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1. Úvod 

 

Téma bakalářské práce „Moţnosti zapojení dětí a mládeţe do výkonnostního sportu 

v Uherském Hradišti“ jsem si zvolila z toho důvodu, ţe se sama sportu věnuji jiţ od dětství. 

Mimo běţné rekreační sportování hraji přes dvanáct let závodně volejbal v tomto městě a tedy 

mám s touto problematikou nemalé osobní zkušenosti. 

 

Sport obecně se stává v současné době, kdy většina z nás má sedavé zaměstnání a celý svět 

trpí civilizačními chorobami, velmi důleţitou součástí našeho ţivota. Je tedy na místě, 

abychom s pohybovými aktivitami začali uţ u dětí, protoţe jen s těţí tento proces budeme 

uskutečňovat u dospělých, kteří se učí a přizpůsobují novým věcem daleko hůře.  

Pryč jsou doby, kdy děti došly domů ze školy, odhodily školní brašnu a utíkaly ven, kde celou 

dobu pobíhaly a skotačily. V současnosti mají děti a mládeţ tendenci pouze nečinně  

posedávat, jak venku, tak doma (převáţně u počítače). Proto si myslím, ţe je velmi důleţité, 

aby se děti a mladí lidé věnovali sportu a to nejen rekreačně, ale také závodně, protoţe 

sportem získají disciplínu, ale i smysl pro kolektiv, zdravou soutěţivost, hravost. Nemalý 

význam mají kladné zdravotní aspekty pro aktivně cvičící.  

 

Svou bakalářskou práci jsem rozdělila do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. V teoretické 

části vysvětluji pojmy, které s mým tématem souvisí. V části praktické jsem rozepsala jaké 

mají děti a mládeţ moţnosti pokud se chtějí zapojit do výkonnostního sportu v Uherském 

Hradišti. Zvoleného cíle jsem dosáhla pomocí výzkumných metod, jako je dotazník, rozhovor 

a SWOT analýza, díky nímţ jsem zjistila a vyhodnotila současný stav některých sportovních 

klubů a postoje dětí a mládeţe ke sportu. 

 

Cílem mé práce je zmapovat současnou situaci týkající se možností, které nabízejí 

sportovní kluby a jiné sportovní organizace na území města Uherské Hradiště dětem a 

mládeži a naopak jaký zájem o ně ze strany dětí a mládeže je.
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2. Teoretické vymezení pojmů 

2.1 Sport 

Sport je v současnosti ve společnosti velmi výrazným jevem, bez něhoţ si jen s těţí lze 

představit kaţdodenní ţivot. Ovlivňuje stále širší okruh veřejnosti, jelikoţ počet lidí 

věnujících se sportu, ať uţ aktivně nebo pouze jako obdivovatelé, neustále narůstá. Sport se 

jiţ dávno nesoustředí jen na uzavřený okruh lidí, stále více proniká do nejširších vrstev 

společnosti a stává se součástí jejich ţivota [9].  

 

Rozvoj sportu ovlivňuje celá řada faktorů. Mezi nejvýznamnější patří nárůst nových druhů 

sportů, nárůst výroby produktů souvisejících se sportem, rozvoj sluţeb v oblasti sportu a vyšší 

náročnost zákazníků. Sportu se věnují lidé různého věku a sociálního postavení, jsou v něm 

rozsáhlé moţnosti pro obchodování a velmi rychle se rozvíjí marketing a management  

ve sportu [3]. 

 

Definice sportu 

 

Sportovních definicí existuje mnoho, zpravidla všechny popisují sport buď v uţším smyslu, 

kdy je výsledkem tělocvičných aktivit nebo sport v širším slova smyslu a to jako společenský 

faktor. 

 

Slovo „sport“ vzniklo z latinského „disportare“ – bavit se, trávit příjemně volný čas [3]. 

 

Fiala, V. (1961, str. 461) definoval sport jako „pohybovou hru, zábavu původně rekreačního 

charakteru provozovanou na čerstvém vzduchu za účelem zdravotním, výchovným, 

soutěţním, závodním“. 

 

Titl, S. (1963, str. 136) chápe sport jako „formu tělesné výchovy, jejímiţ specifickými rysy 

jsou snaha po dosaţení maximálního výkonu, specializace, soutěţení, závodění, trénink“. 

 

Choutka, M. (1973, str. 195) uvádí, ţe: „sport znamená jednak aktivní činnost sportovců, 

provádění tělesných cvičení, ale také soutěţení; patří sem i významné sportovní podniky 
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s charakterem kulturních událostí; součástí sportu jsou diváci a patří sem také určité instituce, 

které organizují a řídí sportovní odvětví“. 

 

V encyklopedii tělesné kultury (1988, str. 844) se píše, ţe „sport je součástí tělesné kultury, 

jejíţ obsah tvoří pravidly přesně vymezené činnosti osvojené v tréninkovém procesu a  

předváděné v soutěţích. Výrazným znakem sportu je organizované soutěţení vyznačující se 

snahou po co největším výkonu. Aktivní pěstování sportu ovlivňuje tělesný, psychický a 

sociální rozvoj jedince“.  

 

Choutková, B. (1995, str. 7) píše, ţe: „sport je spontánní zájmovou činností, která poskytuje 

radost a osvěţení, je významným zdrojem tělesného a duševního rozvoje jedince a jeho 

seberealizace,  současně je významným prostředkem zdravotní a sociální prevence“ [3]. 

 

V dnešní společnosti sport získal významné místo. Je tomu tak hlavně proto, ţe vede 

k bohatšímu a zdravějšímu ţivotu jedince, dává mu moţnost ušlechtilého proţitku, uplatnění 

jeho schopností, vloh a nadání a seberealizace. Sport také veřejnými soutěţemi zpestřuje 

společenský ţivot a dělá ho přitaţlivějším. Postupně se vyvinul v kompaktní společenský jev, 

který je součástí tělesné kultury a má ve společnosti svou funkci [9]. 

 

2.2 Tělesná kultura a její subsystémy 

Tělesná kultura vychází z obecné kultury a zahrnuje a tvoří normy a hodnoty v oblasti 

pohybové činnosti lidského těla, dále v oblasti upevňování zdraví a tělesného a motorického 

zdokonalování. Součástí tělesné kultury je sport, tělocvičná rekreace a tělesná výchova. 

 

Definicí sportu se zabývala podkapitola 2.1, věnujme se nyní definicemi dalších subsystémů 

tělesné kultury. 

 

Tělocvičná rekreace se zahrnuje do tělesné kultury a také vychází z principů rekreace. 

Soustřeďuje se na obnovu a rozvoj tělesných sil, na udrţení tělesné a duševní kondice a 

prostřednictvím zájmové pohybové činnosti poskytuje osvěţení, zábavu i aktivní odpočinek 

[3]. 
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Tělocvičná rekreace je těsně spjata s intenzitou společenských kontaktů, s navazováním 

nových společenských vztahů. Převaţuje zde snaha o osvojení konkrétních pohybových 

dovedností, učení se některých specializovaných sportovních činností, získávání nových 

znalostí a vědomostí ze sportovní oblasti, změnu způsobu ţivota [4]. 

 

Tělesná výchova je jak součástí tělesné kultury, tak i výchovného systému a vzdělání. 

Zaměřuje se na všestranný rozvoj osobnosti díky tělesným cvičením, na tělocvičné vzdělání a 

na vytváření celoţivotního zájmu o tělesnou kulturu [3]. 

 

Tělesná výchova má za cíl ovlivnit zdravý vývoj těla, kulturní mezilidské vztahy a pohybovou 

obratnost skrze tělesná cvičení. Tyto úkoly uskutečňují hlavně rodiče v rámci primární 

socializace. Rodiče se snaţí o začlenění svých dětí do společnosti, ale také je učí sedět, chodit, 

běhat, plavat a další věci. Později tyto úkoly přebírají  výchovné vzdělávací instituce 

(sekundární socializace) [4]. 

 

Sport zaměřuje se na dosaţení vysoké výkonnosti ve zvolené sportovní oblasti a uplatnění 

v soutěţích. Sport se také dále dělí na rekreační, výkonnostní a vrcholový a to je podle 

výkonnostní úrovně. 

 

Sport je povaţován za součást tělesné kultury a  tělesná kultura je sloţkou obecné kultury. 

Definicí kultury je spousta, obecně můţeme kulturu chápat jako soubor sociálně přijatých 

hmotných i nehmotných, předešlých i současných výsledků lidské činnosti, přijímaných 

jednou generací a předávaných dalším generacím prostřednictvím kulturního dědictví. 

