách sice není zrovna přepychové, avšak svůj účel splnilo. 

Obě hrací haly se nacházejí v blízkosti zastávek městské hromadné dopravy a také 

jsou u obou vybudovány dostatečně velké parkoviště pro hráče i diváky. Dopravní dostupnost 

je pro hodně hráček velmi důležitá, protože spousta hráček Ostravu detailně nezná a proto 

mohly nastat komplikace při cestování na zápasy. 

Velkou výhodou je také malá vzdálenost hracích hal, což umožňuje hráčkám 

přesunovat se mezi halami pěšky. Díky tomuto mohou ušetřit peníze za jízdenky či benzín. 

Deseti minutová procházka je také skvělá po-zápasová či mezi-zápasová regenerace pro 

zúčastněné hráčky. 

Turnaj se může pyšnit tím, že na něm jako na jednom z mála, pískají licencovaní 

rozhodčí, kteří dohlíží na průběh turnaje. Je známo, že úroveň rozhodčích na turnajích je vždy 

podprůměrná a často ovlivňují celkový posudek turnaje. Tomu se organizátoři rozhodli 

zabránit povoláním rozhodčích z oficiálních ligových soutěží. 

Slabé stránky 

Turnaj pořádá pouze jeden hlavní organizátor. V případě, že by se mu něco stalo, 

došlo by ke zrušení turnaje, tudíž je organizační struktura velmi špatně zvládnuta. V případě 

výskytu problému se všichni obracejí pouze na něj, a proto se při výskytu více problémů 

může stát, že nebude moci vyřešit všechno z jedné haly a proto může nastat časový skluz na 

druhé hale. To může u účastníků vyvolat nejistotu a snížení kvality turnaje. 

Během turnaje není u jednotlivých zápasů přítomen zdravotník. Týmy se musí 

ošetřovat samy a případnou lékařskou pomoc si musí zařídit individuálně. Při nedostatečném 

ošetření jednotlivých zranění může dojít k újmě na zdraví jedince a k ohrožení života. Myslím 

si, že každá sportovní akce by měla být zaopatřena odpovídajícími zdravotníky.  
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Během turnaje se hráčky mohou stravovat pouze v jednom bufetu, který během turnaje 

nepozměnil nabídku pokrmů pro sportovce, a tudíž se může stát, že některé hráčky nebudou 

spokojeny s nabídkou jídel. Organizátor by měl dohlídnout na bufetové stravování a domluvit 

s majiteli bufetu, aby bylo alespoň vždy jedno zdravé a vyvážené jídlo v denním menu. 

Turnaj je propagován pouze na internetových stránkách turnaje a plakáty na halách. 

Myslíme si, že menší investice při získání reklamy v místním rádiu by neuškodila, ba naopak 

přilákala hráčky, které již aktivně nehrají, a tudíž na daný turnaj zapomněly.  

Příležitosti 

Turnaje se zúčastňuje hodně hráček z národní reprezentace a jejich přítomnost může 

mít na svědomí přilákání nových zájemců, sponzorů či diváků. Větší zájem diváků může 

pozitivně ovlivnit atmosféru na halách a tím i pozitivně ovlivnit zážitky hráčů z palubovky. 

Jelikož je turnaj hojně obsazován a hráčky o něj jeví zájem, je zde velká možnost 

přilákat zde nové partnery. Myslím si, že v případě správného manažerského postupu a 

nabídnutím vyhovujících podmínek, by organizátoři získali nové sponzory. 

Poslední ze tří příležitostí, které turnaj nabízí je vyhlédnutí si nových talentů. Na 

turnaj totiž nejezdí pouze reprezentační hráčky a extraligové týmy, ale také malé nevýznamné 

týmy, které táhnou mladé talentované hráčky, kterých si stále v extraligových týmech nikdo 

nevšimnul. Pozorný trenér jednu z těchto hráček může případně získat jako nečekanou posilu 

pro svůj tým do nadcházející sezóny. 

Hrozby 

V případě, že hráči nebudou spokojeni, nebo kdyby organizátor dokonce nedodržel 

podmínky smlouvy, které se sponzorem uzavřel, mohlo by dojít ke ztrátě hlavního sponzora a 

to by mohlo negativně ovlivnit celý průběh turnaje a tím i jeho případné hodnocení.  

Může se také stát, že se někde v České republice rozhodnou ve stejném termínu 

pořádat jiný ženský turnaj. To by samozřejmě negativně ovlivnilo hráčkou účast na turnaji a 

tím i jeho hráčkou kvalitu. Myslíme si, že turnaj je pořádán ve velice výhodném termínu a tak 

je potřeba s touto hrozbou vždy počítat. 

Na turnaj je povolen vstup divákům a proto je zde bohužel také možný výskyt 

vandalů, kteří by mohli poškodit hrací plochu, divácký sektor nebo dokonce zranit hráčky. 
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Bylo by vhodné využít minimálně jednoho z pořadatelů ke kontrolování, zda nejsou diváci 

v podnapilém stavu, aby k výše zmíněným konfliktům nedošlo. 

