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Úvod 

Výběr tématu 

Pro mou diplomovou práci jsem si vybrala téma „Známost baseballu a baseballového 

klubu“ z více důvodů. Jedním z nich bylo to, že jsem již 10 let aktivní hráčkou Baseballového 

klubu Klasik Frýdek-Místek, od minulého roku také trenérkou družstva žaček. Jelikož je 

každým rokem členská základna stále užší, a pokaždé je těžší udržet si členy stávající, 

zajímalo by mne proč děti a rodiče nemají o tento sport zájem. Zda je to nezájem jenom  

o tento sport, nebo o všechny sporty a o ostatní zájmové kroužky či celkově nezájem rodičů  

o děti. Tedy jestli je pro ně jednodušší dítě posadit k počítači než je odprovodit na nějaký 

kroužek a pak si je opět vyzvednout nebo jestli jen o tomto sportu ve Frýdku-Místku vůbec 

neví. K mé práci bych taky chtěla přidat výzkum uvnitř našeho klubu, kterým bych chtěla 

zjistit, jak jsou členové spokojení s celkovým chodem tohoto klubu. Hlavním důvodem bylo 

to, že mi klub a celý tento netradiční sport nejsou lhostejné a proto mne zajímá, co se skrývá 

za onou lhostejností lidí o sport. 

 

Cíl práce 

Abych mohla dojít k cíli mé práce, budu shromažďovat nejprve sekundární data, která se 

stanou podkladem pro kapitoly „Charakteristika sportovního odvětví“ a „Teoretická 

východiska měření známosti značky“. Vzhledem k tomu, že o baseballu ani softballu 

nevychází v České republice žádné časopisy, budou mým zdrojem hlavně odkazy  

na internetových stránkách jednotlivých klubů a České baseballové a softbalové asociace, 

rovněž budu čerpat z knihy Softball a baseball, kterou vydalo panu Süssovi nakladatelství 

Grada Publishing. Pro kapitoly o sportovním managementu, marketingu služeb či známosti 

značky použiji jako podklady teorii z dostupných skript a knížek na tato témata a z těchto 

budu kompilovat vlastní text. Primární data budu získávat osobním dotazováním obyvatel 

města Frýdku-Místku a členů, rodičů členů klubu Klasik Frýdek-Místek. 

 

Cílem mé práce bylo zjistit u občanů Frýdku-Místku, jestli znají baseballový klub Klasik 

Frýdek-Místek, který se zde vyskytuje již od roku 1993 a reprezentuje toto město v různých 
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věkových, ženských i mužských kategorií, jak v oblastních přeborech, tak na mistrovstvích 

České republiky a celorepublikových turnajích. Zda vůbec znají tento americký národní sport 

a pokud ne, co si pod ním představují. Dotazníkovým šetřením bych rovněž chtěla zjistit 

problematiku nezájmu dětí a rodičů o tento sport, největší překážky, které je vedou k tomu,  

že je do klubu Klasik nepřihlásí, zda je nezájem pouze o tento netradiční sport či o sport 

všeobecně. Uvnitř klubu bych se zaměřila na to, s čím jsou hráči a jejich rodiče spokojeni a co 

by chtěli změnit. Jestli jim vyhovuje struktura, časy a místa tréninků, zda finanční náročnost 

tohoto sportu není příliš vysoká, například ve srovnání s ostatními sporty, kroužky a obdobné 

důležité věci. 

 



3 
 

1 Charakteristika sportovního odv ětví 

Vzhledem k tomu, že baseball a softbal jsou ještě stále i přes svou dlouhou historii 

v České republice a neustále se zvětšující popularitu pro některé lidi neznámé sportovní 

odvětví, rozhodla jsem se, že na následujících stránkách bude pro všechny trocha teorie  

a historie o mém oblíbeném sportu.  

1.1 Stru čná charakteristika baseballu a softbalu 

Baseball a softbal jsou pálkovací hry, které mají svůj původ nejspíš v Americe, vychází 

však z mnohem starších anglických sportů jako je kriket či rounders. K tomuto sportu je 

potřeba pálka, lapačka, míček, speciální kopačky nazvané spiky, většinou však postačí 

obyčejné kopačky. Nejdůležitější je hřiště, které je rovněž speciální ve tvaru diamantu. 

Vnitřní pole bývá nejčastěji antukové a zadní pole je tvořeno travnatým porostem.  

V republice najdete mnoho družstev, která hrají na obyčejných travnatých či škvárových 

hřištích. [2] 

 

Baseballová a softbalová pravidla 

Zápasu se účastní dvě družstva,  

která mají po devíti hráčích v základní 

sestavě a může mít i několik 

náhradníků, kteří v případě zranění  

či časté chybovosti hráče mohou 

vystřídat. Nejdůležitější je, stejně jako 

v jiných sportech, získat více bodů než 

soupeř. Družstvo, které je na pálce, je 

v útoku, a v poli je bránící družstvo. 

[17] V útoku je hlavním účelem se 

dostat postupně či naráz přes první, 

druhou a třetí metu až na domácí 

metu, která znamená bod, naproti 

Zdroj:[21]  tomu se obrana snaží o co nejrychlejší 

vytvoření tří autů, a tak docílit výměně pozic obou týmů. [26] 

Obr. 1. 1: Schéma baseballového a softbalového hřiště 
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Když se obě družstva vystřídají jak v obraně, tak v útoku uplynula jedna směna. Takto se 

postupně družstva vystřídají devětkrát, zápas má tedy obvykle devět směn, v případě že je 

výsledek nerozhodný, pokračuje se dále až do doby, kdy je rozhodnuto o vítězi. [18] 

 

Jak jsem již výše zmínila, v obraně je devět hráčů, jejich konkrétní postavení je vidět 

v obrázku 1.1. Šest jich je ve vnitřním poli a tři v zadním poli. Infield, neboli vnitřní pole se 

skládá z nadhazovače, zadáka (chytače), prvního, druhého, třetího metaře a spojky. Outfield, 

zadní pole, se dělí na levé, střední a pravé zadní pole. 

 

Obrana 

Nadhazovač se snaží vyautovat pálkaře svými 

dobrými nadhozy, které se nazývají striky. Takto 

označovaný dobrý míč je v rozmezí mezi koleny  

a podpažím a zároveň nad plochou domácí mety,  

u které stojí pálkař. Na obrázku je strike zóna vyznačena 

zeleným obdélníkem. Nadhazovač může pálkaři jeho 

snahu ztížit rychlostí nadhozu, technikou  

či umísťováním. Strikem je také označován takový 

odpal, který se ocitne mimo výseč pole, tedy  

ve foulballu – toto ovšem platí u prvních dvou takto 

odpálených míčů. Když má pálkař dva striky, může 

těchto foulballů odpálit kolik chce. Strike je také každý 

Zdroj:[20] švih pálkaře, i když letí míč mimo strike zónu. 

V případě, že míč letí mimo metu a již zmiňovanou výšku, je to chyba nadhazovače  

neboli ball. Pokud pálkař neodpálí ani jeden ze tří dobrých míčů, je strike out, v případě  

že naopak nadhazovač udělá čtyři špatné míče, může se pálkař posunout na první metu. Další 

možný posun pálkaře je v případě, že ho nadhazovač svým nadhozem trefí. [10] 

 

Autování 

Pálkař, který odpálil míč, se snaží doběhnout na první či další metu dříve, než na tutéž 

metu bránící hráči dopraví míč, jinak je aut. Pálkař je aut také, když je odpal chycen přímo  

Obr. 1. 2: Strike zóna pálkaře 
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ze vzduchu [26]. Důležitou součástí je také line-up, neboli pořadí hráčů jak budou chodit  

na pálku, které se musí dodržovat po celý zápas. V případě nedodržení pořadí je při tomto 

přečinu přistižený hráč vyhlášen aut. Obránce taky může tečovat, dotknout se, běžce  

mezi metami, kde není chráněn.  

 

Útok 

Hlavním úkolem pálkaře je odpálit míček tak, aby stihl doběhnout alespoň na první metu,  

na kterékoliv metě je chráněn (pokud na ní stojí). Další pálkař, který pálí, má již důležitější 

roli, posunuje zároveň hráče, který se před ním dostal na metu. Pálkař může pálit či ulejt,  

na metě nesmí být více než jeden hráč. Největší odměnou pro útočícího hráče je odpal za plot, 

nazývaný homerun, který ho opravňuje oběhnout všechny mety a automaticky získává bod. 

[10] V případě že je na některé metě další hráč, běží také až na domácí metu. Pokud byly 

obsazeny všechny mety, říká se tomuto odpalu grand-slam. 

 

Hlavní rozdíly mezi softbalem a baseballem 

Nejčastější otázka laiků na hráče těchto sportů je, jaké jsou hlavní rozdíly.  

Takže nejdůležitější je, že baseball hrají pouze muži na devět směn, kdežto softbal je určen 

jak pro ženy, tak pro muže a trvá sedm směn. Rozdíly, kterých si všimnete na první pohled, 

jsou způsob nadhozu, baseballista nadhazuje vrchem, kdežto softbalistka spodem, vzdálenost 

mezi metami v baseballe je 27,45 metrů, v softbale 18 metrů, rovněž celková výměra hřiště je 

jiná. Baseballový míček je velikosti tenisáku, softbalový je poněkud větší, pálky jsou rovněž 

jinak tvarované. Další odlišnosti jsou v pravidlech, kterými se však zde nebudu zabývat, 

protože pro mou diplomovou práci nejsou určující. Historie baseballu v USA 

 

Počátky baseballu 

Pálkovací hru baseball vynalezl roku 1839 dvacetiletý americký kadet Abner Doubleday 

z Cooperstownu. První baseballový klub byl založen o pět let později v roce 1845 

Alexandrem Cartwrigtem a jmenoval se New York Knickerbockers, v roce 1957 již 

existovalo šestnáct baseballových klubů, které hrály za obdobných pravidel, které existují 

dodnes. Postupně pak vznikaly první profesionální kluby, Národní liga, Americká liga 

 a od roku 1903 se v Americe hraje také Světová série. [16] 
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 Baseball má svůj původ v anglické pálkovací hře zvané „rounders“ a také kriketu. 

Pálkovací hry se hrály již ve starém Egyptě, ty však měly spíše náboženský podtext.  

Ve 20. století se začíná baseball rozšiřovat do dalších zemí jako je Kanada, země Latinské 

Ameriky, Japonsko a také se vrací do Evropy. Kolem roku 1910 si začíná svou pozici budovat 

v Holandsku, Francii, Švédsku, o deset let později se stává oblíbeným také v Itálii, Belgii  

a Československu. [25]  

 

1.2 Historie baseballu v České republice 

Počátky baseballu 

V Československu začal baseball díky sdružení YMCA, která v roce 1920 předvedla 

v Borech první baseballovou exhibici. Německá okupace však tento typický americký sport 

neschvalovala, poté s tímto sportem nesouhlasí také komunistický režim. A tak až v 60. letech 

začíná novodobá historie českého baseballu. V roce 1963 je založena Sekce pálkované 

v Praze, tato organizace je vedena Vildou Marzínem a poté Alešem Hrabětem, důležitou 

osobou z hlediska českého baseballu je také Mirek Vojtíšek. Od roku 1977 začíná hrát ligu 

mimo Prahu také Technika Brno, v roce 1979 se začíná hrát Český pohár. O třináct let 

později, kdy se píše rok 1992 je založena Česká baseballová asociace, od let 1993 se baseball 

zařazuje vznikem celostátní extraligy k „tradičním“ kolektivním sportům. [27] Hlavními 

turnaji, které se v naší zemi pořádají, jsou jak národní tak celosvětové, například Pražský 

baseballový týden, evropské poháry a také Mistrovství Evropy. Na Mistrovství Evropy 2003 

v Moskvě získali žáci České republiky první místo.  

 

Baseball ve Frýdku-Místku 

Baseballový klub ve městě Frýdek-Místek založili MUDr. Marek Boška a Ing. Tomáš 

Pernička v roce 1993. Z počátku působil pod názvem BBB a poté jako Classics F-M. V roce 

1997 se baseballový klub spojil se softbalovým oddílem Ekotechnika Frýdek-Místek a dostal 

své konečné jméno Baseball klub Klasik Frýdek-Místek. K současnému dni se v něm sdružuje 

přibližně 150 členů v družstvech všech věkových kategorií, a to jak chlapeckých, tak dívčích. 

Současné sídlo je na atletickém stadionu TJ Slezan ve Frýdku. [22] K dnešnímu dni se zde 
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vyskytují následující kategorie, A-tým muži pod vedením Marcela Pardíka, kadeti v čele 

s trenéry Janem Maštalířem a Zbyňou Fajkošem, žáci Pavla Kociňáka. Ženskou kategorii 

zastupují žačky, které trénuji já, Kateřina Švidernochová, kadetky, které trénuji společně 

s Tomášem Kopcem, jenž je rovněž trenér žen. 

 

Od letošního roku se konají rovněž kroužky pálkované při dvou školách, na  7. Základní 

škole na sídlišti Riviéra a na 8. Základní škole na sídlišti Československé armády. Klub se tak 

rozhodl řešit špatnou situaci počtu hráčů v jednotlivých věkových kategoriích. V současnosti 

je v klubu většina lidí, kteří v takovémto kroužku začínali před 8 lety. Snad se klubu konečně 

podaří prorazit smůlu v získávání a udržení nových hráčů, je totiž nejdůležitější mít vždy ty 

nejmladší, kteří se postupně vypracují, a když dojdou do vyšších věkových kategorií, jsou již 

většinou na vysoké úrovni. 

 

1.3 Konkurence 
Potenciální konkurenci baseballového klubu Klasik Frýdek-Místek můžeme rozdělit  

na  tři oblasti. V první řadě jí budou ostatní baseballové kluby v republice, ovšem v kontextu 

mé diplomové práce se budu zabývat pouze kluby v dosahu města Frýdek-Místek. Je to z toho 

důvodu, že pokud bude chtít rodič umístit své dítě do některého z baseballových klubů, bude 

si vybírat takový, aby byl jemu dobře a relativně rychle dosažitelný. V druhé řadě se bude 

jednat o ostatní sportovní kluby a jako poslední bych zmínila nesportovní kluby. 

1.3.1 Baseballové kluby v Moravskoslezském kraji 
V Moravskoslezském kraji se vyskytuje pět dalších týmů baseballu a softballu a to, 

Arrows Ostrava, Hippos Ostrava, SK Gymnázium Český Těšín, SK Slávie Ostravská 

Univerzita, Softbalový klub Havířov. Všechny tyto kluby jsou konkurenty našeho BK Klasik 

Frýdek-Místek. V případě že by rodiče měli zájem o vyšší uplatnění jejich ratolesti, je 

největším konkurentem Arrows Ostrava, který se účastní vyšších soutěží a má rovněž lepší 

zázemí než Frýdecký tým. Tímto zázemím je myšleno lepší hřiště, kvalifikovanější trenéři, 

kteří mají zkušenosti z jiných týmů či ze zámoří a lepší finanční situace klubu. Tímto bych 

nechtěla znevážit kvalitu trenérů Klasiku Frýdek-Místek, která je na dobré úrovni a která je 

zvyšovaná účastí na jednotlivých seminářích pořádaných baseballovou a softbalovou asociací. 



8 
 

Ale v případě trenéra americké národnosti, který má zkušeností z Major league baseball, jsme 

na tom opravdu hůř.  Na obdobné úrovni je rovněž SK Slávie Ostravská Univerzita, která má 

svá družstva ve vyšších ligách. Český Těšín, Havířov a Hippos Ostrava jsou srovnatelné 

s naším klubem jak zázemím, tak účastí v oblastních přeborech.  

1.3.2 Jiné sportovní kroužky 
Baseball je velice netradiční sport, který není hned každému jasný, a to mohou být 

důvody, proč o něj není zájem a děti chodí raději do ostatních sportovních kroužků, které jsou  

pro naši zemi typičtější a lépe srozumitelné, které mají určitou tradici. Těmito sporty může 

být, hokej, fotbal, volejbal, házená či kterýkoli jiný sport. V našem městě sleduji, že pro tyto 

sporty má i radnice větší pochopení a větší snahu je udržet a tudíž jim dávají větší dotace než 

našemu klubu. V poslední době jsou velkým trendem sportovní kroužky pořádané po školní 

výuce či přímo sportovně založené školy, které se zaměřují na všelijaké sporty jako třeba 

volejbal, házená či basketbal.  

1.3.3 Nesportovní kroužky 
Velkým konkurentem jsou nesportovní kroužky, které jsou pořádány při jednotlivých 

školách. Jejich největší výhodou je, že jsou zdarma a často navazují přímo na školní výuku. 

Toto je pro rodiče velká výhoda, nemusí totiž dítě na tyto zájmové činnosti vozit. Pro rodiny, 

které nejsou sportovně založené, bývá jasnou prioritou nesportovní kroužek typu keramika, 

vaření či šití. 