 

Sport má své specifické znaky, které se postupem času vyvinuly a upevnily. Jsou to znaky, 

které jsou nezbytnou součástí charakteristiky sportu. Mezi specifikované znaky patří 

soutěţivost a specifická tělesná výkonnost. Soutěţivost je neoddělitelnou stránkou sportu. Bez 

ní si nelze sport představit. Soutěţivost je vytvořena výkonovou motivací sportovní činnosti, 

která se projevuje snahou sportovce o stálé zvyšování své výkonnosti. Z toho důvodu se 

pořádají organizované soutěţe, jejichţ smyslem je to, aby sportovci mohli ukázat výsledky 

tréninku, svou výkonnost a srovnat ji s výkonnostní ostatních účastníků. Specifická tělesná 

výkonnost je výkonnost na relativně nebo absolutně nejvyšší úrovni a je asi 

nejcharakterističtějším znakem sportovní činnosti. Je výsledkem náročné, dlouholeté a 

specializované přípravy sportovců a představuje jejich maximální tělesné schopnosti [9]. 
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2.3 Sportovní výkon 

Choutka, M. (1983, str. 13) chápe sportovní výkon jako „aktuální projev specializované 

sportovní výkonnosti, jehoţ obsahem je uvědomělá pohybová činnost, zaměřená na řešení 

úkolu, který je vymezen sportovními pravidly“. 

 

Sportovní výkony se v různých druzích sportu nebo disciplínách od sebe velmi často liší a to 

svým charakterem. Společné mají to, ţe jde o pohybové činnosti a ţe jsou výrazem 

pohybového potencionálu jedince. Rozmezí poţadavků jednotlivých sportovních výkonů 

kladené na jedince je velmi vysoké. Liší se od sebe kvalitou a mnoţstvím osvojených 

pohybových dovedností a nároky na jednotlivé fyziologické funkce [9]. 

 

2.4 Děti a sport 

Rodina a domov jsou základním článkem socializace dětí a mají nezastupitelnou úlohu při 

rozvoji aktivního a zdravého způsobu ţivota. Velmi důleţitou roli zajistit zdravou tělesnou 

aktivitu a sport tak, aby došlo k udrţení rovnováhy mezi fyzickou a intelektovou činností, má 

škola. Všechny děti by měly mít přístup k tělesné výchově a k osvojování základních 

dovedností ve sportu a měly by být podporovány při pokusech o zapojení se do sportu i do 

kaţdodenních tělocvičných aktivit [5].  

 

Děti jsou nejdůleţitější část populace, která přispívá k úspěchu sportu v současnosti, a to 

vlastní praktickou činností a také jako diváci. Uţ v brzkém věku si začínají hrát a soutěţit. 

Všeobecně veškerou sportovní činnost povaţujeme za příznivou, přispívá k mentálnímu i 

fyzickému rozvoji dítěte. Napomáhá k učení se pravidlům a k jejich respektovaní , buduje 

víru v sebe, učí zodpovědnosti a podporuje schopnost soustředění [12]. 

 

Hlavní je správná motivace dětí a mládeţe ve sportu, díky ní získají hlubokou osobní 

zakořeněnou potřebu pohybu. Přitom vycházíme z poznatku, ţe lidé jiţ svou biologickou 

podstatou potřebují a uplatňují některé pohybové aktivity po celý ţivot. To do jaké míry je 

uplatňujeme závisí na míře připravenosti organismu naplňovat tuto lidskou přirozenost a 

plyne také z potřeb prostředí, ve kterém se člověk pohybuje. Tělesná výchova na školách je 
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řazena mezi emočně přitaţlivé předměty, ve kterých dochází k přirozené interakci mezi ţáky 

a kde se tvoří meziosobní vztahy s dominujícím vlivem skupiny.  

 

Základní a výchozí socializační činitel a primární neformální skupina intimity mezilidských 

vztahů je rodina, která hraje významnou roli při utváření vztahů dětí a mládeţe ke sportu.  

Hlavním důvodem je to, ţe pro vytváření postojů ke sportovním aktivitám je motivačně 

důleţitou silou síla osobní zkušenosti a osobního příkladu.  

 

Rodiče většinou projevují výraznější zájem o rekreační sportování svých dětí. Soustředění se 

na výkonnostní vrcholový sport není ze začátku příliš vysoké, oporu mívá převáţně ze strany 

otců, kteří mají osobní zkušenosti s výkonnostním nebo dokonce vrcholovým sportem [13]. 

 

2.4.1 Význam aktivního sportu dětí a mládeže 

 

Podle Došla, J. (1999): „Socializační účinky sportu na děti a mládeţ vyčerpávají širokou 

paletu osobních a společenských přínosů, které primárně vycházejí z imperativu všestrannosti 

osobního vývoje jedince v harmonickém souznění s potřebami dané společnosti. Zejména u 

dětí se tak zdůrazňuje prospěšnost rozvíjení všech typů pohybových schopností, kterými jsou 

rychlost, obratnost, síla, vytrvalost a pohyblivost“. 

 

Principy působení sociálního prostředí na formování sportovní orientace mládeže 

 

 dobře fungující a úplná rodiny 

 hlavní postavení při procesu sportovní motivace má zpravidla otec 

 optimální věk pro počátek systematické a dlouhodobé perspektivy pěstování sportovní 

činnosti je věk 8 - 10 let  

 sportovní aktivity, které se pěstují v rodině je vhodné zvýšit přiměřenou spoluprácí se 

sportovním klubem 

 raný věk  by měl být obdobím, kdy se tvoří sportovní všestrannost, a ne předčasná 

jednostranná specializace [13]  
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2.4.2 Trénování dětí 

 

Trénování dětí je velmi sloţité, vyţaduje velké mnoţství znalostí z různých oborů. V praxi se 

často setkáváme s tím, ţe s trénováním dětí začínají sportovci, kteří jiţ ukončili aktivní 

kariéru. V kaţdém případě se u nich vyskytuje jeden z důleţitých předpokladů být dobrým 

trenérem, a to je schopnost předvést základní dovednosti a znalost vlastní disciplíny. Ale 

pouze toto v současné době nestačí. Těmto trenérů často schází větší znalosti o jejich 

svěřencích a o přístupu k tréninku v dětském věku. Velmi často se tak stává, ţe opakují 

tréninky, kterých se sami účastnili v době, kdy aktivně sportovali a jen je přizpůsobili věku 

dětí. To je ale základní chyba, protoţe děti nejdou malí dospělí a nelze se na ně dívat jako na 

zmenšenou kopii dospělého.  

 

U dětí by měl být trénink zaměřen na to, kolik dovedností zvládnou, jak jsou šikovné a hlavně 

na to jak je sportování baví a těší. Dále by se měl být zaměřen kromě oblasti rozvoje 

pohybových dovedností a schopností na proţitek dětí, atmosféru kamarádství a radost 

z pohybu. 

 

Pokud je trénink v brzkém věku intenzivní, můţe být škodlivý nejen fyzicky, ale i psychicky. 

U sportů, které jsou charakteristické svým raným zahájením vrcholové výkonnosti, coţ je 

např. krasobruslení, gymnastika nebo tenis, je velmi vysoký tlak na vítězství a často je nad 

síly dítěte.  

 

Cíle sportovní přípravy dětí 

 

 Nepoškodit děti (fyzicky a psychicky) 

 Vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoţivotní aktivitě 

 Vytvořit základy pro pozdější trénink  [12] 

 

2.5 Sport a zdravý životní styl 

Životní styl můţeme definovat jako formu ţivota, která vyjadřuje cítění lidí, národa nebo celé 

společnosti v určitém okamţiku. Formami ţivota chápeme výrobní a lidské vztahy, způsob 

budování a výstavby, způsob oblékání, trávení volného času, bydlení apod. 
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Na zdraví je nejčastěji pohlíţeno jako na stav celkového tělesného, sociálního a duševního 

blaha, tedy nejen stav prostý nemoci. 

 

Zdravý životní styl je tou formou ţivota člověka, která podporuje a zdůrazňuje zdraví jako 

část nejvýznamnější a nejpodstatnější. 

 

Durdová, I. (2004) uvádí, ţe je vědecky dokázáno, ţe vhodně zvolené pohybové aktivity, 

vykonávané ve vhodném prostředí ve vhodné době a v rozsahu odpovídajícímu věku jedince, 

přispívají k celkovému zdravotnímu stavu člověka, k udrţení jeho fyzické a duševní kondice. 

 

Existuje mnoho podmínek, které ovlivňují formování způsobu ţivota. Spojíme-li zdravý 

ţivotní styl a sportovní činnost, nalezneme determinanty, které ovlivňují fakt, proč jsou 

pohybové aktivity součástí ţivota člověka [3]. 