Poslední hrozbou turnaje je nezájem menších sponzorů. Aby turnaj nevykazoval pouze 

minimální zisk, je třeba nalákat i menší sponzory, kteří by finanční rozpočet alespoň trochu 

nafoukli. Větší počet malých sponzorů a tím i jejich finančních či věcných darů, by dokonce 

mohl převýšit vložené finance do turnaje od hlavního sponzora.  

 

3.11 Průzkum spokojenosti účastníků s turnajem 

V této části rozebírám průzkum spokojenosti účastníků s turnajem „WOMEN 

OSTRAVA CUP“. Jako průzkumnou metodu jsem zvolila dotazníkové šetření v elektronické 

podobě a to abych dosáhla rychlé zpětné vazby. Jako cílovou skupinu jsem zvolila hráčky, 

které se loňského turnaje osobně zúčastnily. Dotazník obsahoval 18 otázek a zodpovědělo na 

něj celkově 50 respondentek. 

První dvě otázky se zabývají demografickými informacemi o účastnících turnaje. 

Zjišťovaly věk respondentek a lokalitu odkud pochází. 

Otázka č. 1 – Jaký ve Váš věk? 

Graf 3.1 Věk respondentek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Z grafu 3.1 vyplývá, že turnaje se nejčastěji zúčastňují ženy ve věkovém rozmezí 15-

20 let (58%), tj. 29 žen. Druhou nejčastější skupinou jsou ženy ve věkovém rozmezí 20-25 let 

(30%), tj. 15 žen. Tyto výsledky odpovídají stavu českého florbalu, kdy je dobře známo, že 

florbalu se ženy aktivně věnují na vrcholové úrovni právě od 15cti do 25ti let. Odpověď, která 

znamenala, že je respondentům méně než 15 let zaznačily pouze 4% z dotazovaných, tj. 2 

ženy. A možnost 25 a více let zaznačilo 6% respondentek, tj. 3 ženy. Důvod, proč se turnaje 

nezúčastňuje více mladých nadějí, spočívá v tom, že v červnu pro ně pořádá klub FBC 

Ostrava speciální turnaj věnovaný právě nejmladším. 

Otázka č. 2 – Kde bydlíte? 

Graf 3.2 Lokalita bydliště 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V této otázce jsem se dotazovala na lokalitu bydliště, odkud účastnice pochází. Na 

danou otázku odpovědělo 32% respondentek, tj. 16 žen, že pocházejí z Ostravy. Tato 

odpověď dokázala, že největší počet týmů je doopravdy poskládaný z ostravských hráček, pro 

které turnaj není tolik finančně náročný jako pro dojíždějící dámy, které si v Ostravě musí 

zajistit nocleh, stravování a zaplatit si do Ostravy dopravu. Druhou nejčastější odpovědí byla 

lokalita v blízkosti Ostravy, kterou uvedlo přesně 20% respondentek, tj. 10 žen. Tuto 

odpověď jsem přidala do dotazníku, jelikož spousta kvalitních hráček, které hrají za elitní 

ostravské celky, nepochází přímo z Ostravy, ale za svým snem častokrát až hodinu dojíždí. 

Z druhého největšího města České republiky, Brna, pocházelo 6% respondentek, tj. 3 hráčky. 

Z této procentuální účasti lze vyčíst, že z Brna se zúčastnil pouze jeden tým. Z Olomouce 
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bylo 12%, tj. 6 žen a z jiného města v Moravskoslezském kraji pocházelo 16% respondentek, 

tj. 8 žen, což ukazuje na zastoupení pár malých týmů, které přijely srovnat síly s největšími 

favority. A z jiných měst v České republice, čím jsou myšleny Čechy, bylo 12% 

respondentek, tj. 6 žen, což ukazuje na skutečnost, že je turnaj v povědomí nejen v nejbližším 

okolí Ostravy, ale že si zde přijely zasoutěžit i týmy pocházející z větších vzdáleností od 

Ostravy. 

Otázka č. 3 – Jak jste se dozvěděla o turnaji? 

Graf 3.3 Doslech o turnaji 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při dotazování na otázku, jak se respondentky doslechly o turnaji, většina volila 

odpověď, že turnaj znají již z minulých ročníků. Tuto odpověď zvolilo konkrétně 62% 

dotazovaných, tj. 31 žen. To znamená, že většina hráček opakovaně přijíždí na daný turnaj, 

protože s ním měly dobré zkušenosti a nemají potřebu vyhledávat jiný turnaj v tomto termínu. 

Od trenéra se o turnaji doslechlo 16% hráček, tj. 8 žen, od spoluhráček se o něm dozvědělo 

7% hráček, tj. 7 žen a přes internet se o něm dozvěděly pouhá 4% dotazovaných, tj. 2 ženy. 