Existují také takové, které si platíme jako je návštěva Lidové školy umění, tedy 

hudební výchovy, ať již hra na hudební nástroj či zpěv. Účastnění se keramiky, vyšívání, 

modelování z plastelíny či kreslení v Domech dětí a mládeže a podobně. 

 

1.3.4 Další konkurenti 
Velkým konkurentem je v dnešní době internet a počítače všeobecně. Děti si často 

neumí jinou zábavu představit a tak tráví hodiny při hraní počítačových her, ať již doma  

či ve speciálních hernách. Nebo celé odpoledne stráví komunikací s kamarády přes Icq, Skype  

nebo různé chaty. 
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Co se týče televize, je zde obdobný problém. Největší chybou je asi časová vytíženost 

rodičů, pro které je pak pohodlné dítěti zapnout televizi či počítač. Těžko říct, jestli je možné 

něco rodičům vyčítat, tento syndrom je dán dobou, která se stává i díky informačním 

technologiím čím dál hektičtější. I požadavky společnosti každého nutí, ať už chce nebo ne 

k tomu, aby věnoval více času práci, aby tedy více vydělával a mohl si dovolit věci jako 

ostatní lidé v okolí. 

 

1.4 Zákazníci 
Pro každou firmu jsou nejdůležitější zákazníci, kterým chce prodat svůj produkt  

či službu, abychom tyto mohli prodat, musíme zjistit potřeby zákazníků. Potřeba je 

pociťovaný nedostatek určitého zboží či služby. Pro lepší uplatnění našeho produktu je 

zapotřebí určit si, kdo bude našim cílovým zákazníkem, kde se vyskytuje, jaké má potřeby, 

představy o produktu, ceně, kvalitě či dostupnosti, kdy a kde chce nakupovat naše zboží. 

Zákazníky mohou být koneční spotřebitelé, kteří zboží kupují a zároveň jej spotřebovávají, 

výrobci, kteří dále produkt přetvářejí, obchodníci, nakupující výrobky za účelem jejich 

dalšího prodeje. Dalším možným zákazníkem je také stát, který nakupuje pro účely 

naplňování veřejných služeb, zahraničními zákazníky jsou všichni výše jmenovaní mající 

sídlo či bydliště mimo Českou republiku. 

 

Zákazníky našeho sportovního klubu jsou zcela jistě děti, mládež či dospělí, kteří se 

rozhodnou reprezentovat naše město v baseballe či softbale. Působení a způsob přesvědčení  

o účasti budoucího hráče však musím rozdělit na dvě skupiny a to samotné hráče a jejich 

rodiče či zákonné zástupce. Na každou skupinu musíme působit jinými argumenty a také děti 

budou zajímat jiné aspekty než jejich rodiče. 

1.4.1 Potenciální hrá či 
Hráče se snažíme získat pomocí náborů na jednotlivých školách, kdy sdělujeme 

nejdůležitější údaje, jako jsou termíny a místo tréninků, co se ve zkratce na jednotlivých 

trénincích dělá, jaké sportovní oblečení či obuv je nejvhodnější. Někdy se zcela rušivým 

elementem stane učitel, který například obéznějším či naopak slabým dětem vysvětluje, že by 

se na tento sport opravdu neměly hlásit, protože není v jeho fyzických možnostech. Propagaci 
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baseballu a softbalu bych zaměřila na krátkou ukázku jednotlivých činností, se kterými se  

při těchto sportech setkáte. Je jednodušší danou činnosti ukázat, než složitě vysvětlovat,  

pro děti je tento způsob hmatatelnější, srozumitelnější. Mou zkušeností je, že jsou děti vždy 

nadšené, druhou věcí pak je počet, který se na tréninky dostaví. Toto číslo bývá většinou 

jednociferné. V případě, že se naše prezentace dětem líbila, může nastat druhá fáze, kterou je 

působení na rodiče. 

1.4.2 Rodiče, zákonní zástupci  
Nejčastější otázkou rodičů je finanční náročnost sportu. Většinu z nich pak asi částka 

2 500 korun na rok vyděsí, pokud se ovšem přepočítá na jeden trénink, není cifra až tak 

vysoká. Trénujeme přes školní rok, o prázdninách jsou tréninky dobrovolné. Takže berme 

v úvahu deset měsíců, tréninky jsou nejčastěji dvakrát týdně a trvají obvykle dvě hodiny.  

Na měsíc by tedy příspěvek vycházel na 250 korun, na jeden trénink pak přibližně 30 korun  

a na jednu časovou jednotku, tedy hodinu, pak 15 korun. Což je v dnešní době opravdu mizivá 

částka. Vezmeme-li průměrnou cenu hodiny aerobiku, která je okolo 50 korun  

nebo spinningu, který stojí přes 70 korun a který si v poslední době maminky často dopřávají, 

je náš trénink opravdu levná záležitost. Mezi další aspekty, které ovlivní rodiče  

při rozhodování, mohou být níže uvedené. 

 

Finan ční náro čnost vybavení 

K finanční náročnosti pak ještě můžeme přidat pořízení lapačky či kopaček. Lapačka 

se dá průměrně pořídit v rozmezí od 300 Kč do 3000 Kč, nejlevnější varianty jsou z umělých 

materiálů, dražší jsou pak polo či celokožené. Nejdražší jsou vysoce specializované  

a pro běžného hráče nadstandardní. V dnešní době internetu je však možnost pořídit si 

lapačku z Ameriky, Holandska či jiných zemí s velkými slevami, a cena se dá tedy snížit  

až na polovinu sumy, za kterou se obvykle pořizuje v naší zemi. Kopačky se dají rovněž 

pořídit v rozličných cenových relacích, opět záleží na materiálu a typu produktu. Nejlevnější 

variantou jsou obyčejné textilní, dražší jsou pak kožené v kombinaci výměnných  

či nevýměnných kolíků. Zbylý materiál, který je ke hře třeba, jako jsou pálky, balóny jsou 

k dispozici všem v rámci klubu, pořizuje je klub na vlastní náklady.  
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Dostupnost a kvalita h řišt ě 

Další důležitou okolností je umístění a stav hřiště. Poloha hřiště je dalo by se říci 

výhodná, nachází se blízko nádraží a také uprostřed našeho města, takže je dobře dostupné jak 

z Frýdku, tak z Místku. Autobusové zastávky jsou v dosahu asi pěti minut, takže dostat se 

zde, není problém ani pro děti z Lískovce a okolních vesnic jako jsou Sedliště či Dobrá. Horší 

je to již s kvalitou, hřiště je škvárové, takže maminky, které dbají na své děti, se asi budou 

těžko smiřovat s tím, že jim budou chodit domů černé od hlavy až k patě. Myslím, že zde 

nemusím zmiňovat velice oblíbenou činnost dětí, a tou je sednout si či válet se kdekoliv,  

ať už je to na trávě či v písku, nebo v již výše zmiňované škváře. V areálu je možnost využít 

sprchy, ale dětem se dá těžko vysvětlit, že by se opravdu měly umýt. V blízké budoucnosti by 

se snad již mělo postavit regulérní baseballové hřiště, tedy antukové a travnaté.   

 

Až po těchto otázkách většinou rozhoduje o účasti dcery či syna v našem klubu to, 

jestli se mu daný sport líbí, zda mu jde, našel si zde kamarády a také jestli by chtěl ve svém 

působení pokračovat. 
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2 Teoretická východiska m ěření znalosti zna čky 

2.1 Značka 
Pro značku existuje mnoho různých definic, které se liší podle jejich autorů. Pokud 

bychom chtěli shrnout stěžejní myšlenky jednotlivých definic, pak je značka jmenné označení 

neboli název, znak, kterým je vyjádřena, výtvarný projev, či kombinace všech předešlých 

variant. Tato různorodost je kvůli odlišení zboží či služeb jednotlivých prodejců. Značka 

může být chápána také jako garance kvality, záruka vlastností, funkcí či přidružených služeb 

k produktu. Všechno, co značku vystihuje, tedy symbol, barvy, melodie v reklamě by mělo 

být jednoduché, typické a hlavně snadno zapamatovatelné pro spotřebitele. [8] 

 

Stejně jako produkt, také značka má své části, které souhrnně označujeme jako 

koncepce totální značky, kterou uvádí paní Marhounová a Velčovská. Skládá se z jádra, 

vnímatelné značky, rozšířené úrovně značky a image značky. Jádro značky je nejzákladnější 

část, dalo by se říci, to co je od značky očekáváno jak z pohledu výrobce, tak spotřebitele. 

Vnímatelnou značku již tvoří konkrétní vlastnosti jako je jméno, logo, slogan, barva. 

Rozšířená úroveň značky přináší další výhody, jako jsou montáž u některých typů produktů 

zdarma, pozáruční servis a podobně. Image značky je pak to, jakým způsobem je 

komunikována, tedy marketingová komunikace, která se snaží značku zviditelnit.[14] 

 

Abychom se mohli bavit o vlastnostech značky, musíme si také je roztřídit na tři 

segmenty. Základní atributy jsou jméno, logo, které bývá většinou graficky zpracováno a styl 

zpracování – jaký typ či barva písma bude použito. Jsou to takové vlastnosti, které pomohou 

udělat první identifikaci značky, podle kterých spotřebitel produkt či službu pozná hned  

na první pohled, tyto vlastnosti musí řešit každý výrobce. Doplňkové atributy jsou 

rozpracované základní atributy, rozhodujeme o barvě loga, jaký symbol, slogan či znělku 

použijeme. Nádstavbové atributy jsou poté obal, design, barva či vůně samotného produktu. 

[1] 

 

Značky dělíme podle počtu objektů, které daná značka zastřešuje, může se jednat  

o individuální – ty zdůrazňují pouze konkrétní výrobek, náklady na propagaci jsou vyšší. 
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Může se jednat například o tatranky. Kolektivní značka pod sebou sdružuje celou výrobkovou 

řadu jednoho výrobce, může to být Škoda, Fiat. Kombinovaný typ značky je nejtypičtější  

u aut Škoda Fabia, Škoda Superb apod.  Z geografického hlediska třídíme značky  

na regionální, národní a nadnárodní. Liší se, jak lze z názvů odvodit, svou působností  

na území. Vlastníky značky mohou být výrobci, obchodníci či instituce. [5] 

 

Značka má několik velmi důležitých funkcí, zde uvedu pouze některé, jako jsou 

například rozlišovací, jež je velmi důležitá, aby spotřebitelé i ostatní výrobci rychle odlišili 

konkurenční výrobky. Protože jak bylo již výše zmíněno, značka s sebou nese již  

u spotřebitelů předem očekávané vlastnosti a kvalitu. Proto je velmi důležitá ochranná funkce, 

kdy se značky registrují, aby nemohly být zneužity jiným výrobcem, který by pak těžil 

z dobrého jména již zavedené firmy. Propagační funkcí je myšleno, že dobrá zavedená značka 

již nepotřebuje tak velkou reklamní či jinou propagační kampaň, na billboard lze vyobrazit 

pouze produkt či známý slogan a všem je jasné o jaký produkt, službu či firmu se jedná. 

Poslední funkci, kterou zde uvedu je funkce tvůrce image spotřebitele, různé sociální vrstvy 

se vyznačují nákupem produktů typických pro tuto sortu. V případě, že do této skupiny 

nepatříme, pak koupíme-li si výrobek, vědomě se k nim hlásíme.  

 

Aby byla naše značka dobře zapamatovatelná a odlišitelná od ostatních producentů 

obdobných produktů či služeb, měla by splňovat následující požadavky. Originalita, 

nadčasovost, grafické zpracování, snadná vyslovitelnost či zapamatovatelnost, srozumitelnost 

a krátkost, vyslovitelnost pouze jedním způsobem – velkým problémem pro lidi jsou anglické 

názvy či zkratky, se kterými si neví rady a proto raději vyhledají jinou firmu. Důležitá je 

asociace, vztah k výrobku.[8] 

 

Pro všechny firmy je důležité testování značky, může se jednat o test všech atributů 

značky nebo vybraných atributů značky. U jména značky se testují vlastnosti značky, jeho 

vyslovitelnost, srozumitelnost, zapamatovatelnost či originalita. [12]Asociační testy jsou ty, 

kdy značka se dává do asociace s dalšími atributy, jako jsou druh, kvalita výrobku, cena, 

cílová skupina, pocity. Pro známost značky existují testy spontánní znalosti, tedy, které 

značky si spotřebitel vybaví z paměti. V testu podpořené znalosti spotřebiteli trochu 
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pomáháme a připomínáme mu jednotlivé značky a ten má za úkol si vybrat ty, které jsou mu 

povědomé a poslední je testování změn ve známosti značky, většinou jako reakce na již 

uskutečněnou komunikační kampaň, která měla naše produkty zviditelnit. Tento test by měl 

vypovědět, jak byla kampaň úspěšná. U image značky testujeme verbální, vizuální  

či kombinovaný projev, spotřebitelé hodnotí jeho úroveň. Logo se testuje z hlediska jeho 

působení, asociací, vlastností a známosti.[1] 

 

Měření spokojenosti zákazníků je důležité z hlediska znalosti potřeb, spokojenosti 

zákazní, věrnosti zákazníka ke značce a dosahovaného tržního podílu značky. Nejprve si 

musíme odpovědět na otázky, co chceme měřit a posuzovat, teprve poté bychom měli 

přistoupit k samotnému měření spokojenosti.  Existují dva druhy faktorů, které můžeme měřit 

a to technologické, jejichž kvalitu může prodejce ovlivnit nepřímo a personální faktory, 

jejichž kvalitu může prodejce ovlivnit přímo.  

 

Hodnocení spokojenosti zákazníků znamená jejich spokojenost s faktory, výroky  

či službami, hovoří o tom, jak je firma výkonná v jednotlivých faktorech. Měřit můžeme 

spokojenost s jednotlivými faktory na numerické a ordinální škále prostým měřením 

spokojenosti či metodou satisfakčních pyramid (vychází z předpokladu, že hodnocení 

spokojenosti na vyšší úrovni je ovlivňováno spokojeností s faktory na nižší úrovni) nebo také 

měřením založeným na deskriptivní škále metodou vnímaných diferencí. Vnímané diference 

jsou založeny na pociťovaných rozdílech mezi očekávaným a vnímaným výkonem, který je 

hodnocen při spotřebě. Zákazníka se dotazujeme na rozdíl mezi očekávaným a reálným 

výsledkem, kde existuje více úrovní pro měření jeho spokojenosti. Nepřijatelná úroveň je 

taková, která by vyvolala stížnost klienta, snížení image producenta by v budoucnu vedla 

k jeho změně. Očekávaná úroveň je optimální úroveň kvality služeb, kterou klient očekával 

při dané cenové hladině, vnímaná úroveň je ta, kterou vnímá zákazník při využívání služby  

a priority zlepšení hovoří o posunu vnímané úrovně u vybraných faktorů k vyšším úrovním. 

Pomocí odpovědí zákazníka ohledně významnosti faktorů a hodnocení jejich úrovní lze 

zkonstruovat zónu tolerance, jež vyjadřuje rozpětí mezi očekávanou a nepřijatelnou úrovní,  

ve kterém zákazník očekával úroveň poskytované služby.[5] 
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Měření významnosti faktorů se dělá proto, abychom zjistili, zda jsou všechny 

charakteristiky pro zákazníka stejně významné či nikoliv. Opět existují dva druhy faktorů, 

rozdíly v kritériích v předprodejní a poprodejní fázi, tzv. kategorizace a seřazení  

od nejvýznamnějšího kritéria k nejméně významnému, tzv. hierarchizace. Samotné měření 

významnosti můžeme provádět dvěma způsoby přímým měřením, kde spotřebitel vybírá 

z faktorů tři, které ovlivňují jeho celkovou spokojenost maximálně, tři, které jej ovlivňují 

minimálně a faktory, které nevybere, jsou považovány za indiferentní. Tedy nemající 

podstatný vliv na jeho celkovou spokojenost, ale rovněž nejsou zcela bezvýznamné. Nepřímé 

měření je prostřednictvím korelace mezi hodnotami dílčích faktorů a faktorů vyšší úrovně. 

Měří se vliv faktorů na spokojenost vyšší úrovně či celkovou spokojenost.[9] 

 

Poziční mapa podle spokojenosti a významnosti. 

Obr. 2. 1: Poziční mapa – vztah spokojenosti a významnosti         Obr. 2. 2: Poziční mapa – název faktorů 

 
Zdroj: přednášky z předmětu Business Marketing1 
 

2.2 Sportovní management 
Vzhledem k tomu, že baseball a softball jsou sporty a k úspěšnému vedení jakéhokoliv 

sportovního klubu je znalost této problematiky, dovoluji si zařadit trochu vysvětlujících 

kapitol na téma sportovní management. Důležité pro mou diplomovou práci budou také 

vývoje tohoto odvětví v České republice, Americe či jiných států pro srovnání, jak úspěšný 

může být sportovní manažer v podmínkách, které jednotlivé země nabízejí. Tato kapitola by 

se rovněž měla odrazit v části vyhodnocování dotazníků. 