 

Nejpříznivějších účinků pro zdraví v pravidelné tělesné aktivitě je u lidí dosahováno pomocí 

motivace a vytváření příleţitostí pro tělesné aktivity v kaţdém věku. Hlavní je, aby tyto 

aktivity mohl provádět co největší počet populace jako součást kaţdodenního ţivota [5].  

 

2.6 Faktory ovlivňující současný růst a sociálně-ekonomický význam sportu 

Je mnoho faktorů ovlivňujících společenský, ekonomický a politický význam sportu. Mezi 

nejvýznamnější patří: 

 

1.  Nárůst nových druhů sportů a pohybových aktivit 

Sporty, které vznikají ve světě se postupně dostávají i do České republiky. Aby došlo 

k jejich rozmachu musí být zvládnutelné a dané dovednosti a provozování sportu musí 

být dostupné široké veřejnosti. V poslední době se jedná hlavně o squash, florbal, 

horská cyklistika, pláţový volejbal, snowboarding a jiné. 

 

2.  Různorodost a šíře populace věnující se sportu a pohybovým aktivitám 

V současné době jsou pohybové aktivity zpřístupněny širokému okruhu lidí. Sport je 

součástí volnočasových aktivit lidí, od aktivně sportujících, přes rekreační a aţ po 

pasivní sportovce. 
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3. Zvyšování množství volného času 

Lidé si v dnešní době umí najít stále více času pro své záliby a také pohybové aktivity. 

S rostoucím mnoţstvím volného času tedy roste i zájem o sport. Sport se v současné 

době stává významnou aktivitou ve volném čase. 

 

4. Zvyšování povědomí sportu jako součástí zdravého životního stylu 

Čím dál častěji je sport a aktivní trávení volného času spojován se zdravým ţivotním 

stylem. Sport se stává nejvýznamnější částí ţivotního stylu. 

 

5. Nárůst výroby zboží vztahujícího se ke sportu, vznik nových sportovišť a sportovních 

zařízení 

Tělesná výchova a sport přinášejí na trh mnoho produktů. Vývoj výroby sportovního 

zboţí sleduje potřeby jednotlivých vrstev trhu tvořených mírou aktivního zapojení 

jedince do sportovních aktivit, podle věku, pohlaví, ţivotního stylu, výše příjmů, 

zdravotního stavu a dalších. 

 

6. Nárůst marketingu ve sportu 

Sportovní marketingem myslíme kromě prodeje, styku s veřejností a propagace, také 

stanovení ceny, propagaci a distribuci sportovních podniků tak, aby byly uspokojeny 

potřeby zákazníků.  

 

7. Nárůst jednotlivých forem sponzoringu ve sportu 

Sponzoring představuje charakteristický prostředek k získání finančních zdrojů, které 

slouţí k naplnění cílů a uskutečnění všech aktivit jak sportovních organizací, tak i 

jednotlivců, kteří se snaţí o získání prostředků pro svoji činnost. Sponzor pak od 

sponzorovaného očekává dodrţení předem dohodnutých protisluţeb. 

 

8. Rozvoj sportovní reklamy 

V posledních letech dochází k rozvoji sportovní reklamy, příjmy z ní tvoří významnou 

a nezanedbatelnou část všech příjmů sportovních a tělovýchovných organizací. 
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9. Nárůst zájmu masmédií o sport 

Zájem masmédií o sport narůstá, masmédia si uvědomují přitaţlivost sportu a na 

druhou stranu umístění sportovních přenosů do programu televize nebo rozhlasu 

zvyšuje jejich sledovanost a přitahuje zájem sponzorů. 

 

10.  Nárůst možností vzdělávání ve sportu  

V populaci se zvyšuje zájem o výuku dovedností různých sportů, o to jak propagovat a 

organizovat sportovní podniky a akce a o to jak se naučit vést trénink [3]. 

 

 

2.7 Sportovní management 

Definicí sportovního managementu existuje celá řada. Můţeme ho charakterizovat jako 

způsob celkového řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, druţstev, které 

alespoň z části provozují podnikatelskou činnost. Dále zde patří způsob řízení 

v podnikatelském sektoru výroby zboţí vyuţívaného na sport či poskytování placených 

tělovýchovných sluţeb. Zrod tohoto pojmu si vyţádala sama tělovýchovná a sportovní praxe, 

nejvíce cílenou snahou po efektivním vyuţívání velkých finančních částek, které ve sportu 

obíhají, uplatňováním komerčních zájmů ve sportovní oblasti, cílevědomým jednáním 

v prostředí sportovní konkurence, řešením konkrétních problémů v oblasti tělovýchovy a 

sportu a v oblasti zabezpečování administrativy ve sportu.  

 

Součástí managementu nejsou jen manaţerské řídící funkce jako je plánování, organizování, 

vedení lidí a kontrola, ale jsou to i oblasti jako je marketing, finance, účetnictví, právo, 

komerce a ekonomie. 

 

Do sportu, z hlediska sportovního managementu, zahrnuje kromě oblasti zdatnosti, také oblast 

diváctví [3]. 

 

Podle Parkse, J.B. (1998) jsou pro sportovní management charakteristické tři jedinečné 

aspekty, které jej odlišují od jiného řízení v podnikání: 
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 sportovní marketing, 

 podnikání ve sportu, 

 zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboţí. 

 

Sportovní manažer 

 

Od sportovní manaţera, jako profesionálního odborníka, se očekává zvládnutí uceleného 

komplexu sloţitých rolí, které jsou na něho kladeny. Patří zde zejména dosahování 

stanovených cílů, efektivní chod organizace, kvalita produkce a stupeň prosperity. 

Manaţerské role můţeme dělit na informační, interpersonální, administrativní, rozhodovací a 

další. Role se většinou překrývají, doplňují a navazují na sebe. Pokud některé z nich 

podceňujeme nebo přeceňujeme, můţe to vést k chybám a nedostatkům v manaţerské práci 

[3]. 

 

Sportovní manaţer v procesu své řídící funkce řeší klasické úkoly. Mezi základní patří tyto: 

 

1. Strategické plánování 

2. Organizování (postupy, techniky, metody) 

3. Výběr a rozmisťování lidí 

4. Vedení lidí 

5. Komunikace 

6. Marketing 

7. Sportovní reklama 

8. Sponzoring 

9. Znalost právních norem 

10. Věcné a formální náleţitosti k transferu hráčů a trenérů. 

 

Role manaţera nejsou navzájem odděleny a jejich kombinaci a uplatnění jsou velmi 

variabilní. Jedním z hlavních předpokladů pro správnou orientaci sportovního manaţera je 

přehled a znalost o uspořádání sportu v České republice [1].  
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Vrozené a získané vlastnosti manažera 

 

Rozlišujeme celou řadu vlastností, kterými by měl správný manaţer (sportovního manaţera 

nevyjímaje) disponovat. 

Vrozené: 

 Potřeba řídit: 

Pouze lidé, kteří chtějí ostatní řídit a mají z této činnosti uspokojení, mohou být 

úspěšnými manaţery. 

 Potřeba pomoci: 

Dobří manaţeři se spoléhají na své znalosti, dovednosti a zkušenosti a ne na svou 

autoritu. Mají na ostatní silný vliv a chtějí zaujímat vedoucí pozice. 

 Schopnost vcítit se: 

Manaţer musí umět řešit emocionální reakce, které se velmi často vyskytují a také 

musí mít pochopení pro své spolupracovníky. 

 Vhodný temperament: 

Musí mít takové povahové vlastnosti, které určují chování a reakci jedince na vnější 

podněty. 

 Inteligence: 

Správný manaţer by měl být schopen samostatného tvůrčího myšlení a má vlastnosti 

jako je schopnost komunikace, představivost, zdravý úsudek a schopnost jednat taktně 

a diplomaticky. 

 

Získané: 

 odborné znalosti, 

 sociálně – psychologické znalosti, 

 ekonomické znalosti, 

 znalost metod řízení, 

 dobrá tělesná a duševní kondice. 

 

Sportovní manaţer si musí vybrat svou profesní kariéru, specializaci podle místa kde působí a 

svými konkrétními znalostmi je nucen vyjít vstříc prostředí. Také by měli mít, kromě 

organizačních schopností a komunikačních dovedností, znalosti z kinantropologie a z oblasti 

tělesných cvičení a sportu [3]. 
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2.8 Získávání finančních prostředků ve sportu 

2.8.1 Finanční prostředky z rozpočtů města nebo obce 

 

Rozpočet města nebo obce je typ rozpočtu, jenţ je svým charakterem nejbliţší sportovním 

organizacím na úrovni sportovních klubů. Řídí se metodikou či vyhláškou, která je schválená 

daným zastupitelstvem. Obec můţe mít značný vliv na činnost sportovních organizací  

na svém území díky zákonu o obcích, který stanovuje pro obec řadu pravomocí. Rozpočet 

obce se stává významným finančním zdrojem pro sportovní organizace. 