Žádná z dotazovaných se o turnaji nedozvěděla jinak než z výše uvedených možností. Ze 

všech odpovědí vyplývá, že hráčky buď přijíždí na turnaj opakovaně a v případě, že o něm 

slyší poprvé, tak se o turnaji dozvídají z úst někoho z týmu, ať už od trenéra či spoluhráček. 

Přes internet se o turnaji dozvědělo nejmenší procento dotazovaných, což poukazuje také na 

špatnou internetovou propagaci turnaje (viz. graf č. 3.3). 
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Otázka č. 4 – Kolikrát už jste se turnaje zúčastnila? 

Graf 3.4 Počet účastí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zajímavostí u této otázky je fakt, že neexistuje žádná hráčka, která by se zúčastnila 

všech ročníků turnaje, a to jsem zjistila díky tomu, že odpověď „pokaždé“ nezvolila ani jedna 

z dotazovaných hráček. To vše mohlo být způsobeno již příliš vysokým věkem hráček, které 

ve svých letech daly přednost rodině před florbal, zraněním či vynecháním jednoho z ročníků 

z osobních důvodů (viz graf č. 3.4). Již více ročníků okusilo 74% hráček a nakonec celých 

26% hráček, tj. 13 žen odpovědělo, že se turnaje zúčastnily úplně poprvé, což vypovídá o 

neustálém zájmu nových hráček o turnaj 
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Otázka č. 5 – Byla jste spokojena s hracími halami Sareza a ČPP Aréna? 

Graf 3.5 Spokojenost s halami 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka číslo pět je věnována problematice sportovních hal, ve kterých se turnaj 

uskutečnil. S ČPP Arénou i Sarezou byla spokojena více než polovina hráček (66%), tj. 33 

hráček. Naopak 13cti respondentkám vadila úroveň ČPP Arény (26%) a dvěma ženám vadila 

hala Sareza (4%). Žádná z dotazovaných nebyla nespokojena s oběma halama. Nespokojenost 

s ČPP Arénou mohla být způsobena vlhkostí, která se během turnaje objevila na hale a 

způsobila zpoždění některých zápasů, kvůli vytírání palubovky. Většina dotazovaných byla 

s druhou halou spokojena, avšak přeci jenom dvěma respondentkám se v ní nehrálo dobře a to 

mohlo být způsobeno špatným vzduchem a příliš vysokou teplotou v hale, kdy se pořadatelům 

nepovedlo zajistit dostatečné odvětrávání haly. 
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Otázka č. 6 – Vadila Vám délka pauz mezi utkáními? 

Graf 3.6 Délka pauz 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Smyslem této otázky bylo zjistit, jestli časové rozvržení pauz mezi jednotlivými 

utkáními bylo stejně dlouhé pro všechny týmy. Hlavní pořadatel se snažili udělat 

harmonogram, tak aby vyhovoval všem týmům. Ne vždy se všem zavděčili, avšak 

nespokojeno bylo pouhých 6%, tj. 3 ženy, což dokazuje, že až na výjimky byl harmonogram 

turnaje pečlivě a řádně zpracován. To vše můžeme podložit přesvědčivými 94mi %, které 

ukazují, že dotazované hráčky byly s délkou pauz mezi zápasy zcela spokojeny. Žádná 

dotazovaná hráčka nevyužila možnosti spíše ano či spíše ne (viz. graf č. 3.6). 

Otázka č. 7 – Musela jste si kvůli pátečním zápasům vzít dovolenou v práci? 

Graf 3.7 Problémy v práci s uvolněním na turnaj 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vzhledem k tomu, že florbal není profesionálním sportem, ve kterém by hráči 

dostávali výplaty, naskytla se otázka, která zkoumala skloubení práce s florbalem. U této 

otázky hned 16% hráček uvedlo, že si kvůli turnaji musely vzít neplacenou dovolenou. 

Bohužel se u 4% hráček stalo, že v práci dovolenou nedostaly a tak musely na turnaj dorazit o 

den později a zapojit se tak více méně až do vyřazovacích bojů. Avšak díky nízkému 

průměrnému věku hráček, které většinou ještě studují, byla nejčastější odpovědí (76%) 

možnost „ne“.  Z toho lze vyvodit smutný fakt, že opravdoví milovníci florbalu, kteří se 

prosadí i ve starších kategoriích a začnou u toho i pracovat, se musí vždy rozhodovat, jestli je 

pro ně důležitější práce či turnaj s přáteli (viz. graf č. 3.7). 

Otázka č. 8 – Z jakého důvodu jste se turnaje zúčastnila? 