                                                 
1 Přednášky doc. Ing. Vojtěcha Spáčila, CSc., z roku 2007, předmět Business Marketing. 
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Mezi nejdůležitější činnosti sportovního manažera jsou nejčastěji uváděny činnosti 

spojené s přesunem hráčů a trenérů, zabezpečením finančních prostředků, zajišťováním 

tréninkových prostor, zajištění dopravy a soustředění, výběrem spolupracovníků  

či komunikace, organizování a plánování. Sportovní manažer by měl mít rovněž vlastnosti, 

které jej předurčují k dobrému pracovnímu výkonu a k zajištění dobrého výkonu sportovce  

či sportovního týmu. Mezi tyto osobnostní charakteristiky se řadí sebevědomí, čestnost, 

pracovitost, spolehlivost, taktnost a zapálení pro danou věc. Důležité jsou také kreativita, 

flexibilita reakcí na měnící se prostředí, vést a motivovat lidi a zároveň mít autoritu. [2] 

 

2.2.1 Vymezení pojm ů 

Management 

Anglickému slovíčku management můžeme přiřadit český ekvivalent řízení, myšleno je 

především podnikové řízení všech činností jako je výroba, prodej, vývoj a výzkum. Definic 

pro tento pojem je celá řada, například Drückerova definice je obtížně přeložitelná, popisuje 

management nejen jako funkci, ale je jím myšleno také lidský faktor, který vyjadřuje  

a vykonává sociální postavení, stupeň tohoto postavení, a také ho chápe jako odbornou 

disciplínu. Management je také návodem, který se musí zvládnout, manažeři jsou pak 

profesionálové, kteří jej realizují, plní funkce a povinnosti, které z těchto funkcí vyplývají. 

[19] 

 

Definice managementu se dělí do tří skupin, každá zdůrazňuje jinou funkci. První 

bychom mohli označit jako vedení lidí, kdy hlavní je hlavní podstatou týmová práce,  

kterou se lépe a efektivněji uskutečňují vytýčené cíle. Management jako specifická funkce, 

kterou vykonávají manažeři. Mezi tyto funkce patří rozhodování, organizování, plánování, 

kontrola či vedení a motivace lidí. Za třetí se můžeme na management dívat jako na předmět 

studia, tedy přístupy, zkušenosti, metody, kterými manažeři zvládají svou pracovní náplň  

a dosahují cílů společnosti. [4] 

 

Další členění managementu je podle Mintzberga, který rozdělil manažerské role opět  

do tří skupin. První je interpersonální, ve které manažer vystupuje jako vedoucí či představitel 
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celého týmu, role informační v sobě zahrnuje manažera jako mluvčího a v rozhodovací roli je 

řešitelem konfliktů či vyjednavačem. [7] 

 

Sportovní management 

Pojem sportovní management vychází z anglického slovíčka sportmanagement, jeho 

správný a výstižný překlad by však měl být management tělesné výchovy a sportu. Ten vznikl 

jako nutnost pro efektivnější využívání nemalých finančních obnosů, které jsou ve sportu 

často umístěny. V managementu tělesné výchovy a sportu jde hlavně o ucelený systém řízení 

tělovýchovných, sportovních svazů, klubů, družstev a spolků. Také se může jednat o řízení 

výroby sportovního zboží či provozování placených služeb v oblasti tělovýchovy. [2] 

 

Sportovní management se vyznačuje třemi faktory, které jej odlišují od řízení 

v podnikání. Těmito faktory jsou sportovní marketing, podnikání ve sportu a také zaměstnání 

v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží.  

 

Sportovním manažerem může být vedoucí sportovního družstva, jednotlivce, který je  

na úrovni vedení sportovní činnosti, může jím byt specialista, jak vzděláním, tak svými 

vlastními zkušenostmi z určité sportovní aktivity, aktivní sportovec, který předává své 

myšlenky dál. Dále jím může být člen výkonného výboru, sekretář svazu, kteří jsou na úrovni 

řízení sportovní organizace. Poslední skupinkou jsou manažeři, kteří se orientují  

na podnikatelský sektor výroby, tedy ti, co vyrábí pomůcky pro sport, sportovní zboží  

nebo provozují placené sportovní služby, kterými jsou například provozovatelé fitness, 

reklamní a marketingové agentury pro sport. 

 

Rozvoj sportovního managementu jako studijního obor u  

Aby se mohl rozvíjet studijní obor, musí být pro něj k dispozici studijní materiály,  

ze kterých by se čerpalo. V Americe je těchto nespočet, ať už se jedná o publikace v podobě 

učebnic o sportovních manažerech, o jejich uplatnění či kariéře nebo o časopisy věnující se 

sportovnímu managementu. Nejvíce se literatura zabývá jak řídit vysokoškolské sportovce, 

pro další dobrý vývoj tohoto oboru je třeba, stejně jako v jiných výrobních oblastech 

investovat do výzkumu a vývoje. Dalším základem pro rozvoj tohoto oboru bylo získání 
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odborníků, kteří by tento předmět vyučovali, organizace, které jej budou schopny rozvíjet  

a lidi, kteří se budou zabývat již výše zmíněným výzkumem a vývojem. [4] 

 

Profesionální p říprava sportovního manažera v České republice 

Dnes již existují bakalářské i magisterské studijní obory zabývající se právě 

managementem tělesné výchovy a sportu. Tento obor je možno studovat na pěti vysokých 

školách v republice v Praze, Olomouci, Hradci Králové, Liberci a také v Ostravě. Absolventi 

se pak mohou uplatnit v již výše zmíněných třech oborech sportovního managementu,  

kterými jsou vedoucí sportovní činnosti, manažer jako řídící pracovník sportovní organizace 

nebo také jako provozovatel sportovního zařízení a také výrobce sportovního náčiní. [4] 

 

2.3 Marketing služeb 
Ekonomika se v posledních desetiletích hodně mění, a proto nikoho nepřekvapila 

absolutní změna její struktury z hlediska podílů jednotlivých sfér na příjmech zemí. Z počátku 

měl převahu primární sektor, poté se dostal do vedení sektor sekundární, v současné době je 

však pro ekonomiky všech zemí nejdůležitější sektor terciární, tedy služby. Služby mají ještě 

větší význam v rámci EU, kdy se pomalu ale jistě odbourávají poslední problémy jejich 

volného pohybu a odstraňují se poslední legislativně nedošetřené oblasti. Vzhledem k rostoucí 

konkurenci musí firmy věnovat větší pozornost marketingu služeb. Jelikož i provozování 

sportovního klubu a jeho činnost je poskytováním služeb, je nutné si vymezit základní pojmy. 

 

2.3.1 Služby 
Služby jsou značně problematické, jsou nehmatatelné a nelze jejich inovaci chránit 

autorskými právy či patenty, proto je boj na trhu služeb komplikovanější než na trhu výrobků. 

Konkurence může lehce napodobovat nejnovější trendy a inovace, aniž by je za to čekal 

jakýkoliv postih. Proto se musí neustále investovat do vývoje, abychom byli pořád aspoň 

jeden krok dopředu oproti ostatním firmám nabízejících obdobné služby. Je rovněž těžké 

přesvědčit klienta či potenciálního zákazníka, aby využil právě naši službu, když ostatní 

účastníci trhu nabízí tolik podobné služby, stejné kvality i ceny.[11] 
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Charakter služeb 

Služby mají charakteristické vlastnostmi, kterými se odlišují od ostatních produktů. 

Prvním z nich je nehmatatelnost, tedy nemožnost si ji prohlédnout či vyzkoušet, jak je to 

možné při nákupu například pračky. Kdy se rozhodujeme podle jejího vzhledu, lehkosti 

ovládání a technických parametrů. Proměnlivost, nedělitelnost a pomíjivost jsou další 

významné charakteristiky vymezující služby. Nedělitelností je myšlena současná výroba  

a spotřeba. [5] 

 

Význam služeb 

Služby mají význam nejen samostatně, ale mohou být taky doprovodné při poskytování 

produktů. Těmito poskytovanými službami navíc můžeme zákazníka stálého i potenciálního 

přilákat a přesvědčit aby poptával naše produkty, protože poskytujeme zdarma něco navíc. 

Může se jednat o služby po nákupu, instalaci produktu, odvoz zboží domů a podobně.  

 

Klasifikace služeb 

Mezi služby můžeme zařadit oblast vzdělávání, zdravotnictví, obchodní, profesionální  

a osobní služby, veřejné služby, vládní a vojenský sektor, komunikaci a informační služby, 

nemovitosti, bankovnictví a pojišťovnictví, dopravu, distribuci a skladování, maloobchod  

a velkoobchod a ostatní neziskové organizace. [9] 

 

Nabídka a poptávka služeb 

Jak jsem již výše uvedla, služby jsou velice komplikovaná záležitost, to se potvrzuje  

i ve vztahu nabídky a poptávky. Pokud je převis poptávky nad nabídkou, znamená to většinou 

odliv zákazníků, kteří nemusí čekat, až se na ně dostane řada, ale mohou pohodlně navštívit 

konkurenci. Tato situace nastává také díky tomu, že se služby nedají skladovat a jsou 

spotřebovávány ihned při jejich výrobě. [13] 

 

Jako příklad mohu uvést návštěvu kadeřnice. Pokud nemá zákazník kadeřnický salón, 

který preferuje, tak se v případě, kdy by měl na ostříhání čekat, se okamžitě rozhodne 

navštívit konkurenci, kde čekat nemusí. Když ho kadeřnice stříhá, produkuje službu, a ta je 

zároveň zákazníkem spotřebována. 
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2.3.2 Marketingový mix služeb 
Marketingový mix služeb je důležitý pro efektivní vztah mezi nabídkou a poptávku  

na trhu služeb. Vychází se z klasického marketingového mixu, tedy produktu, ceny, 

propagace a místa a přidávají se další tři prvky, kterými jsou lidské zdroje, procesy a služby 

zákazníkovi. Nyní jednotlivě k rozšířeným třem prvkům.  

 

Lidské zdroje 

Lidé jsou klíčový prvek pro služby, jsou těmi, kdo službu tvoří a také kdo ji 

spotřebovává, jsou schopni přidáním svých dovedností, schopností a použitím svých 

vlastností zvyšovat hodnotu produktu, mohou být také konkurenční výhodou. [14] 

 

Nejdůležitějším lidským zdrojem ve sportovních klubech jsou prezident, v klubu 

Klasik tento post zastává Marcel Pardík, jeho pomocníci, kterým může přenést určité 

kompetence – vedení účetnictví Ladislava Franková a takzvaného hledače sponzorů  

(Martin Grochol starší). Bez trenérů bychom se také neobešli, chlapecké kategorie trénuje 

Marcel Pardík, který má na starosti muže, Zbyňa Fajkoš s Honzou Maštalířem kadety  

a Pavel Kociňák s Alešem Haladejem žáky, u dívčích kategorií je trenérská dvojice neměnná  

pro ženy, kadetky i žačky a je jí Tomáš Kopec a já, Kateřina Švidernochová. Dalším 

důležitým článkem jsou samotní hráči, kterých neustále ubývá. Proto by bylo možná dobré se 

zamyslet nad potřebou člověka, který by psal do místních novin či časopisů a snažil by se  

o zviditelnění celého klubu i sportu ve městě Frýdek-Místek a přilehlém okolí. 

 

Procesy 

Procesy rozumíme veškeré postupy a činnosti, kterými je služba tvořena a předána 

spotřebiteli. Optimální řízení procesů může zvýšit celkovou kvalitu služeb. [5] 

 

Tréninky a zápasy všech kategorií by nemohly probíhat bez dostatečného zázemí, 

které se skládá z hřiště v jarním, letním a podzimním období a tělocvičny v zimním období. 

Pouze hřiště však nestačí, je důležité mít kolem něj určité zázemí, jimž se rozumí šatny, 

sprchy, záchody, místo, kde by se dal uložit materiál (mety, pálky, stativy na pálení, lapačky, 

míče). Nutné jsou taky lavičky, na kterých se soustřeďují hráči v průběhu zápasu. V baseballu 
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a softballu mají speciální název, tzv. dugouty, ten typický je zapuštěný asi půl až metr  

pod zem, vedou do něj schůdky a má stříšku. 

 

Služby zákazníkovi 

Tento prvek marketingového mixu je klíčový, protože souvisí s komunikací, 

budováním dlouhodobého vztahu se zákazníkem, pro poskytnutí služby na vysoké kvalitativní 

úrovni, která odráží vysoké požadavky spotřebitelů, jak vzhledem k jejich potřebám, tak jako 

odraz velkého konkurenčního boje producentů služeb. [9] 

 

Komunikace s hráči je velmi obtížná, je to nejen z toho důvodu, že se nelze zaměřit  

na úzkou skupinu lidí, ale že zákazník se v průběhu času mění. Zde je myšlena změna věku, 

se kterou souvisí různost žebříčku hodnot, časové vytíženosti či možnosti o sobě sám 

rozhodovat. Často se stává, že do klubu přijde hráč jako malé osmileté dítě, kdy za něj 

rozhodují rodiče, má dost času. Když přijde do věku okolo patnácti let, snaží se za sebe 

rozhodovat samo, což v konečném důsledku není až tak možné, pak přijde studium na střední 

a vysoké škole a časová zaneprázdněnost začne hrát důležitou roli. V případě kdy hráč 

nastupuje do zaměstnání, jeho kariéra většinou končí.  

 

Služba jako produkt 

Pod pojmem produkt se rozumí procesy, na jejichž konci je dosaženo uspokojení 

potřeby zákazníka a přináší konkrétní hodnotu. Produkt můžeme zaměňovat za dva pojmy 

zboží a služby, které jsou dvěma odlišnými typy produktu. Největší rozdíl je v tom, že zboží 

je hmotné a služba nehmotná. Službu lidé poptávají, proto, že pociťují potřebu či nedostatek 

něčeho, co daná služba může uspokojit. Hodnota každé služby je dána mírou uspokojení dané 

potřeby a také podle užitku, který může spotřebiteli přinést. Pokud producent služby přidá 

něco navíc, co zákazník nepředpokládal, zvýší to míru užitné hodnoty, a tedy spokojenost 

zákazníka s danou službou. Což může mít za následek stálost zákazníka, tedy věrnost danému 

producentovi.[5] 
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Propagace a komunikace služby 

Propagace usnadňuje spotřebitelům rozpoznat jednotlivé služby a může zapříčinit lepší 

známost daného producenta služby. Stejně jako u ostatních produktů se propagace opírá  

o reklamu, osobní prodej, podporu prodeje, styk s veřejností, ústní podání a přímou rozesílku. 

[14] 

Aby firma mohla správně působit komunikací na zákazníka, musí si nejprve odpovědět  

na klíčové otázky, kterými jsou určení cílové skupiny, na kterou budeme naší komunikační 

kampaní působit, jaké jsou cíle této kampaně, čeho chceme dosáhnout. Může se jednat jak  

o zvýšení povědomí o službě, zvýšení tržního podílu či významnosti producenta služby  

na trhu. Dalším důležitým krokem je příprava komunikačního sdělení, které se opírá  

o potřeby, zájmy a přání zákazníků. V neposlední řadě musíme vhodně zvolit komunikační 

mix, kde volíme konkrétní nástroj pro oslovení cílových skupin, volba média,  

přes které kampaň proběhne. 

 

Nyní ve zkratce k jednotlivým typům propagace. 

 

Reklama 

Pokud se chce firma dostat do povědomí zákazníků, podat jim konkrétnější informace  

a pokusit se je přesvědčit ke koupi, je reklama vhodným prostředkem. Také při působení  

na zákazníka prostřednictvím reklamy je třeba si odpovědět na klíčové otázky,  

mezi které řadíme volbu média, rozpočet který na tuto propagaci máme a také jaký cíl má 

reklama splňovat. Média vhodná pro reklamu jsou televize, tisk, rádio, časopisy, plakáty  

či venkovní prostory. [3] 

 

Tento způsob dostání se potenciálním zákazníkům do povědomí je pro jakýkoliv 

sportovní klub menší velikosti, jako je právě náš BK Klasik zcela nevyhovující. Takové kluby 

většinou hospodaří s financemi, jejichž hlavní složku činí příspěvky jejich členů, zřídka pak 

nižší finanční podpory podniků či podnikatelů. Proto je reklama pro tyto kluby příliš drahou 

možností upoutat na sebe pozornost. V každém kraji však existuje řada deníků či novin,  

které jsou zcela zdarma a publikovat v nich není příliš drahá záležitost, či je zcela zdarma.  

Ve Frýdku-Místku se jedná například o Moravskoslezský deník a jeho část  
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Frýdecko-Místecko, kde je možno zasílat sportovní příspěvky psané občany přímo  

do redakce, jedinou překážkou je množství zaslaných příspěvků a tedy udělat ten svůj co 

nejatraktivněji, aby měl šanci být vybrán. Další alternativou je Zpravodaj rady města  

Frýdku-Místku, který je zcela zdarma a je přístupný všem občanům. I zde je možné umístit 

článek o klubu zcela zdarma. 