 

Je třeba brát v úvahu, ţe ţádný právní předpis nenařizuje obci povinnost finančně podporovat 

rozvoj tělovýchovy a sportu na svém území. Sportovní manaţeři a další členové sportovních 

klubů, kteří působí na území obce, by měli být schopni přesvědčit obecní orgány o tom, ţe i 

přesto ţe investice do tělovýchovy a sportu jsou investicí dlouholetou, jsou velmi významné a 

to zejména týkají-li se dětí a mládeţe. 

Finanční prostředky z veřejných rozpočtů jsou v současnosti rozděleny do sportovních 

organizací především na: 

 

 zabezpečení sportovní reprezentace, 

 zabezpečení sportovních center mládeţe, 

 zabezpečení veřejně prospěšných programů v oblasti sportu, 

 investice do sportovních zařízení, 

 podpora tělovýchovných a sportovních akcí různého charakteru [3]. 

 

2.8.2 Sportovní sponzoring 

 

Sponzoring představuje důleţitý specifický prostředek k zabezpečení dodatečných finančních 

zdrojů, které napomáhají k uskutečnění především vědeckých, kulturních, charitativních a 

dalších aktivit v různých oblastech ţivota společnosti. Toto platí i u tělovýchovných, 

sportovních a turistických  organizací, spolků, klubů, ale i jednotlivců, kteří se snaţí o získání 

finančních prostředků pro jejich rozsáhlou činnost. Tento fakt je bezpochyby hlavním 

důvodem proč sponzorování i přes mnoţství dočasných problémů prochází obrovským 

vývojem také ve vztahu k tělovýchovné, sportovní a turistické oblasti [1].  
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Sportovní sponzoring je partnerský vztah mezi firmou či podnikem na jedné straně a sportem 

na straně druhé. Dochází tady k uspokojování zájmů obou partnerů. Jde o specifickou vazbu 

mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy se peněţní prostředky a také sluţby osobám nebo 

organizacím, které působí ve sportu. 

 

Sponzor očekává za peníze, které poskytl, věcné prostředky nebo sluţby. Jedná se například  

o šíření reklamy, která se týká jména daného podniku nebo jeho produktů. 

 

Sponzorovaný uţívá prostředků nebo sluţeb od sponzora k plnění svých potřeb. Veškeré 

sponzorské vztahy by měly být zaloţeny na: 

 oboustranně známých cílech, 

 vzájemně prospěšných přínosech, 

 mravně-etických principech [3].  

 

Stručná charakteristika forem sponzorování 

 

1. Sponzorování jednotlivých sportovců 

Tato forma sponzorování je nejvíce rozšířená ve vrcholovém sportu. Smlouva mezi 

sponzorem a sponzorovaným obsahuje právo dělat reklamu prostřednictvím zobrazení 

sportovce na svých produktech, autogramiády, hry o zisk, předvádění výrobků, akce 

pro spotřebitele a další. Na druhé straně sportovec dostává mimo finanční prostředků 

také materiální pomoc, coţ je např. sportovní oblečení, náčiní či vozidlo. 

 

2. Sponzorování sportovních týmů 

Tento typ sponzorování v současnosti ve velkém mnoţství přešel i do výkonnostního 

sportu a sportu pro všechny. Sponzor poskytuje především finance, ubytovaní, 

sportovní výbavu, dopravu a automobily. Sportovní tým, který je objektem 

sponzorování zejména nabízí reklamu na dresu, reklamu prostřednictvím inzerátů a 

další činnosti na podporu prodeje.  

 

3. Sponzorování sportovních akcí 

U této formy sponzorování značně narůstají moţnosti, které můţeme nabídnout 

sponzorovi, jde většinou o reklamu na vstupenkách, programových sešitech a  

o reklamy o přestávkách. 
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4. Sponzorování sportovních klubů 

Uvedená forma sponzorování přináší nejvíce moţností, které lze nabídnout 

sponzorovi. Jde především o to, ţe klub nabízí produkty vytvořené prostřednictvím 

jeho sportovních činností, coţ je například nabídka sportovních akcí, zvláštních akcí 

(soustředění) a další druhy činností (rehabilitace) [1]. 

 

2.8.3 Sportovní reklama 

 

Durdová, I. (2004, str. 64) uvádí, ţe: „reklama je činnost, která spočívá ve veřejném 

doporučování (propagaci) výrobku, sluţby, osoby nebo organizace případným zájemcům, a to 

formou plakátů, inzerátů, oznámení, nápisů, světel, prostřednictvím rozhlasových, televizních 

a filmových reklamních pořadů či formou bezúplatného poskytnutí reklamních předmětů. 

Cílem reklamy je vyvolat poptávku a zájem o předmět reklamy“.  Totéţ platí i o reklamě  

ve sportu. 

Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, sluţeb či myšlenek firmy, instituce 

nebo jiné organizace skrze komunikační média. Sportovní reklama se vztahuje jak na reklamu 

se sportovními motivy, tak i na reklamu vyuţívající konkrétní média komunikace ve sportu.  

Pro sportovní organizace tvoří příjmy z reklam velmi významnou a nezanedbatelnou poloţku 

všech jejich příjmů. Především ty sportovní organizace, které mají právní subjektivitu, berou 

sportovní reklamu jako svou protisluţbu, kterou nabízí sponzorovi na základě finančních a 

dalších podmínek, které byly předem dohodnuty ve smlouvě.  

 

Existuje velké mnoţství druhů nebo forem sportovní reklamy: 

 

 reklama na dresech a sportovních oděvech, 

 reklama na startovních číslech 

 reklama na mantinelu, na palubovce, ledové ploše, 

 reklama na sportovním nářadí, 

 reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích, 

 reklama na vstupenkách, plakátech se sportovním programem, s fotografiemi 

sportovců, 

 reklama na propagačním materiálu, 

 reklama na videozáznamech, fotografiích, 
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 virtuální reklama, 

 internet, 

 televizní přenos, média 

 reklama na billboardech, videotabulích, poutačích [3].  

 

2.8.4 Další možnosti získávání finančních zdrojů 

 

 příjmy z vybraných členských příspěvků, 

 příjmy z prodeje vstupenek, 

 trţby z prodeje propagačního materiálu (odznaky, dresy, plakáty, knihy), 

 příjmy z odstupného, výchovného a hostování [3]. 

 

2.9 Výzkumné metody a techniky 

Dotazník 

Dotazník patří k nejrozšířenějším technikám sociologického výzkumu. Pouţívám se 

v případě, kdy získaný materiál potřebujeme podrobit kvantitativní analýze.  Většinou je 

dotazník spojen s matematicko-statistickou metodou. 

 

Výhody dotazníku: 

- poměrně málo nákladný, 

- postihuje velký počet respondentů, 

- dává respondentům moţnost rozmyslet si odpověď, 

- vyţaduje relativně málo času jak při vyplňování, tak při zpracování výsledků, 

- je málo náročný na počet výzkumných pracovníků, 

- udrţuje standardnost situace, za které šetření probíhá. 

 

Nevýhody dotazníku: 

- je neosobní, 

- je tu moţnost nepochopení otázky, 

- úmyslné zkreslení odpovědi, 

- neúmyslné vynechání odpovědi na některou otázku, 
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- nezájem účastnit se výzkumu, 

- omezenost ve výběru odpovědí, především u uzavřených otázek. 

 

Rozhovor 

Jde o bezprostřední rozhovor výzkumníka se zkoumaným člověkem nebo skupinou. 

Durdová, I. (1999) uvádí tyto druhy rozhovorů: 

 standardizovaný, formalizovaný, kategorizovaný rozhovor – má přísný řád, postupuje 

se přesně podle připraveného textu,  

 nestandardizovaný, volný rozhovor – musí být připravený předem, ale rozhovor se 

značně přibliţuje běţnému rozhovoru, vede k bezprostřednímu projevu respondenta, 

 rozhovor zjevný – výzkumník zcela otevřeně bez utajování sdělí respondentovi cíl své 

návštěvy, vyţádá si jeho souhlas a zcela otevřeně klade otázky a zaznamenává 

odpovědi, 

 rozhovor skrytý – respondent nemá ponětí o skutečném cíli rozhovoru [4]. 