Graf 3.8 Důvod účasti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V této otázce jsem se dotazovala, proč se hráčky turnaje vůbec účastní.  Zde 

respondentky využily všechny odpovědi docela rovnoměrně. 32%, tj. 16 hráček přijelo na 

turnaj pouze s cílem zahrát si pro zábavu a pobavit se florbalem. 26%, tj. 13 hráček mělo 

turnaj jako povinnou součást letní přípravy, 24%, tj. 12 hráček přijelo, protože se jejich tým 

dohodl, že se turnaje zúčastní a chtěly u toho také být. A nakonec 16%, tj. 8 hráček přijelo na 

turnaj s vidinou cenného kovu (viz. graf č. 3.8). Zde je vidět, že původní myšlenka, kdy 

bývalý trenér FBC Ostrava chtěl uspořádat turnaj jako závěrečný test po skončení letní 

přípravy, se naplnil, jelikož hned druhá nejčastější odpověď byla právě ta, že se hráčky přijely 

povinně zúčastnit turnaje na popud trenéra, který chtěl zjistit, jak je na tom jeho tým před 

začátkem ligy. 
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Otázka č. 9 – Na jaké úrovni hrajete florbal? 

Graf 3.9 Úroveň provozování florbalu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při zkoumání kvalitativní úrovně hráček jsem zjistila, že turnaje se zúčastňují převážně 

oficiálně registrované hráčky. 46% dotazovaných odpovědělo, že jsou registrovanými 

hráčkami, které dokonce hrají nejvyšší ligu, a stejné procento hráček odpovědělo, že sice 

nehrají extraligu, ale přesto jsou registrovanými hráčkami a tudíž hrají jednu z nižších soutěží. 

Pouhých 6% hráček odpovědělo, že přijely na turnaj, aby si po dlouhé době zahrály zase 

florbal na turnajové úrovni. Z odpovědí lze vyvodit, že kvalita hráček je opravdu vysoká a 

setkávají se zde převážně elitní celky z České republiky (viz. graf č. 3.9). 
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Otázka č. 10 – Má na Vás nějaký vliv fakt, že se turnaje účastní stále kvalitnější 

týmy? 

Graf 3.10 Názor na stoupající kvalitu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z otázky č. 9 vyplývá, že kvalita hráček, které se turnaje účastní, je na velmi vysoké 

úrovni a každým rokem se zvyšuje. Avšak takováto konkurence může být proti srsti některým 

hráčkám a proto jsem se jich na výše uvedenou otázku dotázala. Avšak hned 43 hráčky (86%) 

odpověděly, že jsou za zvyšující se konkurenci rády. Stále větší konkurence vadí pouhým 

14% respondentek, které zaznamenaly, že oproti minulým ročníkům je stále těžší dosáhnout 

na cenné kovy.  Z daných odpovědí lze vyvodit, že turnaj láká hráčky právě na vysokou 

kvalitu a extrémní konkurenci, jelikož díky němu zjistí, jak na tom doopravdy reálně před 

začátkem sezóny jsou. Našly se zde i takové, kterým konkurence vadí, jelikož jsou hladové po 

medailích, avšak tuto skupinku tvoří opravdu minimální počet hráček (viz. graf č.3.10). 
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Otázka č. 11 – Jak hodnotíte výkony rozhodčích? 

Graf 3.11 Spokojenost s rozhodčími 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Důležitým aspektem všech turnajů a hlavně samotných zápasů jsou výkony 

rozhodčích. Otázka číslo jedenáct se zabývá spokojeností s předvedenými výkony pánů 

s píšťalkou. Bohužel, stejně jako v ligových soutěžích, polovina hráček (50%) s výkony 

některých rozhodčích nebyla příliš spokojena. Ačkoliv se organizátoři snažili zajistit 

certifikované a zkušené rozhodčí, tak je možné, že turnajová a letní atmosféra přiměla 

rozhodčí k ležérnějšímu posuzování nedovolených zákroků, z čehož hráčky očividně nadšené 

nebyly. Dokonce 2% respondentek nebylo absolutně spokojeno s výkony rozhodčích, kteří se 

turnaje účastnili. Naopak se všemi rozhodčími bylo spokojeno 30%, tj. 15 hráček a 18% 

dotázaných uvedlo, že s výkony byly plus mínus spokojeny. U této otázky hodně záleželo, 

z jakého důvodu hráčky na turnaj přijely. Pokud si přijely jen tak zahrát, tak je výkon 

rozhodčích vůbec rozhodil a byly smířené s klasickým turnajovým standardem rozhodčích. 

Avšak hráčky, které si přijely pro medaile a ukázat trenérovi, že patří do základní sestavy, 

požadovaly precizní výkony rozhodčích a tak je některé posuzování nedovolených zákroků 

mírně rozčílilo a tudíž volily negativní hodnocení (viz. graf č. 3.11). 
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Otázka č. 12 – Jak hodnotíte úroveň turnaje oproti předešlým ročníkům? 