 

Osobní prodej 

Osobní prodej je vhodný pro komunikování služeb, u kterých je třeba interakce  

mezi zákazníkem a prodejcem, kdy je důležitý osobní kontakt, pro případné vysvětlení 

nepochopených informací obsažených ve sdělení.  Interakce je velmi důležitá,  

protože prodejce má ihned zpětnou vazbu a může na zákazníkovi například pomocí 

nonverbální komunikace a řeči jeho těla vypozorovat jak se zrovna cítí, jak reaguje na určité 

podněty. [8] 

 

Osobní prodej by se mohl jevit jak dosti účinný, avšak mé zkušenosti hovoří o opaku. 

Sportovní kluby této formy zviditelnění se a získání nových hráčů využívá dosti často,  

ale aspoň u baseballového klubu se nesetkává s velkou úspěšností. V minulosti, asi tak  

před 7-10 lety tento způsob přivedl do klubu většinu hráčů, v dnešní době je tomu naopak.  

Při náborech na základních školách, kdy říkáme základní informace, děláme krátké ukázky  

a dáváme propagační letáčky s nejdůležitějšími informacemi (doba, čas a místo tréninků) se 

setkáváme s velkým ohlasem dětí. Na trénink však dorazí jeden, maximálně dva zájemci.  

 

Jednou jsme se pokusili, po dohodě s ředitelkou školy, udělat nábor na třídních 

schůzkách. Tedy apelovat přímo na rodiče, tedy skutečné rozhodovatele. Ale dostavil se 

stejný účinek, rodiče nebyli nakloněni ani ze začátku, mnohé naše přítomnost rozčílila,  

na trénink nedošlo žádné dítě. 

 

Podpora prodeje 

Podpora prodeje je vhodná u služeb, které jsou hodně podobné, kdy nabídnutí něčeho 

navíc zdarma může být tím hybným faktorem, který přesvědčí zákazníka o výběru právě 
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našich služeb. K podpoře prodeje můžeme zařadit bonusy, odměny, soutěže, zboží zdarma, 

nabídky bezplatného odběru, vzorky, kupóny či ochutnávky. [9] 

 

Styk s ve řejností 

Hlavním důvodem použití styku s veřejností je budování dobré pověsti podniku  

na veřejnosti. Vybudovat si dobrou pověst je v dnešní době velmi obtížné, buduje se jak 

stykem s veřejností, tak také tím, jak působí zaměstnanci dané firmy na okolí. [3] Jak se 

vyjadřují v městské hromadné dopravě, zda mluví o podniku kladně či záporně. Image se tedy 

buduje velmi obtížně a dlouho, ztrácí se však velmi rychle a přesvědčit spotřebitele o změně 

k lepšímu je během na dlouhou trať.  

 

Ústní podání 

Ústním podáním je myšleno předání zkušeností zákazníka s danou firmou. Lidé hodně 

dají na image firmy, ale pokud jim jejich známí či kolegové řeknou, že mají s danou firmou 

špatnou zkušenost, většinou se budou rozhodovat pro jiného producenta služby. Nejobtížnější  

na celé této situaci je fakt, že pokud jsou lidé se službou spokojeni, většinou o tom nemluví, 

jedině že by daná služba byla naprosto výjimečná a unikátní. Pokud mají lidé špatné 

zkušenosti, nezapomenou to říct každému, koho potkají. [3] 

 

Přímý marketing 

Přímý marketing v sobě zahrnuje další možné oblasti, kterými se dá působit  

na zákazníka. Jsou jimi přímá rozesílka, objednávka poštou, přímá odezva, přímý prodej, 

telemarketing a digitální marketing, který využívá elektronická média. [9] 
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3 Metodika výzkum 
Každá přípravná fáze by měla začít definováním problému na trhu, kterým bylo snížení 

počtu zájemců z řad dětí o sportovní kroužek baseball a softball, který zaštiťuje Baseballový 

klub Klasik Frýdek-Místek a také jeho nízká známost ve městě. Na základě tohoto problému 

jsem shledala jako možnou příležitost finančně nenáročnou marketingovou kampaň, která by 

klub zviditelnila. Cílem mého průzkumu bylo zjistit, zda široká veřejnost BK Klasik zná  

a jaké volnočasové aktivity upřednostňuje. Druhým výzkumem uvnitř klubu jsem měla zjistit, 

jak jeho celkový chod hodnotí hráči a hráčky jednotlivých kategorií a jak se na stejnou 

problematiku dívají jejich rodiče či zákonní zástupci. Účelem výzkumu bylo zjistit, proč došlo 

ke zvýšenému nezájmu o sport baseball a softbal u veřejnosti a spokojenost rodičů a hráčů 

s chodem klubu. 

 

3.1 Definování problému, cíle, p říležitosti, hypotéz 

Veřejnost 

Problém – snížení zájmu dětí o baseball a softbal. 

Příležitost – marketingová kampaň pro zviditelnění klubu. 

Definování cíle – příčiny poklesu zájmu o sport. 

Hledání řešení – dostat se do podvědomí zákazníků. 

 

Hráči, rodiče, zákonní zástupci 

Problém – malá zpětná vazba mezi klubem (producentem služby) a hráči (rodiči) jako 

zákazníky. 

Příležitost – zlepšit kvalitu poskytovaných služeb.  

Definování cíle – zjištění spokojenosti zákazníků pomocí dotazníkového šetření,  

podle výsledků pak hledat možná řešení ke zlepšení situace. 

Hledání řešení -   zajistit spokojenost hráčů i jejich rodičů s chodem klubu. 
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Hypotézy veřejnosti 

� H1: Z 20 % lidé upřednostňují kroužky při škole, tedy ty, za které se neplatí. 

� H2: Lidé mající více dětí, upřednostňují z 30 % levnější kroužky. 

� H3: Lidé do 25 let jsou ochotni za kroužek platit větší sumy, než lidé ve věku 46 – 55 

� H4: Sportovní kroužky jsou preferovanější o 25 % než ostatní kroužky.  

� H5: Sportovní kolektivní kroužky jsou vyhledávanější o 15 % více než individuální. 

Hypotézy hráčů, rodičů a zákonných zástupců 

� H6: 35 % rodičů a dětí by uvítalo nižší výši příspěvků. 

� H7: 30 % dotazovaných si přeje nové hřiště 

� H8: Kvalita trenérů bude v průměru hodnocena do 2,5, kolektiv družstva pak do 1,9. 

3.2 Orienta ční analýza 
Pracovní hypotézy jsem probírala s prezidentem klubu Marcelem Pardíkem, který má jak 

s chodem sportovního klubu, tak i s náborem dětí hojné zkušenosti, na základě těchto 

zkušeností jsem je také sestavila. Finální hypotézy jsem pak odvodila od pracovních  

na základě mých zkušeností a předpokladů, tyto byly potvrzeny či vyvráceny podle výsledků 

dotazníkového šetření.  

 
Mým úkolem bylo zjistit, zda jsou baseball a softbal známými sporty, jestli lidé znají 

baseballový klub Klasik Frýdek-Místek. Zajímavé pro mne bylo také odhalit preference 

obyvatel Frýdku-Místku ohledně kroužků. V dotazníkovém šetření uvnitř klubu mne pak 

zajímalo, jak hráči a jejich rodiče či zákonní zástupci hodnotí klub Klasik a co by chtěli 

změnit. 

 

3.3 Plán marketingového výzkum 
Zaměřila jsem se na známost baseballu a softbalu a také sportovního klubu  

Klasik Frýdek-Místek, jaké lidé preferují kroužky a proč. Také jsem se snažila zjistit, zda jsou 

současní hráči a jejich rodiče (zákonní zástupci) s jejich působením v klubu spokojení,  
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jak hodnotí jednotlivé faktory kvality tohoto klubu a co by chtěli do budoucna na klubu 

změnit.  

Typy údaj ů 

Primární: primární informace jsou takové, které získám z odpovědí na dotazníky, data jsem 

sbírala od respondentů v časovém horizontu 24. 9. 2007 do 30. 11. 2007.  

Sekundární: sekundární údaje jsou informace např. údaje o zákaznících a konkurentech. 

Informace vyhledávám především z internetu.  

Způsob sb ěru dat 

Data jsem sbírala v terénu, osobní formou, technikou vhodné příležitosti. Výzkum 

proběhl v rámci města Frýdku-Místku u osob starších 18 let, což tvořilo základní soubor. 

Frýdek-Místek a okolní vesnice mají dohromady 60.505 obyvatel, samotné části města pak 

mají 32.990 Frýdek a 23.592 Místek, což tvoří základní soubor o počtu 56.582 obyvatel, 

z toho 110 respondentů tvořilo výběrový soubor. Dotazovala jsem se na ulici, využila jsem 

také pomoci rodičů a ostatních členů rodiny, kteří dotazníky rozdali kolegům v práci.  

Data z dotazníků pro členy klubu jsem sbírala tím způsobem, že jsem je rozdala 

jednotlivým hráčům různých kategorií a dala jim rovněž druhý dotazník pro jejich rodiče  

či zákonné zástupce. Věkové rozpětí dotazovaných bylo od 6 do 60 let, výběrový soubor 

tvořil 50 respondentů. 

Metody analýzy 

K setřídění a vyhodnocení informací jsem použila počítač – program Microsoft Office 

Excel. Výsledky jsem uvedla v procentuálním vyjádření, ve formě grafů. 

Rozpočet marketingového výzkumu 

náklady na tisk                  450 Kč 

telefonní poplatky               70 Kč 

jízdenky MHD                  85 Kč 

Celkem        605 Kč 
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  Plánovaný rozpočet je 605 Kč, při realizace jsem zjistila, že plánovaný rozpočet nebyl 

překročen o 200 Kč, z důvodů možnosti tisku části dotazníků v práci. 

 

3.4 Pilotáž (kontrola plánu) 
Zda byly otázky v dotazníku správně pochopeny, jsem si otestovala na vzorku  

6 respondentů Frýdku-Místku. Dotazovanými byli tři muži a tři ženy, otázky v obou 

dotaznících byly pochopeny, některým jsem však musela vysvětlit princip hodnotících otázek. 

Problém byl v tom, že respondenti nevěděli, zda mají hodnotit všechny vlastnosti nebo si 

vybrat pouze tu nejdůležitější a či mají tyto vlastní seřazovat od nejdůležitější po nejméně 

důležitou. Jelikož mé dotazování proběhlo za mé přítomnosti, vždy jsem danou problematiku 

vysvětlila, aby nedošlo ke zkreslení získaných údajů, a proto jsem původní verzi dotazníků 

nemusela upravovat a shodovala se s finální verzí.  
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4 Analýza získaných dat 

4.1 Výzkum ve řejnosti 
Analýza známosti sportovního odv ětví, klubu Klasik Frýdek-Místek 

Obr. 4. 1: Známost baseballu a softbalu podle pohlaví 

Jelikož se pozice  

a také známost baseballu  

a softbalu velmi změnila, 

nepřekvapily mne 

výsledky, které lze vyčíst 

z obrázku 4.1. Tento sport 

zná celkem 78 % 

dotazovaných,  

podle pohlaví se známost rovněž příliš neliší, kdy toto sportovní odvětví bylo známo 76 % 

respondentkám a 80 % respondentům, absolutně ho neznalo 10 % mužské části respondentů 

a 10 % si jich nebylo zcela jisto, tuto odpověď zvolilo 24 % dotázaných žen. Podle vzdělání je 

znalost tohoto sportu okolo 80%, výsledky se příliš neliší díky tomu, že si americký národní 

sport vybudoval svou pevnou pozici.  

U lidí s rozlišným příjmem nastaly větší rozdíly a to lidé s příjmem do 10.000 Kč, 

odmítající jej sdělit a s měsíčním rozpočtem nad 30.000 Kč znají sport v průměru z 90%. 

Hůře jsou na tom se znalostí dotazovaní s příjmem 20.000-29.999 Kč a v rozpětí 10.000-

19.999 Kč se 78 % respektive 61 %.  

 

Zde lze pozorovat, že znalost těchto sportů mají více kategorie s nižším, vysokým 

příjmem, či ti, kteří jej odmítli sdělit, což je dle mého názoru proto, že střední vrstva jaksi  

o tento sport nejeví zájem z hlediska jeho finanční náročnosti, lidem s vysokým příjmem tato 

náročnost nevadí, kdežto lidé s nižším příjmem, jsou ochotní obětovat vyšší sumu, aby mohli 

být alespoň okolím řazeni k lidem s vyšším příjmem. Menší rozdíl ve znalosti mezi muži  

a ženami je dán celkově větším zájmem mužů o sportovní dění, zápasy a větším všeobecným 

přehledem v oblasti sportu. Pokud ženy sledují sport, patří mezi ně atletika, tenis či jiné sporty 
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jednoduché na pochopení, samozřejmě existují i ženy, které se zajímají o sport jako muži,  

ale těch není příliš.  

Obr. 4. 2: Známost baseballu a softbalu podle věku 

I přes svou 

dobytou pozici je 

baseball neustále 

v naší zemi mladým 

sportem. V obrázku 

4.2 můžeme 

pozorovat, že se 

největší známosti 

těší u nejmladší 

věkové kategorie, 

tedy ve věku do 25 let a od 26 do 35 let a to s 83 % respektive 80 % znalostí, tedy těch,  

kteří se mohli se sportem setkat na školách či jsou více sportovně aktivní a ve sportech se více 

orientují. V současné době je výskyt baseballu jistě větší než za dob našich babiček  

či maminek, proto je pro mladší bližší a známější než u starších ročníků. Ovšem ani starší 

kategorie na tom se znalostí těchto sportů nejsou špatně, věkové kategorie 36 až 45 let znají 

ze 74 %, 46 až 55 let ze 76 % a respondenti ve věku 56 a více jej znají z 67 %. U odpovědi ne, 

nebyl příliš velký rozptyl v těchto kategoriích, výsledky se pohybovaly od 3 % do 7 %. 

Nebyli si jisti dotazovaní nejstarší věkové kategorie, poté věk 36-45 let s 23 %, 46-55 let  

s 18 % a respondenti ve věku 26-35 nevěděli z 13 %, kdežto tázaní do 25 let z 12 %. 

 

Když jsem se ptala na to, zda respondenti znají baseballový klub Klasik  

Frýdek-Místek, bylo mi hned na počátku jasné, jaké budou výsledky, a proto mne mrzí,  

že jsem měla pravdu, když 76 % respondentů tento sport vůbec nezná, 5 % si jich 

neuvědomovalo, zda někdy o tomto klubu slyšely a pouhých 19 %, jich klub znalo.  

 

Pokud bychom stejnou otázku charakterizovali podle pohlaví, dojdeme k obdobným 

závěrům, kdy však větší neznalost projevilo ženské pokolení s 81 % odpovědí ne, s 3 % 

neuvědomuji si a 15 % znalostí tohoto klubu, muži jej znali z 24 %, neznali a neuvědomovali  
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Obr. 4. 3: Známost baseballového klubu Klasik podle pohlaví 

si jej, ze 71 %, respektive 6 

%. Tuto asi 10 % odlišnost 

si vysvětluji větším zájmem 

mužů o sport, o veškeré dění 

o sportech a tedy větší 

známostí. Dle vzdělání byly 

výsledky celkem rozdílné, 

největší znalost měli 

vystudovaní vysokoškoláci, 

z 39 %, klub neznali z 56 % 

a z 6 % si neuvědomovali, zda o klubu někdy slyšeli.  

 

Neznalost klubu je u všech kategorií přibližně stejná, pouze někteří se vymykají 

ostatním odpovědím, což je dáno jejich větším zájmem o sport, či větší schopností 

zapamatovat si nové věci. Hlubší smysl bych v těchto málo rozdílných odpovědích nehledala. 

Důležité bude pro klub, aby se zaměřil na svou co největší propagaci a aby se dostal  

do podvědomí obyvatel Frýdku-Místku. 

 

Zhodnotím-li, stejnou otázku podle příjmu pak nejvíce znají klub lidé s příjmem 

v intervalu 20.000–29.999 Kč, a to z 52 %, zbylé kategorie dosti zaostávají s mnohem nižšími 

výsledky okolo 9-15%, kdy lidé s příjmy do 10.000 Kč zvolili odpověď ano z pouhých 9 %, 

lidé s příjmem do 19.999 Kč klub znali z 15 %, respondenti nosící měsíčně domů  

nad 30.000 Kč z 13 % a dotazovaní odmítající sdělit svůj příjem jej znali pouze  

ze 4 %. Neznalost se potom odvíjela s opačným charakterem.  
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Obr. 4. 4: Známost baseballového klubu Klasik Frýdek-Místek podle věkových kategorií 

Nejvíce 

baseballový klub Klasik 

Frýdek-Místek znají lidé 

starší 56 let, tato 

kategorie je seřazena  

od nejstarších  

po nejmladší, kteří znají 

klub nejméně. Věková 

kategorie 46-55 let jej 

znají z 24 %, 36-45 let 

respondenti znají klub z 23 %, lidé ve věku 26-35 let, jej znali z 20 % a lidé do 25 let 

z pouhých 12 %, což si vysvětluji tím, že starší lidé mají větší všeobecný přehled a více 

zkušeností, tudíž je větší pravděpodobnost, že o klubu někdy slyšeli. Opačný vývoj byl 

v odpovědi, kdy jednotlivé věkové kategorie klub vůbec neznaly, či si neuvědomovali, zda  

o klubu někdy slyšeli. Tedy nejmladší kategorie neznala klub z 80 %,  

mezi věkovými kategoriemi 26-35 let, 36-45 let a 46-55 let nebyl v odpovědích moc velký 

rozdíl. Odpověď ne byla v těchto kategoriích 73 %, 74 % respektive 76 %, co se týče 

odpovědi, neuvědomuji si, pak byla zastoupena ze 7 % respektive 3 %. Respondenti starší  

56 let neznali klub z 67 %.  