 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza je jednou ze základních metod marketingové kontroly. Tato metoda je 

nazvána podle začátečních písmen anglických slov: 

 

 S – strenghts (síly), 

 W – weaknesses (slabosti), 

 O – opportunities (příleţitosti), 

 T – threats (hrozby). 

 

To, aby byla aplikace marketingové strategie úspěšná závisí na tom, jak firma dokáţe 

zhodnotit své silné a slabé stránky (analýza S/W) a také jak dokáţe identifikovat vhodné 

příleţitosti a hrozby (O/T). 

 

Analýza vnitřního prostředí firmy neboli analýza S/W 

Tato analýza je tvořena analýzou externího mikroprostředí a interního mikroprostředí firmy.  

Externí mikroprostředí tvoří: 
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 zákazníci, 

 dodavatelé, 

 konkurence, 

 marketingoví prostředníci, 

 veřejnost. 

Interní mikroprostředí organizace představují výrobní, technologické, finanční, technické a 

další podmínky, které v organizaci, která poskytuje sluţby, existují a určují mantinely. 

 

Analýza vnějšího prostředí firmy neboli analýza O/T 

Postup při SWOT analýze nejprve vychází ze zkoumání vnějšího prostředí, které firmu 

obklopuje. Tato sféra je mimo kontrolu vlastních pracovníků firmy a většinou působí na firmu 

nekontrolovatelnými vlivy a faktory. Strukturu tohoto prostředí tvoří makroprostředí, které je 

sestaveno z následujících sloţek: 

 

 přírodní prostředí, 

 technologické prostředí, 

 ekonomické prostředí, 

 politicko-právní prostředí, 

 demografické prostředí, 

 sociálně-kulturní prostředí, 

 vlivy globálního makroprostředí [15]. 
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3. Analýza možností sportovního vyžití dětí a mládeže v Uherském     

    Hradišti 
 

3.1 Sportování v Uherském Hradišti  

Základ k rozvoji českého sportovního ţivota poloţil v roce 1872 Sokol, na který pak začala 

postupně navazovat další sportovní odvětví. Na jejich vzniku a rozvoji se výraznou měrou 

podílel Český sportovní klub.  

Město Uherské Hradiště má k tělovýchově a sportu velmi dobrý vztah, důkazem toho je 

kromě jiného i  modernizace sportovních zařízení. Dokladem je dokončení jedné z největších 

investic v celé historii města, coţ bylo otevření městského sportovního areálu. Tato událost se 

stala nepochybně svátkem pro většinu občanů i lidí z širokého uherskohradišťského okolí. 

Fotbalová aréna se začala budovat v roce 2000 a  o tři roky později byla slavnostně předána 

veřejnosti. Stadion s kapacitou přes 8 tisíc míst k sezení patří mezi tři nejlépe vybavené          

v České republice.  

V roce 2002 byl otevřen moderní atletický areál s tartanovou dráhou, který splňuje i ta 

nejpřísnější kritéria. V září 2004 spatřilo světlo světa rovněţ víceúčelové sportoviště pro 

veřejnost mezi severní tribunou městského stadionu a městskou sportovní halou. Uherské 

Hradiště tak učinilo významný krok k budování celého areálu, k němuţ tak přibyla 4 hřiště 

pro basketbal, házenou, nohejbal, volejbal, badminton, tenis a malou kopanou. Součástí areálu 

je také skatepark s překáţkami pro sportovce se skateboardovými prkny nebo kolečkovými 

bruslemi. 

Otevřením tréninkového hřiště s umělým povrchem byla završena osmá etapa budování 

sportovního komplexu s univerzální nabídkou moderních sportovních a rekreačních zařízení. 

Město také dokončuje modernizaci zimního stadionu a mění zastaralé koupaliště na moderní 

aquapark. Hradišťská samospráva se výrazně podílí také na budování kvalitních tras a stezek 

pro cykloturisty.  
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3.1.1 Možnosti zapojení dětí a mládeže do výkonnostního sportu v Uherském Hradišti 

 

V Uherském Hradišti se nachází řada moţností nejen pro rekreační sportování dětí a mládeţe, 

ale i jejich zapojení do výkonnostního sportu. Jsou zde jak sportovní kluby, tak tělovýchovné 

jednoty, jejichţ součástí je více druhů sportů.  

 

Výčet sportovních organizací na území města: 

 

 TJ Slovácká Slávia  

- atletika, házená, judo, krasobruslení, kulturistika, plavání, sportovní gymnastika,  

šachy, šerm, volejbal 

 

 1. FC Slovácko 

-  fotbal 

 

 HC Uherské Hradiště 

-  hokej 

 

 JVSB Uherské Hradiště  

-  basketbal 

 

 SHK ZFP Kunovice 

-  házená 

 

 Veslařský klub MORAVIA 

-  veslování 

 

 PTA - Pokorný tennis academy 

-  tenis 

 

 Stáj TJ Monty Mařatice 

-  jezdectví  
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 Orel jednota Uherské Hradiště 

-  florbal, stolní tenis 

 

 SK Karate 

-  karate 

 

 Klub TAEKWONDO WTF 

-  taekwondo 

 

 

Podrobnější popis některých z nich: 

 

1. FC Slovácko 

Ještě pod hlavičkou prvoligového klubu 1.FC SYNOT, a.s., který vznikl v roce 2000 

sloučením klubů FC SYNOT Slovácká Slavia a FC SYNOT Staré Město, byla Miroslavem 

Valentou v roce 2001 zaloţena fotbalová akademie, která se věnuje výchově talentované 

mládeţe. Tato akademie také spolupracuje se školami, např. navázala na výborné fungování 

sportovních tříd na ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti. Cílem Fotbalové akademie je výchova 

kvalitních fotbalistů a fotbalistek do nejvyšších soutěţí České republiky při současném plném 

vzdělávání od základní školy po středoškolské vzdělání. 

 

HC Uherské Hradiště 

Hokejový klub v Uherském Hradišti se dětem věnuje jiţ od přípravky a stejně jako klub 

fotbalový spolupracuje ve značné míře se ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti.  

 

JVSB Uherské Hradiště 

Juniorsko-výchovná společnost basketbalová Uherské hradiště má základnu na Gymnáziu  

v Uherském Hradišti. Tato basketbalová společnost nabízí zapojení do výkonností činnosti 

pouze pro kategorie dorostenců.   
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SHK ZFP Kunovice 

Oddíl HC ITS Uherské Hradiště - Kunovice se 1.7. 2005 sloučil s  oddílem házené  

TJ Kunovice, a tak vznikl házenkářský oddíl SHK ZFP Kunovice, který několik let 

vychovává děti jiţ od předškolního věku a který provozuje svou činnost v obou těchto 

městech. Tento oddíl za  dobu své existence získal několik velkých titulů nejen v České 

republice. 

 

Veslařský klub MORAVIA 

 

Tento veslařský klub je druhý nejstarší na území České republiky. Klub zajišťuje kvalitní 

sportovní přípravu jak k veslařskému sportu jako takovému, tak buduje celkovou fyzickou a i 

psychickou stránku člověka. Kaţdým rokem se klub s úspěchy objevuje na Mistrovství České 

republiky a odchoval několik celosvětově úspěšných veslařů, kteří reprezentovali a 

reprezentují nejen klub, ale i celou Českou republiku. Podmínkou pro děti, které se chtějí stát 

veslaři v tomto klubu jsou takové, ţe musí být dobrými plavci a mít minimálně 11 let. 

 

PTA  - Pokorný tennis academy 

 

PTA v Uherském Hradišti vznikla za účelem vybudování tréninkového střediska pro všechny 

věkové a výkonnostní skupiny hráčů. Cílem je tento sport v co největší míře prezentovat a 

rozšiřovat jeho členskou základnu. Tréninkové plány jsou tady stanoveny individuálně a 

probíhají jednotlivě, nebo ve skupinách. 

 

Stáj TJ Monty Mařatice 

Jezdecký oddíl Monty se kromě jezdectví věnuje také hyporehabilitace. Rodiče zde můţou 

přivést své děti, které jiţ dosáhly osmého roku ţivota. 

Orel jednota Uherské Hradiště 

 

Jednota Orla Uherské Hradiště je součástí celostátní tělovýchovné organizace Orel. Hlavní 

její činností jsou sportovní a kulturní aktivity. Pod tuto jednotu v Uherském Hradišti spadá 

florbalový oddíl a oddíl stolního tenisu. Florbalový oddíl se účastní Orelské florbalové ligy 
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(OFL) v kategoriích elévové, mladší ţáci, starší ţáci, junioři a juniorky. Elévové jsou ţáci, 

kteří mají základnu na ZŠ Větrné v Uherském Hradišti. 