Graf 3.12 Úroveň turnaje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Předchozí otázky se zajímaly, zda-li hráčkám vadí, že se turnaje zúčastňuje stále více 

kvalitních hráček. V této otázce jsem se dotazovala, jestli se s tímto přílivem top hráček 

doopravdy zvýšila i kvalita celého turnaje.  Zcela jasnou odpověď, která znamenala, že se 

úroveň rapidně zvyšuje, uvedlo hned 66%, tj. 33 hráček.  Naopak 4% hráček uvedla, že 

ačkoliv na turnaji hrají top hráčky, úroveň turnaje klesá. 7% dotazovaných hráček nemohlo na 

danou otázku odpovědět, jelikož se zúčastnily turnaje poprvé a nemohly minulý ročník 

srovnat s předchozími. 16% respondentek uvedlo, že se jim zdá, že úroveň turnaje stagnuje, 

tudíž že se nijak výrazně nezlepšuje, ani neklesá (viz. graf č. 3.12). 
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Otázka č. 13 – Vyhovoval Vám časový harmonogram turnaje? 

Graf 3.13 Časový harmonogram 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V otázce číslo třináct hráčky hodnotily kvalitu rozpracování časového harmonogramu 

Polovina dotázaných se přiklonila pro odpověď spíše spokojena. To znamená, že byly 

spokojeny, avšak harmonogram má stále některé mouchy, které by stálo za to vychytat. Zcela 

spokojeno bylo 30%, tj. 15 hráček. Pouze jedna hráčka uvedla, že byla velmi nespokojena a 

18% bylo spíše nespokojeno, což dokazuje, že organizátoři již sice napravili většinu chybiček 

z minulých ročníků a poučili se z vlastních chyb, avšak některé hráčky nastavily laťku do 

výšky, kterou hlavní organizátor  ani v minulém ročníku nedokázal zdolat. 

  

30% 

50% 

18% 

2% 

velmi spokojena 

spíše spokojena 

spíše nespokojena 

velmi nespokojena 

Časový harmonogram 



53 
 

Otázka č. 14 – Byla jste spokojena s organizací turnaje v průběhu akce? 

Graf 3.14 Organizace turnaje 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Při otázce na celkovou organizaci turnaje jsme se zaměřili na drobnosti, které turnaj 

mohly ovlivnit. Jsou tím myšleni nevhodně zvolení pořadatelé, nevhodně postavené 

mantinely a další nedostatky. Naštěstí pro hlavního organizátora, žádná z dotázaných, nebyla 

zcela nespokojena.  Nejčastějším hodnocením byla odpověď „spíše spokojena“, která 

znamenala, že hráčky byly spokojeny, avšak občas se stalo, že pořadatelé pozapomněli včas 

spustit časomíru, či neopravili dostatečně rychle mantinely, když došlo k jejich rozbourání 

v důsledku osobního souboje. Odpovědí „spíše nespokojena“ hodnotilo organizaci 14% 

dotázaných, kterým se zdálo, že pořadatelé starající se o mantinely či o časomíru dělali chyby 

trochu víc, než by si představovaly. A nakonec 38% dotázaných, bylo zcela spokojeno 

s organizací celého turnaje a do příštího ročníku by nic nevylepšily (viz. graf 3.14). 
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Otázka č. 15 – Vyhovovala Vám nabídka bufetového občerstvení na hale Sareza? 

Graf 3.15 Nabídka bufetového občerstvení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V otázce číslo patnáct se zabýváme nabídkou stravování, které organizátoři hráčkám 

nabídli. Hráčky hodnotily danou úroveň výběrem z výše uvedených odpovědí, kde odpověď 

„ano“ znamenala naprosto vhodný sortiment jídla, „spíše ano“ znamenala, že hráčky neměly 

problém vybrat si z jídelníčku vhodné jídlo, avšak úplně pro sportovce daná jídla 

nepovažovaly. Možností „spíše ne“ hodnotily hráčky stravování v případě, že se na hale 

Sareza stravovaly pouze díky tomu, že to měly blízko, avšak s kvalitou jídla spokojeny nebyly 

a odpověď „ne“ znamenala, že hráčky využily bufet maximálně při koupi pití či pamlsků, 

avšak na hlavní jídla raději vyhledaly jiné restaurace, které nabízely vhodnější sortiment pro 

sportovce. Zcela spokojeno bylo 32% dotazovaných žen, které bufet využily na obědy a 

večeře a neměly problém si z jídelního lístku vybrat. 30% hráček si také bez problémů 

vybralo z jídelního lístku a bufet plně využívaly, avšak jako vhodně zvolený způsob 

stravování, by bufet neoznačily. Spíše nespokojeno bylo 22% žen a dokonce 16%, tj. 8 hráček 

uvedlo, že s danou nabídkou vůbec spokojeny nebyly. Z těchto odpovědí vyplývá, že jedním 

ze slabších článků turnaje je poskytovaná úroveň stravování, která by se měla do dalšího 

ročníku výrazně zlepšit. 
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Otázka č. 16 – Vyhovovala Vám výše startovného? 