 

Analýza preferovaných zájmových činností 

Všeobecně respondenti upřednostňují ze 43 % sportovní kolektivní kroužky,  

28 % dotazovaným je jedno, jaký kroužek dítě bude navštěvovat, hlavně, když je to bude 

bavit. Dále jsou z 13 % preferované sportovní individuální kroužky, zbylé varianty, ať již 

nesportovní kroužky, jiné či varianty nepřeji si, aby mé dítě navštěvovalo jakýkoliv kroužek 

ať už kvůli jiným zájmům dítěte, nedostatku času dosahovalo od 1 % do 7 %. Ani v dalších 

kategoriích se výsledky moc neliší, nejvíce jsou upřednostňovány sportovní kroužky 

kolektivní, na druhém místě se objevuje odpověď, kdy nezáleží na tom, jaký je kroužek, 

hlavně že to dítě baví a na třetím místě jsou opět sportovní individuální kroužky. Ostatní 
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výsledky se pak pohybují opět nejčastěji okolo 2 % - 6 %. Nejdůležitější je pro rodiče aby děti 

kroužek bavil, proto je dávají do kolektivních aktivit, kde mohou najít své dlouholeté 

kamarády a kde se často formuje i osobnost člověka. Individuální i kolektivní sporty jsou 

oblíbené hlavně kvůli možnosti dobrého výdělku či světového úspěchu.  

Tab. 4. 1: Rozdělení preferovaných zájmových činností podle výše příjmu 

Typ upřednostňované 
zájmové činnosti 

Výše příjmu 
do 

10.000 
Kč 

10.000 Kč 
– 19.999 

Kč 

20.000 Kč 
– 29.999 

Kč 

nad 
30.000 

Kč 

odmítám 
sdělit 

sportovní individuální 9 % 9 % 17 % 13 % 15 % 
sportovní kolektivní 45 % 36 % 57 % 63 % 26 % 
nesportovní 0 % 9 % 4 % 6 % 11 % 
jiné 0 % 3 % 0 % 0 % 7 % 
je mi to jedno, hlavně, když 
to bude dítě bavit 

36 % 24 % 22 % 19 % 41 % 

žádné, mé dítě má jiné 
zájmy 

0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 

žádné, mé dítě nemá téměř 
žádný volný čas 

9 % 3 % 0 % 0 % 0 % 

žádné, nepřeji si, aby mé 
dítě navštěvovalo jakýkoliv 
kroužek 

0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 

žádné 0 % 9 % 0 % 0 % 0 % 

 

V případě, že by si měli respondenti vybrat kroužek mimoškolní, školní či odpověď je 

mi to jedno, hlavě, když to bude dítě bavit, vybírali si nejčastěji poslední zmiňovanou variantu 

a to z 67 %, mimo školní z 15 % a při škole z 18 %. Ani v dalších kategoriích nebyly 

výsledky příliš odlišné, respondentům, kterým je jedno jaký bude dítě kroužek navštěvovat je 

většinou okolo 60 – 80 %. Proto tuto kategorii nebudu příliš rozebírat, a budu se zabývat 

raději, jaké jsou preference mezi mimoškolními a kroužky při škole. Ženy volily kroužky při 

škole v 17 % a mimo školní v 10 % případech, kdežto muži byli souhlasní u obou možností, 

které volili z 20 %.  Rozdíly se mírně vyskytovaly u rozdílně vzdělaných respondentů, ale obě 

odpovědi si mezi sebe opět rozdělily přibližně 40 % odpovědí.  
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Obr. 4. 5: Preference kroužků podle vzdělání 

Lidé, kteří, dosáhli 

základního vzdělání, si 

vybrali z 20 % mimo 

školní kroužky a vzhledem 

k tomu, že z 80 % zvolili 

variantu, kdy chtějí 

kroužek, který bude dítě 

bavit, tak na poslední odpověď kroužky při škole již nezbyly žádné odpovědi. Respondenti  

ze středních odborných učilišť, by upřednostnili ze 17 % kroužek pořádaný školou, a 7 % 

z nich by raději své dítě dali do kroužku, který je organizován mimo školu. Tázaní se 

středoškolským vzděláním s maturitou mají přibližně stejné preference  

a mimo školní kroužky by volilo 19 % z nich a školní kroužky 21 %.  Vysokoškolští 

vzdělanci z 11 % volí mimoškolní a ze 17 % školní kroužky.  

 

Rozdílnost v odpovědích je dána rozdílným chápáním kvality kroužku, kdy 

rozhodující je hlavně osobní zkušenost tazatelů. Dalším faktorem je rovněž určitá výhoda 

školních kroužků, které navazují na vyučování, jsou zadarmo a hlavně vedoucím kroužku je 

známý kantor, což je pro rodiče důležité z hlediska afér, které se v posledních letech objevují 

v médiích. Nejdůležitější pro všechny rodiče je, aby kroužek dítě bavil, teprve poté se začínají 

rozhodovat, jestli by zvolili školní či mimoškolní kroužek. 

Každý, kdo si přečte otázku, vyberte pro váš přípustnou výši ročních příspěvků, si 

logicky řekne, že každý upřednostní levnější kroužek před dražším. Po vyhodnocení však 

vyšlo, že nejpreferovanější jsou částky 2.400 Kč a 3.600 Kč ročně a to ze 40 % respektive 37 

%. Respondenti by si pak z 12 % vybrali 1.200 Kč a 11 % by zaplatilo i 3.600 Kč. Pokud 

bych tuto otázku hodnotila podle pohlaví, výsledky jsou obdobné jako u hodnocení všech 

respondentů. Příspěvky do 1.200Kč by vyhovovala 12 % ženám i mužům, 12 % žen a 10 % 

mužů je ochotno zaplatit nad 3.600Kč, cifra 2.400 Kč a 3.600 Kč by vyhovovala 42 % žen  

a 38 % mužů respektive 34 % žen a 40 % mužů.  
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Obr. 4. 6: Maximální přípustná výše ročních příspěvků podle vzdělání 

Pokud se 

zamyslím hlouběji  

a podívám se na to, kolik 

je celková výše, kterou 

lidé volili přepočtená  

na měsíce, je to opravdu 

málo. Vezmeme-li si 

ceny současných aktivit, 

které lidé dělají více  

než jednou týdně, jako je aerobik, návštěva posilovny či spinning, nedostaneme se pod 50Kč, 

což je minimálně 200Kč měsíčně. Proto není ani velký rozdíl mezi různě vzdělanými lidmi, 

všichni jsou ochotni dát svému dítěti určitý obnos, pokud  by se tato částka přepočetla na 

roční výdaje rodiny, cifra nebude tak vysoká. U ostatních kategorií, kterými je dosažené 

vzdělání a věk, jsou výsledky obdobné.  

 

Analýza d ůležitosti faktor ů na rozhodování ob čanů.  

V této otázce měli respondenti hodnotit na škále od jedné do pětky, charakteristiky, 

které jsou pro ně důležité u mimoškolních kroužků. Těmito charakteristikami byly cena 

kroužku, vzdálenost od bydliště, nutnost dovést dítě na kroužek, kvalita kroužku a nadšení 

dítěte, varianty, které je velmi ovlivňují, hodnotili respondenti číslem 5, 3 zvolili u alternativ, 

které je ovlivňují středně a 1 u těch, které je téměř vůbec neovlivňují. Všeobecně je  

pro respondenty nejdůležitější nadšení dítěte, hodnocenou průměrnou známkou 4,34, kvalita 

kroužku s hodnotou 4,29. Vzdálenost od bydliště je také ovlivňuje a to výslednou známkou 

3,55 a poslední dvě příčky sdílí nutnost dovést dítě na kroužek a cena kroužku, které byly  

na škále důležitosti ohodnoceny známkami 3,17 respektive 2,91. 
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Obr. 4. 7: Hodnocení míry ovlivnění faktorů podle pohlaví 

 Ženy kroužky 

seřadily ve stejném pořadí, 

akorát známky měly vyšší 

míru ovlivnění, vše lze 

pozorovat v obrázku 4.7, 

tedy nadšení dítěte získalo 

známku 4,58, kvalita 

kroužku je pro ženy 

ovlivňuje ve výši 4,3  

a vzdálenost od bydliště ve výši 3,94. Poslední dvě charakteristiky byly ohodnoceny 3,64  

a 3,06. Pro muže je nejdůležitější kvalita kroužku, poté nadšení dítěte a vzdálenost  

od bydliště, tyto varianty ohodnotili následovně: 4,38, 4,17 a 3,17. Středně je ovlivňují 

alternativy cena kroužku s hodnotou 2,81 a nutnost dovést dítě na kroužek ve výši 2,69.  

 

Rozdílnost odpovědí u pohlaví si vysvětluji tím, že častěji vodí na kroužek děti ženy, 

takže je pro ně tato skutečnost opravdu důležitá. Zbylé charakteristiky se podle pohlaví 

výrazně neliší. Kvalitu je pro muže nejdůležitější, až po tomhle faktoru umístili to, že dítě 

kroužek baví, u žen je to přesně naopak. O správnosti rozložení důležitosti těchto dvou 

faktorů by se dalo dlouze diskutovat. Avšak pokud bude kroužek hodně kvalitní, ale dítě 

nebude bavit, pak je problém na světě, obdobné to bude v případě, kdy kroužek dítě baví,  

ale kvalita či jeho perspektiva je nulová. Proto jsou důležité oba faktory a měly by jít spolu 

ruku v ruce, tedy přiměřená či dobrá kvalita a zájem dítěte, to by mělo být jak pro muže tak 

ženy to nejdůležitější. 

 

 Největší výhodou školních kroužků je pro respondenty fakt, že navazuje na vyučování, 

a to ze 46 %, důležité je pro ně také, že dítě nemusí nikam vodit z 18 %, 15 % respondentů si 

neuvědomuje žádnou výhodu školních kroužků oproti mimoškolním. Zbylých 7 % a 5 % 

tázaných označilo jinou výhodu respektive to, že za něj nemusí platit. 
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Pro dotazované vzdělané základní školou, je z 60 % výhodou návaznost na výuku  

a ze 40 % to, že dítě není třeba nikam vodit. Zbylí vzdělanci již rozdělili své odpovědi mezi 

všechny nabízené alternativy, nejdůležitější pro všechny byla návaznost na vyučování a to 

z 50 % u absolventů odborných učilišť, 44 % absolventů končících školu s maturitou  

i vysokoškolským diplomem.  

Obr. 4. 8: Výhoda školních kroužků oproti mimoškolním podle vzdělání 

Druhé místo, jak je 

vidět v obrázku 4.8, 

obsadila u odborných 

učilišť a středních škol 

varianta, nemusím dítě 

nikam vodit, stejné místo 

obsadila u vysokoškoláků   

odpověď, neuvědomuji si 

žádnou výhodu.  Zbylé 

varianty si rozdělily od 3 % do 13 % přibližně v tomto pořadí, vedoucí je známý kantor, 

spatřuji jinou výhodu a neplatí se za něj.  

 

U všech věkových kategorií byla nejdůležitější návaznost na vyučování, odpovědi se 

mnohdy blížily až k 50 % hranici, na druhé místo byla zařazena odpověď, neuvědomuji si 

žádnou výhodu a na třetí příčku se dostala možnost, že dítě není třeba nikam vodit.  

Návaznost na vyučování a neexistující nutnost dovést dítě na kroužek spolu jde ruku v ruce, 

což je pochopitelné. Rodiče jsou rádi, když má dítě ucelený volný program a pokud možno 

nemusí nikam chodit samo. U větších dětí pak odpadá nutnost je někam vodit. Zajímavé je,  

že pro respondenty všech kategorií není přílišnou výhodou bezplatnost těchto kroužků, tato 

varianta dosáhla maximálně 13 %. 

 

Obdobnou otázku hodnotili respondenti, kteří shledali ve školním kroužku výhodu oproti 

mimoškolnímu, a to proto, aby ti, kteří nevidí žádnou výhodu, nezkreslovali výsledky šetření. 

Nejdůležitější byla opět návaznost na vyučování, která byla ohodnocená jako velká výhoda 

známkou 3,87, kdy 1 je téměř žádná výhoda, 3 označovala střední výhodu a 5 velmi velkou 
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výhodu. Další velkou výhodou byla varianta, že dítě nemusím nikam vodit, a to s hodnotou 

3,74, na pomezí střední a velké výhody je znalost vedoucího kroužku s 3,61 a bezplatnost se 

známkou 3,47.  

Obr. 4. 9: Hodnocení charakteristik z hlediska výhodnosti podle vzdělání 

Různě vzdělaní 

respondenti shodně 

umístili na první 

příčku výhodnosti 

návaznost  

na vyučování, pouze 

velikost výhodnosti 

byla různá, u vzdělání 

ukončeného základní 

školou obdržela známku 4,6, u absolventů odborných učilišť 4,08, respondentům s maturitním 

osvědčením variantu hodnotili číslem 3,69 a diplomovaní vysokoškoláci ji ohodnotili 

známkou 3,33.  

 

Celkově jsou známky dávané lidmi s nižším vzděláním vyšší než u lidí s vyšším 

dosaženým vzděláním, tuto skutečnost si vysvětluji mírně posunutým žebříčkem osobních 

hodnot a priorit, o čemž asi nejlépe hovoří bezplatnost kroužku, která se sice vyskytuje  

na třetí či čtvrté příčce u všech respondentů rozdělených podle vzdělání, ale hodnoty jsou 

velmi odlišné. Pokud tuto odpověď vezmu od respondentů se základní školou  

až po vysokoškolsky vzdělané, byly výsledky následující 3,8, 3,81, 3,31 a 2,87.  
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Analýza zp ůsobu trávení volného času d ětí 

Obr. 4. 10: Počet dětí u mužů  Obr. 4. 11: Počet dětí u žen 

 

Nejvíce tázaných, celých 46 % dosud nemá žádné dítě, dalo by se říci, že by tedy 

dotazník neměli vyplňovat, ale pro mou práci jsou důležití i potenciální rodiče a jejich 

preference před tím než mají dítě a poté. Nejčastější model domácnosti je z 34 % rodina 

s dvěma dětmi, 13 % tázaných má jedno dítě, 6 % tři děti a 1 % více než tři děti. 

Respondentky z 56 % neměly žádné dítě, respondenti z 5 %, dvě děti má 31 % žen a 39 % 

mužů, další příčku opět umístily rodiny s jedním dítětem a to u žen z 8 % a u mužů z 18 %. 

Tři děti měly 3 % žen a 8 % mužů, více než tři děti měly 2 % dotázaných žen. V ostatních 

kategoriích měly výsledky obdobný charakter. 

 

Jak je vidět z obrázku 4.10 a 4.11, podle pohlaví se počet dětí neliší, rozdílnější by bylo 

rozdělení podle příjmu či vzdělání, ale pro mé účely stačí rozdělení podle pohlaví, hlavní 

otázkou zde totiž není počet dětí, ale způsob trávení volného času a spokojenost rodičů 

s aktivitami dětí.  

 

Stěžejní otázkou pro mou práci je jakým způsobem děti nejčastěji tráví volný čas, mým 

osobním typem bylo, že to bude u osobního počítače, bohužel jsem se příliš nemýlila. 