 

Klub TAEKWONDO WTF 

 

Klub Taekwondo WTF se věnuje  bojovému umění taekwondo WTF, které pochází z Koreje a 

od roku 1994 je olympijskou disciplínou. Oddíl má přes šedesát aktivních členů, přičemţ 

nejmladším cvičenců je pět let. Oddíl je otevřený komukoli kdo má chuť cvičit, učit se 

něčemu novému a chuť patřit do kolektivu. Kromě tréninků, se oddíl účastní celé řady turnajů 

po republice i zahraničí. 

 

3.1.2 Sport na školách v Uherském Hradišti 

 

K nejvýznamnějším školám, které poskytují v tomto městě nejlepší podmínky a moţnosti ke 

sportování, patří ZŠ Sportovní a  Gymnázium Uherské Hradiště. Z toho vyplývá ţe děti se 

sportovním zaměřením chodí právě na tyto ústavy. Ostatní základní a střední školy nabízí 

pouze malé mnoţství krouţků se sportovním zaměřením. Patří zde především míčové hry, 

z nichţ k nejoblíbenějším a v posledních letech velmi vyhledávaným patří florbal, dále je to 

např. aerobik, šachy. 

 

ZŠ Sportovní 

Základní škola Sportovní v Uherském Hradišti vychovává sportovně talentované děti a 

mládeţ. Do sportovních tříd jsou vybírány děti se zájmem o fotbal, florbal, lední hokej, 

atletiku, aerobik a další sporty. Novinkou na této škole je zaloţení 1.SK Uherské Hradiště, 

sportovního klubu, který zastřešuje oddíly florbalu a aerobiku. Ke vzniku klubu došlo           

ve školním roce 2008 – 2009. Ve sportovních třídách se vyučuje podle upravených učebních 

plánů, které jsou schváleny MŠMT. Tyto učební plány nedovolují úlevu v hlavních  

předmětech, ale obsahují pět hodin tělesné výchovy týdně. V těchto pěti hodinách se o 

sportovní vývoj dětí stará osm aprobovaných učitelů tělesné výchovy. Škola vyuţívá místí 

atletický stadion, sportovní halu, vlastní tělocvičnu a posilovnu, zimní stadion, pláţový 

volejbal, volejbalové kurty, gymnastický sál, házenkářská a basketbalová hřiště. 
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Největší tradici na škole mají atletické sportovní třídy. Atletice se v součastné době věnuje 

většina dívek sportovních tříd. Chlapci se spíše zaměřují na jiné sporty. Ti, kteří se věnují 

lednímu hokeji reprezentují kromě školy i  město pod hlavičkou HC Uherské Hradiště.        

Do tříd se zaměřením na kopanou jsou nyní jiţ od 3.ročníku vybíráni talentovaní chlapci a 

dívky z Uherského Hradiště a širokého okolí. Chlapci hrají nejvyšší ţákovské soutěţe pod 

hlavičkou oddílu 1.FC Slovácko. 

Gymnázium Uherské Hradiště 

Tato střední škola nabízí mládeţi kromě mnoţství sportovních krouţků, ke kterým patří 

především volejbal, kopaná, břišní tance, atletika, gymnastika, šachy aj., moţnost zařazení do 

sportovní třídy. Tato sportovní třída je vţdy jedna v kaţdém ročníku a jejími výhodami je 

větší počet hodin tělesné výchovy a především kaţdoroční sportovní soustředění, např. 

lyţařský či vodácký výcvik. 

 

3.1.3 Plavecká škola  Uherské Hradiště 

Plavecká škola Uherské Hradiště je účelové školské zařízení, jehoţ hlavní funkcí je 

poskytování výuky plavání ţákům základních škol v rámci povinné tělesné výchovy. 

Povinnou výuku plavání realizuje plavecká škola u všech základních škol v Uherské Hradiště 

ve 2. a 3. třídách. Výuku plavání v rámci hodin tělesné výchovy poskytujeme také všem 

ostatním ročníkům základních škol. V současnosti největší rozmach zaznamenává 

předplavecká výuka ţáků 1. tříd základních škol. Plavecká škola také organizuje v Uherské 

Hradiště bohatou doplňkovou činnost. Poskytuje předplavecká výuka dětí mateřských škol, 

krouţky plavání pro děti od 2 let a mládeţ do 15 let. 

 

3.2 Financování sportu v Uherském Hradišti 

Do tělovýchovných jednot a klubů kaţdoročně rozděluje finanční prostředky valná hromada 

okresního výboru ČSTV a to ze dvou zdrojů, které jsou valnou hromadou přerozdělovány 

podle schválených kritérií. Peníze od státu směřují na provoz a údrţbu a od ČSTV, především 

od Sazky, jdou na provoz sportování a činnost OV ČSTV, TJ a SK. V současnosti se ale 
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příjmy od Sazky zpoţďují, a to především proto, ţe není dořešeno financování výstavby O2 

Arény v Praze. Na dotační prostředky jak ze Sazky, tak od státu dopadají i důsledky stávající 

hospodářské krize. 

 

Nadace Děti – kultura – sport 

 

Nadace Děti - kultura - sport je první a jedinou nadací svého druhu v regionu Uherského 

Hradiště. Její činnost začala 11. července 2000 a  jejím zakladatelem je pan Ivo Valenta. Tato 

nadace vznikla z potřeby pomoci talentovaným dětem a mládeţi v našem regionu, např. 

podpořila  ţáky základních škol, mateřských škol, děti zabývající se mimoškolní činností  

ve sportovních oddílech, folklorních souborech i Základní umělecké škole v Uherském 

Hradišti.  
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4.  Vlastní výzkumné šetření v Uherském Hradišti 

 

4.1  Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Celkový počet dotazníků, který jsem předloţila respondentům k vyplnění, byl 125 kusů. 

Jelikoţ jsou pro mou práci důleţité dotazníky od jedinců, zapojujících se do výkonnostního 

sportu, pracuji dále pouze s 54 dotazníky. Ve zbývajících 71 dotaznících se děti a mládeţ 

sportu nevěnují vůbec, nebo pouze rekreačně, coţ není předmětem mého zkoumání. 

 

Otázka č. 1 Pohlaví: 

 

Z celkového počtu dotazovaných se do výkonnostního sportu zapojuje větší počet chlapců a to 

30, coţ je 55,6 % a dívek je 24, tedy  44,4%, viz graf č. 4.1. 

 

 

Graf č. 4.1 Pohlaví: 
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Otázka č. 2 Věk: 

 

Zkoumaní respondenti byly děti a mládeţ ve věku od 10 do 18 let. Z výzkumu vyplynulo, ţe 

nejvíce se závodně sportu věnuje mládeţ od 16 do 18 let a to 38,9 %, dále je to věková 

skupina 10 – 12, coţ je 31,5 % a jen o něco niţší zastoupení  mají děti od 13 do 15 let, tedy 

29,6 %, viz graf č. 4.2. 

 

 

Graf č. 4.2 Věk: 
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Otázka č. 3 Věnuješ se v současné době nějakému sportu závodně? 

 

Moţnosti odpovědí na tuto otázku byly pouze dvě a to „Ano“ a „Ne“ a jak jsem jiţ uvedla  

na začátku této podkapitoly, tento výzkum se zabývá pouze dětmi a mládeţí, která se sportu 

věnuje závodně a nikoli rekreačně, z tohoto důvodu je odpověď „ Ano“ zastoupena  

na 100 %, viz graf č. 4.3. 
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Graf č. 4.3 Věnování se závodnímu sportování: 
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Otázka č. 4 Pokud jsi odpověděl na předcházející otázku „ano“, jaký je to sport? 

 

V Uherském Hradišti se nejvíce dětí a mládeţe věnuje fotbalu (16,7 %), volejbalu (14,8 %) a 

florbalu (13,0 %). Poměrně nízký počet respondentů si vybralo z nabídky basketbal a to 

pouhých 3,7 %. Největší počet dotazovaných (20,4 %) uvedl zcela odlišné sporty, neţ jaké 

byly v nabídce dotazníku. Procentuální zastoupení těchto jednotlivých sportů zobrazuje graf  

č. 4.5. 

 

Graf č. 4.4 Druhy sportů: 
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Graf č. 4.5 Jiné sporty: 
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Otázka č. 5 Jak často se věnuješ tomuto sportu?  

 

Při zodpovězení na tuto otázku nebyla ani jednou označena poslední moţnost, tzn. ţe všichni 

respondenti sportují alespoň jedenkrát týdně. Nejméně je dětí a mládeţe sportujících jedenkrát 

týdně a nejvíce těch, co se věnují sportu vícekrát neţ třikrát týdně, viz graf č. 4.6. 