Graf 3.16 Výše startovného 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V této otázce byly hráčky dotazovány na finanční snesitelnost startovného, které před 

začátkem turnaje musel každý tým uhradit. Jako snesitelnou a zcela správně zvolenou výši 

startovného považovalo 72% hráček. Naopak nižší startovné by uvítalo 20%. Za komfort, 

který turnaj hráčkám nabídl, by kromě 8% dotázaných, nezaplatila žádná ani o korunu více. 

Smutnou skutečností je zde fakt, že finanční krize je v České republice již delší dobu a všichni 

se snaží ušetřit, na čemkoliv to jde. Proto by nižší startovné uvítala hned pětina z dotázaných. 
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Otázka č. 17 – Jak jste byla spokojena s cenami na turnaji? 

Graf 3.18 Spokojenost s cenami 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Předposlední otázka dotazníku se zaměřuje na ceny pro nejlepší týmy a hráče. Velké 

procento hráček na turnaj přijelo s vidinou získat cenný kov, a proto jsem se dotazovala, zda 

byly s medailemi a dalšími cenami nakonec spokojeny. 58% dotázaných bylo po obdržení 

medailí, pohárů či individuální cen zcela nadšeno. 38%, tj. 19 hráček uvedlo, že cenami byly 

spíše spokojeny. Naopak lehce zklamány byly 4% hráček, které doufaly, že za dané startovné 

dostanou hezčí ceny. Žádná z hráček nebyla zcela nespokojena (viz. graf č. 3.17). Je příjemné, 

že většina hráček byla s cenami spokojena, protože i krása medailí může být rozhodujícím 

faktorem pro mnohé hráčky, které se stále rozhodují, zda se turnaje zúčastní.   
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Otázka č. 18 – Navštívíte i příští ročník, který se bude konat 28.–31.8.2015? 

Graf 3.18 Návštěva příštího ročníku 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V poslední otázce dotazníku byly respondentky tázány, zda dorazí na příští ročník 

turnaje. Přesně polovina dotázaných je pevně rozhodnuta, že se turnaje zúčastní. Hráčky si již 

očividně poznačily do kalendáře, že na daný víkend letních prázdnin si už nic plánovat 

nebudou, jelikož už jsou v očekávání další ročníku. 30% dotázaných se sice ještě na 100% 

nerozhodlo, avšak pokud jim do toho nezasáhne něco důležitého, turnaje se zúčastní. 18% 

hráček stále váhá, ale přeci jenom by si v daném termínu raději zajelo na dovolenou či strávily 

poslední prázdninový víkend jinak než na florbalovém turnaji. A nakonec 2% dotázaných 

uvedlo, že má na daný víkend domluveno něco jiného a proto se turnaje rozhodně nezúčastní. 

Je pozitivním faktorem, že větší polovina hráček je již plně rozhodnuta, že se turnaje zúčastní 

nebo k tomu má alespoň nakročeno (viz. graf č. 3.18). 
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4 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ, NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Florbalový turnaj s názvem „WOMEN OSTRAVA CUP“, pořádaný pod hlavičkou 

florbalového klubu FBC Ostrava, se uskutečnil celkem v osmi ročnících během osmi let. 

Jelikož jsem přímým účastníkem turnaje, mohla jsem aplikovat metodu pozorování ke 

zjištění problémů a nedostatků, se kterými se turnaj potýká. Další šetření probíhalo formou 

dotazníku sestaveného hlavně pro hráčky. Osobní rozhovor s hlavním pořadatelem přinesl 

důležité informace o průběhu realizační fáze. SWOT analýza pomohla odhalit silné i slabé 

stránky, a dále její příležitosti a hrozby. 

Velké nedostatky má organizační struktura. Jak již bylo popsáno, organizování akce 

spadá pouze na jednoho člověka, který sportovní akci řídí, vykonává specifické práce a 

rozdává úkoly brigádníkům. Bude-li zachována současná forma turnaje, doporučuji rozšířit 

organizační strukturu na hlavního pořadatele a pod něj přiřadit ještě jednoho pořadatele. 

Hlavní pořadatel bude řešit záležitosti typu: vybírání zálohy, předávání soupisek k vyplnění, 

zahajovat a ukončovat turnaj, vyhlašovat vítěze a vedlejší pořadatel bude dohlížet na celkový 

průběh a brigádníky. V momentě jakéhokoliv dotazu či výskytu problému, by měl být 

schopen danou věc co nejrychleji a nejefektivněji řešit, popřípadě se doptat hlavního 

pořadatele. Každé hale bude tím pádem přiřazen jeden pořadatel, který bude organizovat 

zápasy a dění na turnaji. Takové rozdělení by mohlo zvýšit zkušenosti v rámci pořádání a 

přidat na kvalitě turnaje, co se organizování za průběhu akce týče. 