Odpovídali pouze respondenti mající aspoň jedno dítě. Shrnu-li tuto otázku z hlediska všech 

respondentů majících dítě, pak z 35 % tráví děti volný čas u počítače, dalších 18 % jej tráví 

sportem či jinak, 13 % je venku a po 8 % dětí čte, a také se dívá na televizi.  
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Obr. 4. 12: Trávení volného času dětí lidí  Obr. 4. 13: Trávení volného času dětí rodi čů 

s příjmem do 10.000 Kč  s příjmem 10.000 Kč-19.900 Kč 

Způsob trávení volného času 
dě tí lidí s p říjmem do 10.000 K č

67%

33% venku sportem

 

Obr. 4. 14: Trávení volného času dětí rodi čů s příjmem  Obr. 4. 15: Trávení volného času dětí rodi čů 

od 20.000 Kč do 29.999 Kč  s příjmem nad 30.000 Kč 

 

 

Dále mne zajímalo, jak se toto rozdělení bude měnit z hlediska výše příjmu, kdy vyšší 

příjem často znamená dlouhou pracovní dobu. Výsledné odpovědi lidí rozdělených podle 

příjmů jsou v obrázcích 4.12 až 4.15. Lidé s příjmem do 10.000 Kč mají dva druhy dětí,  

67 % těch, které tráví čas venku (tedy před domem s kamarády) a zbylých 33 % jich tráví svůj 

volný čas sportem. Příjem rodičů v intervalu 10. 000 Kč – 19.999 Kč znamená pro děti  

z 35 % trávení volného času jinými než uvedenými způsoby, z 29 % je volný čas spotřebován 

u počítače, po 12 % je rozděleno mezi časem u televize a knížky a dalších 6 % je využíváno 

na venkovní aktivitu a aktivitu při sportu. 47 % dětí rodičů s příjmem od 20.000 Kč  

do 29.999 Kč tráví svůj volný čas sportem, dalších 24 % pak u počítače a 12 % venku,  

po 6 % jsou děti nejčastěji u televize, knížky či tráví svůj volný čas jiným způsobem.  
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Obr. 4. 16: Trávení volného času dětí rodi čů odmítajících sdělit p říjem 

Děti rodičů s příjmem nad 30 

tisíc korun již nemají tak pestré 

rozdělení volného času, většina jich je 

nejčastěji u počítače, venku, nebo tráví 

čas u knížky anebo jiným způsobem. 

Žádné dítě nesportuje, a nejvíce volného 

času také netráví u televize. Poslední 

hodnocenou skupinou jsou lidé, kteří odmítají sdělit svůj příjem, 54 % dětí těchto lidí je  

u počítače, 23 % tráví volný čas jinak, 15 % je nejčastěji u televize a pouhých 8 % sportuje 

více než by se věnovalo jiným uvedeným aktivitám. 

 

Přímá úměra mezi výší příjmu a trávením času dětí u počítače je samozřejmá, je sice 

pravda, že již téměř každá domácnost má počítač, ale nízko příjmové domácnosti nebudou mít 

nejnovější počítače uzpůsobené na hry a případně nebudou vybaveny internetem, proto není 

pro jejich děti čas u počítače lákavý. Smutné je že se děti z nejbohatších rodin nevěnují 

sportu, tedy nejčastěji. Tyto údaje mohou být proto zkreslené, ale šlo mi opravdu o to, jakým 

způsobem děti využívají svůj volný čas nejčastěji.  

 

Jednou věcí je, jak děti tráví volný čas, a další, zda jsou rodiče s touto aktivitou 

spokojeni. Respondenti obecně jsou zcela spokojeni z 32 %, z části je spokojeno 44 %, 23 % 

je zčásti nespokojena a zbylá 2 % respondentů je zcela nespokojena. Lidé s příjmem  

do 10.000 Kč jsou z 67 % zcela spokojeni a z 33 % z části spokojeni, příjem v rozmezí 10.000 

Kč až 19.999 Kč je charakteristický pro lidi, kteří jsou z 53 % zcela spokojeni, 29 % z části 

spokojeni a z 18 % z části nespokojeni s tím, co jejich děti dělají, když mají volno. 

Respondenti s příjmem od 20.000 Kč do 29.999 Kč jsou zcela spokojeni z 35 %, z části 

spokojeni ze 41 %, zčásti nespokojeni z 18 % a také 6 % rodičů je zcela nespokojeno s volno-

časovou náplní svých dětí. Respondenti dosahující příjmu nad 30.000 Kč jsou z 8 % zcela 

spokojeni, z 67 % zčásti spokojeni a z 25 % zčásti nespokojeni.  
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Obr. 4. 17: Spokojenost rodičů se způsobem trávení volného času dětí podle příjmu 

Dotazovaní, 

kteří odmítli sdělit 

svůj příjem, byli 

zcela či zčásti 

spokojeni z 15 % 

respektive 46 %, 

zbylých 38 % je 

zčásti nespokojeno 

s volno-časovými 

aktivitami svých 

dětí.   

 

Zvětšující se nespokojenost je zde opět přímo úměrná rostoucímu příjmu, což je 

zapříčiněno také tím, co děti daných respondentů dělají a může být způsobeno vyššími nároky 

rodičů na své děti. Kdy nejvíce jsou spokojeni rodiče vydělávající nejméně peněz, tedy 

obvykle ti, kteří mají dostatek času na své ratolesti. Nejméně jsou pak spokojeni lidé 

s příjmem nad 30.000 Kč, zaměstnání s tímto výdělkem jsou většinou časově náročná, a tak 

rodič nemá příliš mnoho šancí, jak by ovlivnil volný čas svých dětí.  

 

4.2 Výzkum uvnit ř klubu 
Dotazník pro hráče a jejich rodiče, zákonné zástupce měl odhalit jak se různí pohled  

na chod klubu z hlediska jeho aktivních účastníků, tedy hráčů a jejich rodičů, kteří jsou 

pasivními účastníky. S klubem do styku sice přijdou, ale hlavními spotřebiteli služeb klubu 

Klasik jsou jejich děti. Dotazníky byly totožné, aby se různorodost odpovědí dala porovnávat.  

 

Analýza aktivnosti členů baseballového klubu Klasik Frýdek-Místek 

Baseballový klub Klasik je pro polovinu hráčů prvním sportovním klubem,  

který navštěvují, pro zbylou půlku je to již několikátý v řadě. U mužských respondentů je 

prvním sportovním klubem pro 73 %, u žen 32 %, zbylých 27 % respondentů a 68 % 

ženských tazatelek navštěvovalo již jiný sportovní kroužek. 
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Obr. 4. 18: Klasik jako první sportovní klub u mužů Obr. 4. 19: Klasik jako první sportovní klub  
u žen 

 

 

Pokud bychom rozdělili respondenty podle příjmu, pak prvním sportovním kroužkem je 

pro 90 % rodin s příjmem do 20.000 Kč, 60 % lidí, jejichž měsíční příjmy dosahují 30.000 

Kč, pro 71 % s příjmem nad 40.000Kč a pro polovinu respondentů, kteří příjem odmítli sdělit. 

Také jiné sportovní kroužky již navštěvovalo zbytek dětí respondentů, jak jde vidět 

v následujícím grafu.  

Výsledky této otázky nejsou ovlivněny žádným faktorem, některé rodiny jsou založeny 

více sportovně a některé méně, jiné děti mají více nabitý volný čas, a tudíž navštěvují i více 

kroužků najednou. Jiné děti naopak vystřídají více kroužků, než zjistí, který jim opravdu 

vyhovuje a zároveň je i baví. Odpověď nejsem si jist/á nezvolil žádný respondent, což jen 

svědčí o znalosti trávení volného času svých potomků.  

Všeobecně je klub Klasik jedinou volno-časovou aktivitou pro 64 % respondentů, další 

kroužek navštěvuje 24 %, 8 % dětí stíhá ještě další dva kroužky a 4 % dokonce zvládá více 

než dva další kroužky. Respondenti mužského pohlaví odpovídali, že navštěvují pouze klub 

Klasik z 82 %, 9 % jich zvládá další dva a 9 % rovněž více než dva kroužky. Polovina žen 

navštěvuje pouze Klasik, dalších 43 % stíhá ještě jeden kroužek a zbylých 7 % chodí do dvou 

dalších volno-časových aktivit. 

Tab. 4. 2: Počet kroužků, které hráč navštěvuje podle věku 

Počet kroužků, které hráč 
navštěvuje 

věk hráče 
6-12 let 13-17 let 18 a více let 

pouze Klasik 47 % 64 % 100 % 
jeden další kroužek 29 % 28 % 0 % 
dva další kroužky 12 % 8 % 0 % 
více než dva další kroužky 12 % 0 % 0 % 

Baseballový klub Klasik je prvním 
sportovním klubem mého dít ěte - 

muži

73%

27%
ano

ne

Baseballový klub Klasik je prvním 
sportovním klubem mého dít ěte - 

ženy

32%

68%

ano

ne
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 Zajímavé je rozdělení podle věku hráčů, v předchozím rozdělení jsou totiž zahrnuty 

odpovědi jednak samotných hráčů, ale také jejich rodičů. Z tabulky 4.2 můžeme vyčíst,  

že žáci a žačky, tedy děti ve věku 6 až 12 let jsou nejaktivnější věkovou kategorií, polovina 

jich chodí jen do baseballu či softballu a další polovina navštěvuje jeden, dva nebo více  

než dva další kroužky. Věková rozpětí 13 až 17 let je nazývaná mladší, starší kadeti a kadetky 

z nich 64 % stihne pouze baseball či softbal, zbylí zvládají jeden či dva další kroužky. Ženy  

a muži jsou od 18 let a ti jsou již tak časově vytížení, že zvládají navštěvovat jen baseball  

a softbal. Z posledního šetření tedy vyplývá, že čím jsou děti mladší, tím více mají času, starší 

jsou pak rádi, že stihnou jednu volno-časovou aktivitu, školu a své povinnosti, které je čekají 

doma u rodičů či ve vlastní domácnosti.  

 

 Respondenti, kteří navštěvují ještě jiné kroužky, měli blíže specifikovat, které další 

navštěvují, všeobecně z poloviny chodí do sportovních mimoškolních, z 18 % jsou to 

nesportovní mimoškolní jako hudební výchovy v Základních uměleckých školách a kroužky 

při Domech dětí a mládeže, 9 % zvládne jít na nesportovní školní kroužek.  

Větší polovina, tedy 54 % žáků a žaček chodí do sportovních mimoškolních a po 15 % 

jich navštěvuje nesportovní mimoškolní, sportovní školní a nesportovní školní. Kadeti  

a kadetky ze 44 % chodí na sportovní mimoškolní aktivity, 22 % a 33 % z nich pak 

navštěvuje nesportovní mimoškolní respektive sportovní školní.  

Obr. 4. 20: Kroužky, které navštěvují děti mužů  Obr. 4. 211: Kroužky, které navštěvují dětí žen 

 

 Jak je vidět z výše umístěných obrázků 4.20 a 4.21, z větší poloviny, tedy  

asi 70 % – 80 % členové klubu Klasik Frýdek-Místek navštěvují jiné sportovní kroužky,  

ať již školní či mimoškolní, nesportovním se jich věnuje asi 22 % - 30 %. Lidé chodící  

Další kroužky, které navšt ěvují potomci muž ů

25%

25%25%

25% sporotvní mimoškolní

nesportovní mimoškolní

sportovní školní

nesportovní školní

Další kroužky, které navšt ěvují potomci žen

14%

21%

64%

sporotvní mimoškolní nesportovní mimoškolní

sportovní školní
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do jednoho sportovního kroužku, který zabírá většinu jejich volného času, tak tíhnou 

všeobecně ke sportovním aktivitám více než k nesportovním.  

 

Zda je baseball a softbal časově náročný mne opět zajímalo z hlediska věkové kategorie 

hráčů, abych se přesvědčila, zda je s vývojem věku chápána časová náročnost tohoto sportu 

odlišně. Vzhledem k tomu, že jsem aktivní hráčka i trenérka, tréninky jsou obvykle dvakrát  

či třikrát týdně a přes sezónu jsou ještě zápasy přes víkendy pro starší kategorie a přes týden 

pro mladší, dalo by se říci, že tento sport je opravdu náročný. Hlavním problémem z hlediska 

času je překrývání se některých věkových kategorií a tedy možností, že hráč starších kadetů  

či kadetek může současně hrát za muže či ženy.  

 

Všeobecně nestíhá potomek či samotný hráč nic jiného z 16 %, u 34 % dotazovaných 

záleží na rozvržení času, 48 % si myslí, že je rozdíl mezi tím, zda je zrovna sezóna a hrají se 

zápasy či jsou tréninky pouze v tělocvičně a občas se koná nějaký turnaj.  

Věková kategorie žáků (6-12 let) ze 41 % musí rozvrhnout svůj čas a potom není tento 

sport časově náročný, pro 53 % je náročný jak kdy, tedy sezóna a mimosezónu. Pro kadety  

a kadetky je absolutně nemožné stihnout ještě něco jiného z 20 %, 28 % si umí rozvrhnout čas 

a 52 % hodnotí časovou náročnost podle sezónnosti. Starší 18 let hodnotí sport z 38 % jako 

takový, který je absolutně časově vytěžuje a ze stejné velikosti u nich záleží na rozvržení 

času, zbylých 25 % je časově zaneprázdněných podle sezónnosti.  

 

Obr. 4. 22: Časová náročnost baseballu a softbalu podle věku hráče  

Opět se potvrzuje, že čím je 

hráč starší, tím je pro něj sport 

časově náročnější, hodně také 

záleží na schopnosti rozvrhnout 

si svůj volný čas a hlavně  

na tom, ve kterém ročním období 

se zrovna nacházíme. Tedy zda 

se hrají zápasy, jezdí se  

na všelijaké turnaje ať už 
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celostátní či mezinárodní, či je zima a tréninky probíhají v tělocvičně a na turnaj se vyjíždí 

maximálně jednou za celé období.  

 

Analýza kvality klubu Klasik 

Tato hodnotící otázky, kde byly hodnoceny jednotlivé tréninkové faktory na škále  

od 1 do 5, stejně jako se známkuje ve škole, jsou důležité z hlediska zpětné vazby ke klubu. Je 

jistě pravdou, že všichni trenéři se snaží a dělají pro to maximum, aby byly tréninky  

pro jednotlivé kategorie co nejpřínosnější a aby na své svěřence působili co nejlepším 

dojmem také z hlediska slušného chování. Některé věci však příliš ovlivnit nemůžeme a to 

jsou kolektiv družstva, či spokojenost hráče v týmu. Diskutabilní je také místo tréninků, 

protože všechny sportovní kluby jsou závislé na sponzorech a příspěvcích města a tudíž si 

většina nemůže dovolit kvalitní hřiště, které by odpovídalo představám všech zúčastněných.  

 

Pro tuto otázku jsem vytvořila poziční mapu na základě hodnocení spokojenosti 

respondentů s tréninkovými faktory, tyto výsledky jsou v obrázku 4.23 na ose y. Na ose x pak 

bude významnost, jakou dávají dotazovaní jednotlivým faktorům. Obsazeny byly tři 

kvadranty, první, ve kterém se nacházejí motivátory, tedy takové faktory, jejichž důležitost  

i spokojenost s nimi je vysoká. V klubu Klasik jimi jsou spokojenost hráče, kolektiv družstva 

a kvalita trenéra. Ve druhém kvadrantu, přeinvestovaných faktorech, s vysokou spokojeností  

a relativně nízkou významností jsou výše příspěvků, čas a obsah tréninků. Třetí kvadrant 

obsahuje faktory marginálních příležitostí, vyznačují se nízkou spokojeností a relativně 

nízkou významností pro respondenty je tímto faktorem místo tréninků.  

Obr. 4. 23: Poziční mapa tréninkových faktorů 
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Důležité rozdělení této otázky bude podle respondentů, tedy zda dotazník vyplňoval 

samotný hráč či jeho rodič/zákonný zástupce. Dítě se přímo účastní tréninků a tak, dalo by se 

říci, bude hodnotit tyto faktory objektivně, podle svého uvážení. Rodiče navštěvují zápasy, 

vidí, jestli dítě chodí mezi ostatní děti rádo a slyší jeho nářky či pochvaly. 

Obr. 4. 24: Spokojenost hráčů s tréninkovými faktory  Obr. 4. 25: Spokojenost rodičů s tréninkovými 
faktory  

 

 

V hodnocení hráčů dopadly výborně všechny kategorie, protože v průměru se žádná 

nedostala nad 2,5, což je solidní výsledek. Na prvních třech místech se umístily tyto faktory 

kvalita trenérů 1,22, spokojenost hráče v týmu 1,26 a také čas tréninku se známkou 1,52. 

V samém středu hodnocení se umístil obsah tréninků a jeho výsledná hodnota se zastavila  

na 1,56, do známky 2 se pak těsně vešel kolektiv družstva. Těsně nad obstojnou dvojkou je 

místo tréninků a výše příspěvků. 

  

U rodičů bylo hodnocení trošku přísnější, maximální hodnota se však vyšplhala na 2,61, 

a to u výše příspěvků, místo tréninků bylo hodnoceno známkou 2,43 a těsně pod dvě se dostal 

čas tréninků. Uprostřed hodnotícího pole je obsah tréninků a první tři příčky od zadu obsadily 

následující faktory a jejich známky. Kolektiv družstva (1,61), kvalita trenérů (1,52)  

a spokojenost hráče v týmu (1,43). 