 

Graf č. 4.6 Četnost sportování: 
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Otázka č. 6 Jak „vysokou soutěž“ hraješ? 

 

Děti a mládeţ uvádějí, ţe ve sportech jeţ hrají závodně a  které byly uvedeny v předcházející 

otázce, nejčastěji soutěţí v okresním přeboru, je to 19 z celkových 54 respondentů, coţ je  

35,8 % a dále následuje přebor krajský s 26,4 %. Šestou moţnost neoznačil ţádný dotazovaný 

a poslední sedmou moţnost, která byla otevřená, si vybralo 13,2 % dotazovaných. Nejčastěji 

zde uváděli soutěţ jako je ţákovská liga, Český pohár nebo soutěţ celorepublikovou, viz graf 

č. 4.7. 

 

 

Graf č. 4.7 Typ soutěže: 
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Otázka č. 7 Kdo tě přivedl ke sportu? 

 

Na otázku „Kdo tě přivedl ke sportu“ 50 % respondentů zvolilo první moţnost, coţ je 

odpověď „rodiče“. O něco méně mají kamarádi, tedy 40,7 %, naopak prarodiče nezvolil ani 

jeden dotazovaný, viz graf č. 4.8. 
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Graf č. 4.8 Kdo tě přivedl ke sportu? 
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Otázka č. 8 Důvod proč sportuješ. 

 

V odpovědích na tuto otázku se ukazuje, ţe většina dětí a mládeţe sportuje kvůli svému 

zdraví a kondici, tedy 35,2 % a naštěstí pouze 3 dotazování se věnují sportu pouze proto, ţe je 

to přání jejich rodičů, coţ je 5,6%. Respondentů, kteří si vybrali svou vlastní jinou odpověď 

bylo 14,8 %, jejich nejčastější odpovědí bylo to, ţe je sportování baví, nebo ţe z něj mají 

radost. V jednom případě se objevila také touha po vítězství, viz graf č. 4.9. 

 

Graf č. 4.9 Důvod sportování: 
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Otázka č. 9 Jak hodnotíš sportoviště ve tvém městě? 

 

Sportoviště ve městě Uherském Hradišti většina respondentů hodnotí pozitivně. Necelá 

polovina je označila jako velmi dobré (46,3%). Kaţdou z odpovědí „špatné“ a „velmi špatné“ 

označil pouze jeden dotazovaný, viz graf č. 4.10. 

 

 

Graf č. 4.10 Hodnocení sportovišť: 
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Otázka č. 10 Napiš, která sportoviště ti ve tvém městě chybí. 

 

Na tuto jedinou otevřenou otázku více jak polovina dotazovaných vůbec neodpovědělo, nebo 

napsala, ţe jim ţádné sportoviště nechybí, případně, ţe jsou tu sportoviště dostačující 

(64,82%). Největší počet respondentů poţadovalo bazén, koupaliště nebo aquapark, který je 

v současné době v tomto městě v rekonstrukci a jde vidět, ţe dětem a mládeţi  velmi chybí a 

to přesně 24,07% z nich. Dále je to atletická hala, paintballové hřiště či jezdecká dráha, viz 

graf č. 4.11. 
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Graf č. 4.11 Chybějící sportoviště:  
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4.2 Rozhovor s manažery a SWOT analýza čtyř vybraných klubů 

 

V níţe uvedených podkapitolách předkládám otázky, které jsem pouţila ve standardizovaném 

rozhovoru s manaţery čtyř klubů v Uherské Hradišti a také odpovědi těchto manaţerů na dané 

otázky. Dále jsem u kaţdého z těchto klubů vytvořila SWOT analýzu. Jsou to kluby: 

 

 1. FC Slovácko, 

 TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště – oddíl volejbalu, 

 SHK ZFP Kunovice, 

 PTA – Pokorný tenis academy. 

 

4.2.1  1. FC Slovácko 

 

Rozhovor: 

 

1. Co nabízí Váš sportovní klub dětem a mládeži? ( prostory, tréninky, soutěže….) 

1.FC Slovácko má pod svými křídly fotbalovou akademii, která se stará o výchovu více jak 

300 svých členů ve věku od 5 do 19 let. K dispozici je jak tréninková tak i regenerační 
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infrastruktura, kterou mladí sportovci vyuţívají pod odborným dohledem trenérů. 

2. Jaký způsobem Váš klub získává finanční prostředky? (sponzoři….) 

Prostředky jsou získávány několika způsoby. U mládeţe je to formou příspěvků z města a 

kraje, sponzoringu či různých nadačních fondů, které se zaměřují na podporu sportu a 

mládeţe. V neposlední řadě jsou od všech členů vybírány roční příspěvky.  

 

3. Jak Váš klub zasáhla ekonomická krize? 

Tak jako ostatní odvětví, která jsou závislá na příjmech od sponzorů a z prodeje reklamy.  

 

4. Jakým způsobem s Vašim klubem spolupracují rodiče? 

Taky nevím, co přesně říci. Trenéři s rodiči komunikují. 

 

5. Jak získáváte nové členy? 

Kaţdoročně probíhají nábory do nejmladší kategorie, kterých se účastní přibliţně 40 aţ 50 

zájemců. Ve starších kategoriích jsou hráči vybíráni dle výkonnosti.  

 

6. Spolupracuje Váš klub s některými školami, popřípadě jakým způsobem? 

1.FC Slovácko úzce spolupracuje se základní školou Sportovní v Uherském Hradišti. Dále 

pak spolupracuje s několika dalšími středními školami, které hráčům umoţňují individuální 

formu studia. 

 

SWOT analýza: 

 

silné stránky slabé stránky 

 

 historie a dobré jméno klubu 

 finanční zabezpečení klubu 

 dobré zázemí pro mládeţnický 

fotbal 

 mnoho odchovanců FA, kteří se 

prosadili doma i v zahraničí  

 

 závislost na vnějších finančních 

prostředcích 

 nedostatečný stav umělé trávy 

v mládeţnickém areálu 

 špatně propracovaný systém 

scoutingu 
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příležitosti rizika 

 

 zvýšení informovanost o náborech 

do přípravek přes místní média a 

regionální noviny 

 zaloţení webových stránek 

soustřeďujících se na mládeţe 

 investování do rozšíření 

mládeţnického areálu 

 

 

 konkurence v blízkém okolí 

města 

 nárůst ekonomických nároků na 

činnosti související s výchovou 

fotbalistů 

  vysoká závislost na finanční 

podpoře města 

 celosvětová ekonomická krize 

 

 

 

4.2.2  TJ Slovácká Slavia  Uherské Hradiště – oddíl volejbalu 

 

Rozhovor: 

 

1. Co nabízí Váš sportovní klub dětem a mládeži? ( prostory, tréninky, soutěže….) 

Volejbalový oddíl TJ Slovácká Slávia pracuje s mládeţí jiţ 40 let. V minulosti došlo 

k dohovoru mezi oddíly Slovácké Slávie a Jiskry Staré Město, ţe Slovácké Slávia bude  

pečovat o ţenské sloţky a Jiskra Staré Město o muţskou část populace regionu. 

V současné době představuje volejbalový oddíl péči ve všech věkových kategoriích 

od ţen aţ po dívčí přípravky. Nabízí jim trenérské vedení tohoto sportu, k tréninku 

prostory městské sportovní haly.V odborném vedení organizuje volejbalový oddíl 

pravidelný trénink, zařazení do soutěţí od okresních aţ do republikových a to v kategoriích 

juniorek, kadetek i ţákyň, jak starších,tak i mladších. 

 

2. Jaký způsobem Váš klub získává finanční prostředky? (sponzoři….) 

Finanční zajištění oddílu je zajišťováno dotacemi kraje, granty města, sponzory a příspěvky 

rodičů. 
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3. Jak Váš klub zasáhla ekonomická krize? 

Vzhledem k uvedenému finančnímu zajištění se krize dotýká hlavně příspěvků rodičů 

(problémy s finanční rovnováhou některých rodin). Dále pak omezených moţností některých 

sponzorů. 

 

4. Jakým způsobem s Vašim klubem spolupracují rodiče? 

Rodiče ve většině případů komunikují s trenéry oddílu velmi úzce, naše hráčky ve sportovní 

činnosti podporují, zúčastňují se svou přítomností na utkáních druţstev a mnohdy navštěvují 

i tréninkový proces. 

Podporují druţstva i ve většině případů svou angaţovaností v dopravě na zápasy (hlavně        

u mladších sloţek), pomocí při zajišťování materielní vybavenosti druţstev i vlastní pomocí 

po ukončení zápasů v přípravě haly pro činnost dalších sportů. U nejmladších hráček si 

rodiče zajišťují bezpečný návrat z tréninkového procesu domů. 