V minulém ročníku vykazoval turnaj značnou výši zisku převážně díky vysoké účasti 

hráček. Největší příjem tvořilo startovné. Cena však nebyla ke všem zúčastněným v rámci této 

kategorie adekvátní. Družstva umístěná v základních skupinách na posledních příčkách, tj. 

čtvrtém místě, si příliš utkání nezahrála. Kvůli těmto týmům navrhuji turnaj rozšířit o další 

zápasy, které budou určeny právě jim tak, aby si mohly zahrát o celkové umístění. Nabízí se i 

možnost snížit cenu startovného, avšak taková změna by vyvolala pokles příjmů a turnaj by se 

nemusel organizátorům vyplatit. Z průzkumu vyplynulo, že většina hráček je s cenou 

spokojena a proto doporučuji s cenou startovného příliš nehýbat. 

Turnaj by se dal dále vylepšit případnými sponzorskými dary či příspěvky, ale ne 

z důsledku zvýšení cen. 

Většina týmů se na turnaj vrací opakovaně a kapacita turnaje je vždy zcela naplněna, 

během některých ročníků dokonce přeplněna, a proto není nutno výrazně zvyšovat propagaci, 
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jelikož není třeba získat v rámci turnaje další zájemce. Stávající propagace je dostačující, 

avšak je třeba jít s dobou a v příštích ročnících alespoň zkusit oslovit rádia a domluvit se na 

spolupráci. 

Účast florbalově kvalitních hráček je dle většiny účastníků vítána. Hráčky si chválí 

možnost si s nimi či proti nim zahrát. Dále to zvyšuje prestiž daného turnaje. Přístup 

talentovaným hráčkám by tedy měl být nadále ponechán a neomezován. 

V rámci stravování formou bufetu doporučuji výrazně vylepšit a pozměnit nabízený 

sortiment. A to z důvodu, že se jedná o sportovní akci a proto by zde neměly chybět různé 

povzbuzující nápoje, tyčinky či gely. V současné době jsou tyto přípravky hojně využívány a 

jsou k dostání ve většině potravinových řetězců. Samozřejmě by se měla rozšířit i nabídka 

zdravé stravy a to převážně v obědovém čase. 

Na trhu působí spousta firem nabízející všechny možné florbalové potřeby. Tyto firmy 

nabízí své produkty právě skrz florbalové turnaje, kde se vyskytuje největší počet 

potencionálních zákazníků – florbalistů. Proto si myslím, že by bylo prospěšné oslovit dané 

prodejce a nabídnout jim spolupráci. Díky poskytnutí plochy, na které si bude moci firma 

postavit stánek a propagovat své produkty, by mohli organizátoři získat dvě, tři nové věcné 

ceny pro nejlepší hráče a rozšířit si tak seznam sponzorů. 

Zájem o turnaj každým rokem stoupá, jelikož lidé mají chuť poznávat nové lidi, bavit 

se a sportovat a pro uspokojování svých potřeb vyhledávají právě takovéto akce. Jestliže akce 

dříve splnila očekávání spotřebitele, je více než možné, že se k ní bude vracet a bude ji 

doporučovat svým přátelům. Je tedy velmi důležité plánovat celý turnaj tak, aby všichni 

účastníci i diváci byli více než spokojeni. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byl rozbor přípravy a organizace florbalového turnaje, zjištění 

chyb, porovnání ročníků a navržení případného vylepšení do následujících let. Práce 

stanovený cíl splnila. 

Ke sběru dat, průzkumu a k šetření byla použita metoda pozorování, dotazování, 

osobní rozhovor a SWOT analýza. 

V praktické části jsem stručně popsala historii a současnost klubu, který turnaj pořádá. 

Blíže jsem se zaměřila na organizační strukturu, přípravnou a realizační fázi. Na základě výše 

uvedené metody dotazování jsem získala výsledky, které mi umožňují zhodnotit současný 

stav turnaje. 

Z těchto výsledků vyplývá, že stanovená výše startovného by měla být ponechána, 

jelikož její navýšení by mohlo způsobit výraznou ztrátu zájmu o turnaj. Naopak by se měla 

rázně pozměnit nabídka bufetového stravování a s tím i nabídka zdravé výživy pro sportovce.  

Dále bylo zjištěno, že turnaje se nejčastěji zúčastňují ženy ve věkovém rozmezí 15 – 

25 let, což vypovídá o současném stavu ženského florbalu v ČR, kdy se ženy aktivně věnují 

florbalu na vrcholové úrovni právě v rozmezí těchto deseti let. Co se týče spokojenosti hráček 

s hracími halami, které byly hlavním pořadatelem vybrány, tak většina hráček byla plně 

spokojena, což znamená, že do dalšího ročníku není třeba hledat vhodnější hrací haly. 