Faktory byly hodnoceny u obou typů dotazovaných velmi dobře, což je jasný výsledek 

spokojenosti účastníků klubu Klasik ať již aktivních či pasivních. Pozice jednotlivých 

charakteristik se u nich lišila, u hráčů byl v první trojce čas tréninků, u rodičů kolektiv 

družstva, zbylé dvě příčky byly totožné. Odlišnost si vysvětluji tím, že pro rodiče je ve sportu 

dost důležité také to, jak se k sobě děti navzájem chovají, tedy kolektiv. Pro děti je jistě také 

důležitý, ale spokojenost s ním byla nižší než u rodičů, což je zapříčiněno tím, že se v dané 

Spokojenost hrá čů s tréninkovými faktory

1,56

2,19
1,59

1,26

1,22 1,522,33

obsah tréninků místo tréninků
čas tréninků kvalita trenérů
výše příspěvků kolektiv družstva
spokojenost hráče v týmu

Spokojenost rodi čů s tréninkovými faktory

2,43

2,61

1,61
1,43

1,52
1,91

1,70

obsah tréninků místo tréninků
čas tréninků kvalita trenérů
výše příspěvků kolektiv družstva
spokojenost hráče v týmu
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skupině lidí pohybují, kdežto rodiče vše mohou pozorovat pouze na zápasech  

či zprostředkovaně od svých potomků.  

 Roční příspěvky klubu jsou 2.500 Kč, vzhledem k tomu, že když se tato cifra přepočte 

na měsíc a vyjde nám částka 250 Kč (přes prázdniny se tréninky nekonají), není to moc, 

 když Vám teoreticky vzato 2-3x týdně pohlídáme na dvě hodinky dítě, občas na celý den přes 

víkend. Druhou stranou mince však je, že každý další zápas mimo vypsanou listinu jsou 

finance navíc, vybavení stojí také něco, takže zase až tak finančně nenáročný tento sport není. 

Všeobecně by nižší příspěvky uvítalo 16 % dotazovaných, 52 % je spokojeno se současnou 

výší, 18 % by jich bylo ochotno investovat 3.000 Kč, dalších 8 % a 6 % by uvolnilo do 4.000 

Kč respektive nad 4.000 Kč ze svého ročního rozpočtu.  

Tab. 4. 3: Optimální výše příspěvků podle příjmu 

Optimální výše 

příspěvků 

Příjem 

do 
20.000 

Kč 

do 
25.000 

Kč 

do 
30.000 

Kč 

nad 
40.000 

Kč 

odmítli 
sdělit 

méně než 2.500 Kč 30 % 0 % 0 % 0 % 31 % 
do 2.500 Kč 50 % 33 % 60 % 71 % 56 % 
do 3.000 Kč 20 % 33 % 20 % 29 % 0 % 
do 4.000 Kč 0 % 25 % 0 % 0 % 6 % 
nad 4.000 Kč 0 % 8 % 20 % 0 % 6 % 

 

 Podle příjmů se preference mírně mění, příspěvky nižší než 2.500 Kč by rádo platilo 

30 % respondentů s příjmem do 20.000 Kč a také 31 % těch, kteří příjem odmítli sdělit. 

Současné příspěvky jsou vhodné pro polovinu lidí stejných příjmových skupin jako  

u předchozí výše příspěvků. Nadpoloviční spokojenost je u rodin s příjmem do 30.000 Kč  

(60 %) a nad 40.000 Kč (71 %), ucházející jsou pro méně než polovinu rodin s příjmem  

do 25.000 Kč (33 %). Do 3.000 Kč jsou přijatelné příspěvky pro méně jak polovinu 

respondentů všech příjmových kategorií krom těch, kteří nechtěli svůj příjem zveřejnit, pro ty 

by tato částka nevyhovovala vůbec. Pro zbylé se přijatelnost pohybuje od 20 % do 33 %.  

Nad 4.000 Kč je ochotno platit 6 % respondentů odmítajících sdělit své příjmy a 25 % 

takových, jejichž měsíční výdělek je do 25 tisíc korun. Částka vyšší než 4.000 Kč je z 6 % a 8 

% zvládnutelná pro příjemce 25.000 Kč a odmítajících sdělit, celých 20 % dotazovaných 

majících měsíční mzdu do 30.000 Kč, jsou tuto částku ochotny zaplatit.  
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 Jak je vidět, tak výše příspěvků je velmi různorodá, nedá se přesně říci, že by byla 

přímo závislá na výši příjmu domácnosti, důležitými faktory může být také počet dětí, životní 

styl a preference. Domácnosti s nižším příjmem, ale zaměřením na sportovní aktivity a snaze 

zorganizovat dětem život tak, aby neměly příliš času na hlouposti, budou jistě ochotny  

za kroužek utratit i větší obnos peněz, než například rodina s vyšším příjmem, ale orientovaná 

spíše na nesportovní aktivity a činnosti v blízkosti bydliště či v domácnosti.  

 

Další důležitou otázkou je aktivnost klubu v ostatních aktivitách kromě hlavních soutěží, 

do kterých je klub každoročně přihlášen. Všechny kategorie hrají oblastní soutěže, popřípadě 

soutěž moravskou. 56 % respondentů je zcela spokojena s tím, jak se Klasik účastní ostatních 

turnajů, olympiád pro děti a republikových mistrovství, 6 % by pak bylo rádo za více 

celorepublikových turnajů, 2 % by si přály více mezinárodních turnajů a po 18 % si myslí,  

že bychom se měli účastnit více různých akcí či nemohou posoudit, protože je jejich dítě 

v klubu kratší dobu či nemohou srovnat tuto aktivitu s předchozími zkušenostmi.  

V případě, kdy respondenty rozdělíme na hráče a rodiče, pak byli spokojeni z více  

než poloviny, což je velmi dobrý výsledek, který můžeme pozorovat v obrázcích 4.26 a 4.27. 

11 % hráčů by bylo rádo, kdyby se klub více účastnil celorepublikových turnajů, 4 % by 

uvítaly mezinárodní turnaje a po 15 % si respondenti mezi sebe rozdělili více různých akcí  

a nemohu posoudit. Rodiče si pak zbylé odpovědi rozdělili mezi alternativy více různých akcí 

(22 %) a nemohu posoudit (26 %). 

Obr. 4. 26: Spokojenost hráčů s aktivitou klubu  Obr. 4. 27: Spokojenost rodičů s aktivitou  

klubu 

 

Pojďme se ještě zaměřit na spokojenost podle věku hráče, kdy můžeme blíže odhalit,  

které kategorie jsou dostatečně vytížené a účastní se rozličných akcí v přijatelné míře  

pro hráče. Tak tedy spokojeni jsou žáci a žačky ze 47 %, kadeti a kadetky z 56 % a ženy  

Spokojenost hrá čů s aktivitou klubu

59%
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ano, jsem zcela spokojena
ně, více celorepublikových turnajů
ne, více mezinárodních turnajů
ne, více různých akcí
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Spokojenost rodi čů s aktivitou klubu
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či muži ze 75 %, žáci by se rádi z 6 % více účastnili mezinárodních turnajů, z 18 % by byli 

rádi za více různých akcí a celých 29 % jich nemůže situaci posoudit. Kadeti a kadetky by 

rádi uvítali z 8 % celorepublikové turnaje, z 20 % všelijaké akce a 16 % nedokáže posoudit. 

Ženy a muži si zbylých 25 % rozdělili na půl mezi účast v celorepublikových turnajích  

a různých akcí. Z čehož tedy vyplývá, že nejvíce jsou spokojeni nejstarší hráči, což může opět 

znamenat jejich časovou vytíženost ve škole či práci. Trošku méně jsou spokojení hráči  

do věku 18 let, kteří se neúčastní všeobecně turnajů až tak často a kupodivu nejméně 

spokojení jsou žáci a žačky, kteří jezdí pravidelně na turnaje po celé republice a často 

vyjíždějí do zahraničí – alespoň jednou ročně – na mezinárodní turnaje.  

 

Jelikož je tvůrce dotazníku v nelehké situaci a mnohdy se stane, že v dotazníku 

nezabere celou škálu problémů, je dobré na konci udělat otevřenou otázku, kde mohou 

respondenti zdůraznit nedostatky, které nebyly v předchozích otázkách zmíněny. Celých 84 % 

lidí by si přálo nové hřiště, což je pochopitelné, za mou hrací „kariéru“ jsme již na čtvrtém 

hřišti, na každém předchozím jsme něco vybudovali, snažili jsme se prostředí i zázemí,  

které bylo upravit na přijatelnou míru, ale poté opět přišel přesun na jiné místo. Současné 

hřiště je škvárové, což není dobré jak z hlediska oficiálně schváleného hřiště pro baseball  

a softbal, tak z hlediska zdraví hráčů. Obtížné na celé situaci je to, že na hřišti,  

na kterém v současnosti jsme, nejsou vyřešeny majetkové záležitosti, což je největší 

překážkou vybudování solidního hřiště.  

Zbylí respondenti by uvítali letní tábory pro děti, místo soustředěních na hřišti, někteří 

si stěžovali na chování chlapců mezi sebou a jiným připadá slabá informovanost rodičů  

přes internet.  

 

4.3 Vyhodnocení hypotéz 
Hypotézy ve řejnosti 

 
H1: Z 20 % lidé upřednostňují kroužky při škole, tedy ty, za které se neplatí. 

Tato hypotéza se nepotvrdila, kroužky při škole si zvolilo 18 % dotazovaných, hlavním 

důvodem je první varianta odpovědi, kterou volilo 67 % všech dotázaných. Větší polovině 

respondentů nezáleží až tak na tom, jestli bude kroužek při škole nebo mimoškolní, důležité 
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pro ně je, aby aktivita jejich děti bavila. Pokud tedy klub Klasik zaujme děti softbalem  

či baseballem, má o své budoucí členy postaráno. 

 

H2: Lidé mající více dětí, upřednostňují z 30 % levnější kroužky, tedy do 1.200 Kč či 2.400 

Kč ročně. Lidé mající méně dětí budou pak ochotny zaplatit i 3.600 Kč a to o 10 % více  

než lidé mající více dětí. 

Lidé mající dvě a více děti volily tyto varianty z 18 % a 42 %, v součtu tedy z 60 %, čímž 

se hypotéza potvrdila, avšak i ostatní skupiny lidí, tedy ti, kteří mají jedno či zatím žádné 

dítě z více než 30 % vybírali nižší příspěvky. Větší rozdíl byl v nejvyšší ceně, tedy sumě 

3.600 Kč, kde respondenti mající jedno či žádné dítě byli ochotni platit tuto částku shodně  

ze 17 %, kdežto lidé mající více dětí by ji platilo jen ve 3 % případů. Jelikož jsou příspěvky 

klubu Klasik ve výši 2.500 Kč, jenom těsně se nevejdeme do limitu, který jsou ochotny platit 

rodiny s větším počtem dětí. Nad stokorunou však mohou přivřít oko, navíc je možno klubu 

platit příspěvky ve dvou splátkách či se domluvit na splácení podle finanční situace 

jednotlivých rodin.  

 

H3: Lidé do 25 let jsou ochotni za kroužek platit větší sumy, než lidé ve věku 46 – 55 

Mladí lidé ve věku do 25 let, jsou ochotni platit příspěvky do 3.600 Kč a nad 3.600 Kč 

z 37 % a z 23 %, kdežto lidé ve věku 46 až 55 let by byli ochotni platit z 29 % maximálně 

přípustnou výši příspěvků do 3.6000 Kč. Z čehož vyplývá, že se třetí hypotéza potvrdila.  

Pro klub by tedy měli být perspektivnější mladší rodiče, ale pokud se podíváme na výsledky, 

tak 29 % lidí ve věku 46-55 let jsou ochotni platit příspěvky do 3.600 Kč, tato výše je o 1.100 

Kč větší než současné příspěvku v klubu. Z výše uvedeného vyplývá, že pro klub Klasik jsou 

perspektivní obě věkové kategorie respondentů.  

 

H4: Sportovní kroužky jsou preferovanější o 25 % než ostatní kroužky.  

Sportovní kroužky byly v této otázce rozděleny do dvou kategorií, první z nich jsou 

kolektivní aktivity a druhou individuální, které v souhrnu získaly 56 % odpovědí, zbylých 46 

% si rozdělily nesportovní kroužky, jiné, žádné a odpověď je mi to jedno, hlavně  

když kroužek bude dítě bavit. Poslední jmenovaná varianta získala 28 % odpovědí,  

čímž zkoumanou problematiku zkreslila, avšak vyšlo z šetření, že se hypotéza nepotvrzuje. 
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Dle výše zmíněného pro Klasik vyplývá, že sportovní kroužky jsou oblíbenější než zbylé 

aktivity, že se hypotéz nepotvrdila, neznamená nic špatného, pouze dalších 28 % se přidává  

ve prospěch klubu, protože tato cifra pod sebou zahrnuje možnost, že dítě bude daná aktivita 

bavit.  

 

H5: Sportovní kolektivní kroužky jsou vyhledávanější o 15 % více než individuální. 

Sportovní kolektivní si vybrali respondenti ze 43 % a individuální z 13 %, čímž se 

hypotéza potvrdila a je zřejmé, že pro dotazované je perspektivnější pro děti zvolit 

kolektivní kroužek, kde si děti mohou získat své kamarády, se kterými mohou trávit svůj 

volný čas, kde najde uplatnění téměř každé dítě, různých věkových kategorií či obdařeno 

různou sportovní zdatností.  Další kladné potvrzení hypotézy, z kterého vyplývá také plus  

pro baseballový a softbalový klub, vzhledem k tomu, že oba tyto sporty mají kolektivní 

charakter. 

 

Z výše potvrzených i nepotvrzených hypotéz vyplývá pro klub Klasik několik 

skutečností, kterým by se měl vyhnout při vyhodnocování příčin, které způsobují 

nedostatečný zájem dětí o baseball a softbal. Jistě to nebude tím, že by dávaly přednost jiným 

nesportovním kroužkům či nekolektivním aktivitám. Při vyhodnocování příčin je důležité 

neupnout se na ty, které byly již zcela vyvráceny, ale najít skutečné důvody, proč o tyto sporty 

není zájem. 

 

Hypotézy hrá čů, rodi čů a zákonných zástupc ů 

 
H6: 35 % rodičů a dětí by uvítalo nižší výši příspěvků. 

Hypotéza se nepotvrdila, i když po přečtení této otázky by si každý logicky pomyslel, 

komu by vadilo nebo kdo by neuvítal nižší sumu peněz, kterou by měl ročně vydat za aktivity 

svých dětí. Avšak lidé měli volit nejvyšší pro ně přípustnou výši příspěvků, tedy poslední,  

za kterou by ještě dítě do baseballu přihlásili. Méně než současnou sumu, která činí 2.500 Kč, 

by uvítalo 16 % respondentů, spokojeno je 52 % a zbylých asi 32 % by bylo schopno platit 

vyšší sumu, někteří by dokonce obětovali více než 4.000 Kč ročně ze svého rozpočtu. 

Nepotvrzená hypotéza tedy signalizuje většinovou spokojenost s výší příspěvků, jejich 

hodnota tedy není hráči a jejich rodiči hodnocena jako vysoká. 
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H7: 30 % dotazovaných si přeje nové hřiště (42 %) 

Z celkových 50 respondentů, kteří dotazník vyplňovali na volnou otázku, ve které jsem se 

tázala na něco, co by chtěli v klubu Klasik změnit, odpovědělo 25 respondentů, tedy polovina. 

Pro tyto pak byl ve 21 případech preferovanou změnou nové hřiště, což je 42 % z všech 

dotazovaných. Hypotéza se potvrdila, toto stanovisko bylo více méně jasné, protože 

současná situace hřiště je velmi neutěšitelná, což jsem zmínila již ve vyhodnocování 

jednotlivých otázek. Proto by se klub měl co nejvíce snažit o změnu, tedy přebudování hřiště 

či přesun na nové pozemky, kde by bylo možné hřiště vybudovat dle představ všech 

zúčastněných.  

 

H8: Kvalita trenérů bude v průměru hodnocena do 2,5, kolektiv družstva pak do 1,9. 

Hypotéza se potvrdila, vzhledem k nečekaně příznivým výsledkům hodnocení 

tréninkových faktorů, kdy žádný faktor nebyl hodnocen horší známkou než 2,5, což je 

výborný výsledek. Průměrně byla kvalita trenérů ohodnocena známkou 1,36 a kolektiv 

družstva 1,6. Ani dle rozdělení vyplňujících na rodiče a hráče či jiná rozdělení nevykazovaly 

horší hodnoty.  Pro klub tedy jasně vyplývá, že jsou hráči i jejich rodiče spokojeni s kvalitou 

trenérů i kolektivem hřiště. Trenéři by však neměli usnout na vavřínech a měli by navázat  

a pokusit se kvalitu svých výkonů neustále zlepšovat. 
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5 Doporu čení 
Na počátku Diplomové práce jsem si vymezila cíle, které bych rozdělila na dvě části, 

které se budou lišit v závislosti na tom, pro koho byl dotazník určen. Vyhotovila jsem dvě 

varianty dotazníků, jeden, který byl určen pro široké obyvatelstvo Frýdku-Místku  

a druhý, který byl určený pro členy klubu, tedy jejich hráče a rodiče, či zákonné zástupce 

těchto členů.  

 

5.1 Doporu čení vycházející z dotazník ů veřejnosti 
Dotazníkem, který jsem rozdala veřejnosti, jsem chtěla zjistit, zda znají baseball  

a softbal, zda znají klub Klasik Frýdek-Místek a jaké jsou příčiny nezájmu dětí a rodičů  

o tento sport.  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že téměř 80 % všech respondentů baseball  

a softbal znají, známější z těchto dvou sportů je baseball, je totiž veřejností brán jako 

synonymum pro oba sporty. Lidé nevidí téměř žádnou rozdílnost mezi tímto sportem,  

ať už jej provozují chlapci či děvčata – v naší zemi je zaběhnutý jeden název a to baseball. 

Tudíž znalost je tohoto sportovního odvětví je dobrá a z toho by měl klub čerpat a nesvalovat 

nedostatek lidí či nezájem o tento sport na jeho neznalost. Dalším stupněm vzdělanosti lidí 

tohoto sportu by mohla být základní znalost pravidel, o kterou by se klub měl snažit, 

prostřednictvím dětí na základních školách, například vydáním brožury pro tyto účely.  

Aby základní pravidla i cíle sportu byly přiblíženy jak rodičům, tak jejich dětem.  

 

Se známostí konkrétně Baseballového a softbalového klubu Klasik Frýdek-Místek je 

to již horší. Zná ho pouze 19 % tázaných, z těchto výsledků by se mělo vycházet nejvíce  

a trojčlenný výkonný výbor klubu by se měl snažit klub co nejvíce přiblížit společnosti, 

zviditelnit jej. Je vidět, že mít vlastní internetové stránky, na kterých je přehled aktivit  

a výsledkové zpravodajství nestačí. Pokud, o nich lidé nemají ponětí, bude návštěvnost těchto 

stránek podpořena pouze členy klubu a jejich rodiči. Dobrou zprávou je, že způsobů a cest jak 

se zviditelnit je mnoho a jsou různě finančně náročné. Již v každém městě vychází 

zpravodaje, kde může publikovat téměř každý. Bylo by tedy dobré v průběhu sezóny i mimo 

ni informovat veřejnost o aktuálním dění, umístění jednotlivých družstev, či o účasti klubu 
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na mezinárodních turnajích. Další variantou je publikovat v okresním Deníku, což by bylo 

také zdarma, jediným problémem je, aby si článek o klubu vybrali redaktoři, kteří sestavují 

sportovní zpravodajství, což někdy není lehké. Pokud by se klub rozhodl propagační kampaň 

podpořit finančními prostředky, otvírají se nepřeberné alternativy, kterých lze efektivně 

využít. Může se jednat o vyvěšení plakátů v autobusech Městské hromadné dopravy, 

vylepování plakátů na místech k tomu určených či vytvořit inzerát a nechat ho promítat  

před filmovými představení v kině Petra Bezruče či kině Vlast. Variant je příliš, stačí určit si 

finanční obnos, který je klub ochoten obětovat pro své zviditelnění. Zjistit jednotlivé 

možnosti, jak se zviditelnit není pro místní občany problém, protože znají instituce,  

ve kterých je možno umístit reklamu či místní tisk, kde je inzerce zdarma.  

 

Důležitá pro celkové zhodnocení nezájmu dětí a jejich rodičů jsou preference rodičů 

z hlediska typu kroužku, téměř z poloviny dávají přednost sportovním kolektivním kroužkům, 

mimoškolním a aktivity, které budou děti bavit. Z těchto informací vyplývá, že z přibližně  

70 % má baseball pro děti šanci, jedná se o kolektivní sport a pokud bude dítě bavit, je 

vyhráno. A měl by se snažit dostat nejprve do povědomí občanů již výše zmíněnou inzercí,  

a opětovným prováděním náborů v základních školách po celém Frýdku-Místku získat nové 

členy a zvaním široké veřejnosti na akce pořádané klubem.  

 

Současná výše ročních příspěvků je v klubu 2.500 Kč, tuto částku by nebyla schopna 

platit přibližně desetina respondentů, zbylí jsou ochotni zaplatit současnou částku, v některých 

případech i částky vyšší. Ve výši příspěvků tedy také není problém, klubu bych tedy 

doporučila udržovat jejich výši na současné sumě a postupně se pokusit získat sponzory,  

aby z jejich příspěvků mohly být hrazeny různé výdaje klubu jako doprava na turnaje  

a zápasy, vybavení a výzbroj hráčů. Hlavní je, aby se vedení klubu neuchýlilo k nesprávnému 

hodnocení. V případě že by jako hlavní problém určili výši příspěvků, mohli by se ji snažit 

snižovat, ale další hráče by tím stejně nepřilákali. Co je horší, odčerpali by si tímto počinem 

peníze z pokladny.  

 

Abych zjistila, které faktory týkající se jednotlivých volno-časových aktivit dětí jsou 

pro rodiče nejdůležitější, byla zařazena také otázka, ve které měli ohodnotit jednotlivé 
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charakteristiky podle míry ovlivnění při výběru kroužku. Nejdůležitější je nadšení dítěte, 

kvalita kroužku a vzdálenost místa konání od bydliště. Méně důležité je pak pro rodiče,  

zda musí svého potomka na kroužek dovést či jeho cenová náročnost. Hřiště je umístěno 

v centru města, tedy vzdálenost pro obyvatele jak Frýdku, tak Místku je obdobná, poblíž je 

vlakové i autobusové nádraží, dá se zde bezpečně dojet po cyklostezce. Umístění hřiště bych 

tedy neměnila, změnit by se však měla jeho kvalita. Kvalita celkového chodu klubu byla 

ohodnocena hráči i rodiči velmi dobře (viz. další kapitola), nadšení dítěte je pak věcí trenéra, 

zbytku družstva a také hráče samotného, občas není jednoduché děti nadchnout. I po shrnutí 

této otázky je pořád pozice klubu Klasik dobrá a nevidím důvody, proč by děti nemohly  

či neměly tento sportovní kroužek navštěvovat. Proto by měli trenéři, jež získají nové hráče 

zachovat svou současnou tvář a stejně kvalitně připravovat i nové členy.  

 

Podívejme se nyní na další otázku, ve které měli respondenti vidící ve školním 

kroužku nějakou výhodu ohodnotit opět faktory školního kroužku z hlediska jeho výhodnosti. 

Největší výhodou školního oproti mimoškolnímu kroužku byla pro respondenty návaznost  

na vyučování a to, že nemusí dítě nikam vodit. Klasik se snaží využít těchto výhod  

a od letošního školního roku 2007/2008 zavedl na dvou základních školách kroužek 

pálkované, který je určen pro děti z prvních a druhých tříd. Již několik let stejný kroužek 

probíhá na Základní škole v Lískovci, který patří pod Frýdek-Místek. Aktivity se účastní 

trenéři klubu a jeden učitel z dané základní školy, činnost je přizpůsobena schopnostem dětí, 

hrají se hry a občas se snaží zapojit trochu baseballové věci, jako je chytání s lapačkou  

či pálení pálkou do míče. Děti z těchto školních kroužků pak často přecházejí do klubu  

a stávají se na dlouhou dobu hráči, kteří mají šanci na úspěch, vzhledem k jejich nízkému 

věku, kdy se sportem začali. Proto by měl klub v této aktivitě dále pokračovat, protože zde je 

největší pravděpodobnost, že dítě u sportu zůstane. 

  

5.2 Doporu čení vycházející z dotazník ů pro hrá če, rodi če  
Dotazníkem, který jsem rozšířila mezi hráče a jejich rodiče (zákonné zástupce), jsem 

měla přijít na to, jak jsou rodiče s klubem spokojeni, co by chtěli změnit a jak jim vyhovují 

tréninky podle různých faktorů. Tedy, aby mohlo být dosaženo, co možná největší 

spokojenosti s celkovým chodem klubu ze strany přímých i nepřímých účastníků. 
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V případě, kdy měli respondenti hodnotit jednotlivé tréninkové faktory, stejným 

systémem jako ve škole, pak nejlepší známku dostala spokojenost hráče v týmu, kvalita 

trenérů a obsah tréninků. Těsně za těmito charakteristikami se umístil kolektiv družstva a čas 

tréninků, místo tréninků a výše příspěvků.  

Bylo by tedy dobré, aby se začalo intenzivně jednat o úpravě současného hřiště  

či přechodu na hřiště jiné. Jelikož do klubových problémů mohu nahlížet, jelikož jsem jeho 

součástí, vím, že se o úpravě hřiště jedná, byla by zde i šance dostat peněžní granty  

od Softbalové či Baseballové asociace na výstavbu nového hřiště, avšak musely by být 

v pořádku majetková práva, celého pozemku. V čemž je problém, protože pět kousíčků půdy 

jsou v osobním vlastnictví, kdy osoby daného majetku nejsou k nalezení. Další možnou 

variantou je tedy nalezení nového hřiště, u kterého by mělo být součástí určité zázemí – 

šatny, sprchy, toalety. Na této fázi se rovněž pracuje, avšak najít volné místo, kde by se vešlo 

baseballové hřiště, není příliš lehké. Doporučila bych tedy zapojit do hledání nové plochy co 

nejvíce lidí, jak starší hráče, tak rodiče dětí, kterým není osud klubu lhostejný.  

Výše příspěvků nemůže začít klesat, dokud nebude nalezen jiný zdroj příjmů pro klub, 

jako jsou sponzoři. Letos zavedený tříčlenný výbor, kdy předseda delegoval své pravomoci  

na další dvě osoby, starostí jedné je účetnictví klubu, záležitostmi druhé je hledat sponzory  

a nové hřiště a předseda si nechal ve své kompetenci starost o sportovní záležitosti. 

V minulém roce tým žen získal sponzorský dar ve výši 13.000 Kč od Frýdecké skládky  

na vyhotovení nových dresů. V letošním roce bychom mohly získat další finanční obnos, 

rovněž uvažujeme o požádání o příspěvek u automobilky Hyundai, která hodlá podporovat 

Moravskoslezský kraj. Informačním materiálem, pro získání těchto grantů by se mohla stát 

má Diplomová práce, která by byla doplněna o přehled výsledků jednotlivých kategorií  

za poslední léta v oblastních soutěžích, celorepublikových a mezinárodních turnajích,  

aby potenciální sponzor viděl, že bude dobře reprezentován a hlavně bude často na očích 

v různých koutech republiky.  

 

Důležitou součástí každého sportovního klubu je účast v oblastních či krajových 

soutěžích, ale také se stát součástí celorepublikových turnajů, mistrovství republiky  

či mezinárodních turnajů v různých evropských zemích.  
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S aktivností klubu je spokojena více než polovina dotazovaných. Podle mého názoru 

je účast Klasiku více než dostačující, podle kategorií jsou pak nejpestřejší programy tvořeny 

pro nejmladší kategorii žáků, kteří se účastní pravidelně dvou mezinárodních turnajů ročně, 

jeden se koná v Polsku a druhý v Itálii, na těchto turnajích obsazují dobrá místa. Kadetky  

a kadeti mají možnost jezdit na Olympiádu pro děti, či se účastní Ligy kadetek a mistrovství 

republiky. Ženská a mužská kategorie stíhá svou vlastní soutěž, na více aktivit není dost 

volného času.  

Bylo by dobré, aby klub zůstal u své aktivnosti v herních soutěžích všeho druhu,  

aby dále pořádal na začátku a konci sezóny přátelská utkání rodičů, dětí a všech příznivců 

sportu, které nazývá První respektive Poslední odpal. Každoročně se také koná Baseballový 

ples, jehož součástí je vyhlášení nejlepších hráčů všech kategorií (nejlepší hráč, nadhazovač, 

nejužitečnější hráč). Důležité pro klub by mělo být, aby na tyto akce zvala i širokou veřejnost, 

rozdávat informační a zvací letáky do škol či nechat otisknout pozvánku do místních 

Zpravodajů či novin, aby se veřejnost o těchto aktivitách dozvěděla. 

 

Otázkou, co by se mělo v klubu Klasik změnit, jsem měla zjistit, co je 

nejpreferovanější problematikou rodičů a dětí, věci které by chtěli změnit, ale nemají 

příležitost o nich mluvit. Na tuto volnou otázku odpověděla polovina respondentů, z nichž 

většina chtěla nové hřiště, o kterém se mluví již dlouhou dobu. Zbytku se například nelíbí 

chování chlapců mezi sebou v oddíle, slabá informovanost rodičů na internetových stránkách, 

tyto odpovědi se vyskytovaly jednou či dvakrát. Pro klub je tedy nezbytně nutné vyhledat 

nové či zrenovovat stávající hřiště, tímto by se dali přilákat další zájemci a navíc by se 

konečně vyřešila současná nedobrá situace. Poté by se měli trenéři hlavně žáků snažit  

o zlepšení vzájemného chování chlapců mezi sebou. Toto chování mohou ovlivnit v rámci 

tréninků či jiných klubových aktivit, ale jak se budou k sobě chlapci chovat mimo tréninky, 

již ovlivnit nelze.  

 

Zhodnotím-li postavení Baseballového klubu Klasik Frýdek-Místek zevnitř, řekla 

bych, že její kvalita je vnímána jak hráči, tak jejich rodiči na velmi dobré úrovni, aktivnost 

klubu v pořádání či účastnění se jednotlivých akcích je také velmi dobrá, v těchto oblastech 

bychom se měli snažit nepolevit a stále se snažit udržet si danou úroveň a postupně ji také 
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zlepšovat. Dobrou vizitkou klubu je, že kvalita trenérů je hodnocena známkou 1,5 (nejvyšší 

hodnota, které bylo dosaženo), a to i přesto, že trenéři jsou z řad hráčů, a tuto činnost dělají  

ve svém volném čase a nemají z ní žádné finanční ohodnocení. Nevyhnutelným problémem je 

hřiště, které by se mělo prioritně řešit.  

 

Známost baseballu u široké veřejnosti je vysoká, s povědomím o klubu Klasik je to 

mnohem horší, kdy jej znalo pouze 19 % respondentů, proto by se měl klub snažit  

o zviditelnění jak v místním tisku, tak rozdáváním letáčků ve školách, které by zvaly děti  

i jejich rodiče na akce pořádané klubem či zápasy starších kategorií. Tím by mohlo být 

dosaženo zájmu dětí o tento sport, přiblížení jeho pravidel a základních principů. Stěžejní 

prioritou by se mělo také stát převedení dětí z kroužků pálkované, které probíhají na dvou 

školách přímo do příslušných věkových kategorií, tedy žáků a žaček.  
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6 Závěr 
 

Cílem mé práce bylo zjistit u občanů Frýdku-Místku, jestli znají baseballový klub Klasik 

Frýdek-Místek. Zda vůbec znají tento americký národní sport a pokud ne, co si pod ním 

představují. Dotazníkovým šetřením bych rovněž chtěla zjistit problematiku nezájmu dětí  

a rodičů o tento sport, největší překážky, které je vedou k tomu, že je do klubu Klasik 

nepřihlásí, zda je nezájem pouze o tento netradiční sport či o sport všeobecně.  

 

Uvnitř klubu bych se zaměřila na to, s čím jsou hráči a jejich rodiče spokojeni a co by 

chtěli změnit. Jestli jim vyhovuje struktura, časy a místa tréninků, zda finanční náročnost 

tohoto sportu není příliš vysoká, například ve srovnání s ostatními sporty, kroužky a obdobné 

důležité věci. 

 

Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, že baseball a softball jsou dostatečně známé sporty, 

horší to již bylo se známostí baseballového klubu Klasik Frýdek-Místek, který již tak známý  

u veřejnosti není. Svým výzkumem jsem nezjistila žádnou vážnou příčinu, proč by děti 

neměly do klubu Klasik chodit. Rodiče upřednostňují kroužky, které jejich děti baví, poté jsou 

v pořadí sportovní kolektivní a individuální kroužky. Rozhodující pro rodiče je kvalita 

kroužků, nejméně důležitým faktorem je pak cena. U školních kroužků jim nejvíce vyhovuje, 

že kantor je známý kantor, návaznost kroužku a to, že dítě nemusí nikam vodit. Vzhledem 

k tomu, že Klasik opět zavedl kroužek pálkované ve školách, stírají se i tyto výhody školních 

kroužků.  

 

Rodiče i hráči jsou s kvalitami klubu Klasik velmi spokojeni, ani finanční náročnost klubu 

nebyla hodnocena špatně. Hlavním problémem, který by chtěla odstranit většina respondentů 

je současná kvalita hřiště.  

 

Závěrem bych tedy klubu doporučila neustávat v současném snažení, co se týče 

klubových aktivit a kvality poskytovaných služeb. Snažit se o co největší pestrost zápasů  

pro všechny kategorie a hlavně pokusit se zviditelnit z hlediska veřejnosti ve městě  
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Frýdek-Místek. A to jak různými články v místním tisku či vytvořením letáčků či brožur, 

které by mohly být rozdávány ve školách.  
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Seznam zkratek 
MHD – městská hromadná doprava 

BK – baseballový klub 

Obr. – obrázek 

Tab. - tabulka 
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