Přestože turnaj vykázal o 667 Kč vyšší zisk, než v předchozím ročníku, tak celkový 

zisk nepřesáhl 2 000 Kč. Turnaj se pořádá pro rozvoj ženského florbalu a také jako poslední 

testování hráček před novou sezónou, nikoliv pro finanční zisk. I proto lze usoudit, že zisk 

1967 Kč, byl pro klub dostačující a turnaj „WOMEN OSTRAVA CUP“ nebyl ztrátový. 

Věřím, že výsledky této bakalářské práce, mohou být přínosem pro organizátory 

příštího ročníku. Návrhy a doporučení, které ve své práci uvádím, mohou být inspirací 

k organizování a plánování podobných sportovních akcí. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ČFBU – Česká florbalová unie 

ME – Mistrovství Evropy 

MOV – Mezinárodní olympijský výbor 

MS – Mistrovství světa 

OH – Olympijské hry 

PLC – Project Life Cycle (životní cyklus projektu) 

SK – Sportovní klub 

TPV – Technická příprava výroby 

TVS ČR – Tělovýchova a sport České republiky 

  



 
 

  



 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 – Dotazník 

  



 
 

Příloha č. 1 – Dotazník 

 

Dobrý den, 

 

věnujte prosím pár minut volného času vyplněním následujícího dotazníku. Jsem studentka 

Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a tento dotazník 

slouží jako podklad k mé bakalářské práci, která se zabývá přípravou a organizací 

florbalového turnaje „WOMEN OSTRAVA CUP“. Tento dotazník je anonymní a bude 

sloužit pouze jako podklad pro získání informací pro mou bakalářskou práci. 

Jaký je Váš věk? 

 méně než 15 let 

 15 – 20 let 

 20 – 25 let 

 25 let a více 

Kde bydlíte? 

 Ostrava-město 

 v blízkosti Ostravy 

 Olomouc 

 Brno 

 jiné město v MS kraji 

 jiné město v ČR 

Jak jste se dozvěděla o turnaji? 

 od trenéra 

 od spoluhráček 

 přes internet 

 znám ho z předchozích ročníků 

 jinak 

Kolikrát už jste se turnaje zúčastnila? 

 jedenkrát 

 vícekrát 

 pokaždé (8x) 

Byla jste spokojena k hracími halami Sareza a ČPP Aréna? 

 ano s oběma 

 se Sarezou ano, s ČPP Arénou ne 

 se Sarezou ne, s ČPP Arénou ano 

 ani s jednou 

  



 
 

 

Vadila Vám délka pauz mezi utkáními? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

Musela jste si kvůli pátečním zápasům vzít dovolenou v práci? 

 ano 

 ne 

 nedostala jsem dovolenou, přijela jsem v sobotu 

Z jakého důvodu jste se turnaje zúčastnila? 

 chtěla jsem medaili 

 chtěla jsem si zahrát jen pro zábavu 

 chtěla jsem jet se svým týmem 

 byla to povinná část letní přípravy 

Na jaké úrovni hrajete florbal? 

 celoročně, jsem registrovaná hráčka hrající extraligu. 

 celoročně, jsem registrovaná hráčka hrající nižší soutěž 

 celoročně, nejsem registrovaná hráčka 

 hraji pouze letní turnaje s kamarádkami 

Má na Vás nějaký vliv fakt, že se turnaje zúčastňují stále kvalitnější hráčky? 

 těší mě stále rostoucí kvalita 

 vadí mi to, je stále těžší vyhrávat 

Jak hodnotíte výkony rozhodčích? 

 velmi spokojena 

 spíše spokojena 

 spíše nespokojena 

 velmi nespokojena 

Jak hodnotíte úroveň turnaje oproti předešlým ročníkům? 

 Zlepšující se tendence 

 stagnující 

 klesající úroveň 

 nemohu posoudit 

  



 
 

Vyhovoval Vám časový harmonogram turnaje? Známkujte jako ve škole. 

 velmi spokojena 

 spíše spokojena 

 spíše nespokojena 

 velmi nespokojena 

Byla jste spokojena s organizací turnaje v průběhu akce? Známkujte jako ve škole. 

 velmi spokojena 

 spíše spokojena 

 spíše nespokojena 

 velmi nespokojena 

Vyhovovala Vám nabídka bufetového občerstvení na hale Sareza? Známkujte jako ve škole. 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

Vyhovovala Vám výše startovného za tým? 

 ano, zaplatila bych i více 

 startovné v této výši bylo odpovídající 

 ne, chtěla bych nižší startovné 

Jak jste byla spokojena s cenami na turnaji? 

 velmi spokojena 

 spíše spokojena 

 spíše nespokojena 

 velmi nespokojena 

Plánujete navštívit i příští ročník, který se bude konat 28.-31.8 2015? 

 ano, určitě 

 spíše ano 

 spíše ne 

 rozhodně ne 