 

5. Jak získáváte nové členy? 

Vzhledem k tomu,ţe volejbal je technicky velmi náročný sport, nové členy získává oddíl 

náborem mladých adeptek, který pořádá oddíl kaţdý rok v měsíci dubnu. Tento rok se 

uskuteční nábor ve sportovní hale 27.4.2010 od 17.00 hodin. Sporadicky rozšiřujeme  

o nové hráčky přestupem zájemkyň z jiných oddílů volejbalu nebo jiného odvětví sportu. 

Ţel, toto jsou jen vzácné výjimky. 

 

6. Spolupracuje Váš klub s některými školami, popřípadě jakým způsobem? 

Vzhledem k tomu, ţe v našem městě Uherské Hradiště zanikla jediná škola s rozšířenou 

přípravou volejbalu jiţ před několika roky, je spolupráce méně pravidelná. Ale z rozhodnutí 

vedení českého volejbalové svazu, ţe bude podporován volejbal pro velmi mladou mládeţ 

formou minivolejbalu, doufáme, ţe se otevře pro školy nový prostor pro uplatnění volejbalu 

mládeţe i ve školách. Pokud bude moţné, rádi se jako oddíl přidáme s pomocí a organizací 

soutěţí. 
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SWOT analýza: 

 

silné stránky slabé stránky 

 

 historie klubu, dobré jméno 

 poměrně nové, 

zrekonstruované prostory 

 spolupráce s místními médii 

 dobrá poloha 

 

 nedostatek kvalifikovaných 

trenérů 

 nedostatek finančních 

prostředků 

 nedostatek tréninkových 

prostorů 

příležitosti rizika 

 

 oslovení více sponzorů 

prostřednictvím médií 

 zvyšující se zájem o tento sport 

 v okolí není příliš velká 

konkurence 

 

 závislost na finančních 

prostředcích od města 

 hrozba ekonomické krize 

 odchod hráčů do větších měst 

 

 

4.2.3  SHK ZFP Kunovice 

 

Rozhovor: 

 

1. Co nabízí Váš klub dětem a mládeži? ( prostory, tréninky, soutěže….) 

Náš klub nabízí dětem a mládeţi trénink ve sportovní hale v Kunovicích, na ZŠ Větrná 

v Uherském Hradišti. Kategorie mini, mladší a starší ţačky hrají soutěţe řízené 

Středomoravským svazem házené, mladší dorostenky I.ligu – to je celostátní soutěţ, která je  

řízená Českým svazem házené. Dále letní soustředění, účast na turnajích v ČR a SR. 

 

2. Jaký způsobem Váš klub získává finanční prostředky? (sponzoři….) 

Klub získává prostředky z dotací od nadace  Děti-kultura- sport, OVV ČSTV, měst 

Uherského Hradiště a Kunovice, Zlínského kraje a jednorázově od drobných sponzorů, např. 
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prostředky na dresy, míče, teplákové soupravy, příspěvky hráček, pořádání turnaje ITS CUP. 

 

3. Jak Váš klub zasáhla ekonomická krize? 

Dostáváme menší dotace od zlínského kraje, jinak nás nijak nezasáhla. 

 

4. Jakým způsobem s Vaším klubem spolupracují rodiče? 

Rodiče spolupracují při organizování turnajů a při dopravě na mistrovská utkání.  

 

5. Jak získáváte nové členy? 

Kaţdoročně pořádáme nábory ve školách a školkách. Dále vylepujeme plakáty a píšeme 

oznam do regionálním tisku. 

 

6. Spolupracuje Váš klub s některými školami, popřípadě jakým způsobem? 

Ano, spolupracujeme se školou v  Kunovicích a ZŠ Větrná v Uherském Hradišti, pořádáme 

tady nábory a pronajímáme si  tělocvičny. 

 

SWOT analýza: 

 

silné stránky slabé stránky 

 

 dobré jméno klubu 

 dostatečné mnoţství prostorů 

 spolupráce s médii 

 

 zastaralé prostory 

 nedostatek finančních 

prostředků od města 

 nedostatek kvalifikovaných 

trenérů 

příležitosti rizika 

 

 zlepšení kvality prostorů 

 zvýšení informovanosti  

 oslovení více sponzorů a 

sportovců prostřednictvím médií 

 

 konkurence v okolních městech 

 sniţující se zájem o tento sport 

 světová ekonomická recese 
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4.2.4  PTA  - Pokorný tennis academy 

 

Rozhovor: 

 

1. Co nabízí Váš klub dětem a mládeži? ( prostory, tréninky, soutěže….) 

Nabízíme registraci v ČTS (Český tenisový svaz), dále turnaje a tréninky, které vedou  

k výkonnostnímu růstu. 

 

2. Jaký způsobem Váš klub získává finanční prostředky? (sponzoři….) 

Získáváme finanční prostředky z reklam, sponzoringu, ale to jen velmi málo a z financí  

od rodičů. 

 

3. Jak Váš klub zasáhla ekonomická krize? 

Co se týká světové ekonomické krize, tak nás nijak nezasáhla. Jinak vlastní ekonomickou 

krizí trpíme velmi. 

 

4. Jakým způsobem s Vaším klubem spolupracují rodiče? 

Rodiče spolupracují ve vysoké míře, jinak to ani u tohoto sportu nejde. Spolupracují finančně 

i časově tím, ţe jezdí po turnajích se svými dětmi. 

 

5. Jak získáváte nové členy? 

Nové členy získáváme prostřednictvím náborů, letáků, inzerátů a taky díky osobním 

kontaktům. 

 

6. Spolupracuje Váš klub s některými školami, popřípadě jakým způsobem? 

Nespolupracuje. 
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SWOT analýza: 

 

silné stránky slabé stránky 

 

 zkušenosti v oboru 

 pouţití moderních technologií 

 dobrá cenová strategie 

 

 

 nemá historii a tedy ani dobré 

jméno 

 vysoké náklady na provoz 

v zimě 

 nedostatek finančních prostředků 

 

příležitosti rizika 

 

 zvýšení informovanosti, 

spolupráce s místními médii 

 investování do rozšíření areálu 

 pořádání náborů 

 

 konkurence v blízkém okolí 

 celosvětová ekonomická krize 

 nezájem o tento druh sportu 
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5. Shrnutí výsledků šetření, náměty, návrhy, doporučení 
 

V předešlé kapitole jsem prostřednictvím výzkumných metod a technik získala informace  

o moţnostech zapojení dětí a mládeţe do výkonnostního sportu v Uherském Hradišti. Tyto 

informace nyní shrnu v následujících odstavcích.   

 

Šetřením, které vyplývá z dotazníku, jsem zjistila, ţe většina dětí a mládeţe se sportovní 

činností určitým způsobem zabývá, i kdyţ ne příliš často. Necelá polovina z nich se sportu 

věnuje závodně v nějakém sportovnímu klubu či jiné organizaci.  

Ve městě Uherské Hradiště se sport všeobecně těší velké oblibě. Město dbá na rekonstrukce a 

modernizaci sportovišť. Většina respondentů hodnotí sportovní zařízení jako velmi dobré 

nebo dokonce výborné. Nejoblíbenějším sportem v tomto městě, hlavně u chlapců, je fotbal. 

Příčinou je především klub 1. FC Slovácko, jehoţ prvoligové muţstvo muţů je pro mnohé 

vzorem. U děvčat je to pak volejbal. Nejčastěji přivádí děti ke sportu rodiče, je to tak aţ 

v polovině případů, nebo jsou to jejich kamarádi. Pokud se děti a mládeţ začnou věnovat 

sportu závodně, věnují mu velké mnoţství času, které přesahuje aţ tři dny v týdnu. Na otázku, 

která se týkala důvodu proč sportují, byla nejčastější odpověď to, ţe chtějí být zdraví, ţe bez 

sportu a pohybových činností nelze ţít kvalitní ţivot. Respondentům v současné době chybí 

koupaliště nebo aquaparku. Bazén je v současné době v rekonstrukci a velmi zde schází, 

hlavně v souvislosti s nadcházejícím létem. 

 

Odpovědi na otázky, které jsem poloţila manaţerům čtyř vybraných klubů z Uherského 

Hradiště, pomáhají vytvořit celkovou představu o chodu klubů a jejich spolupráci s dětmi a 

mládeţí. Tyto odpovědi by mohly být uţitečné především pro rodiče, kteří chtějí dát své dítě 

sportovat a neví, co by bylo pro něj to nejlepší, nebo pro mládeţ, která si uţ o těchto věcech 

rozhoduje většinou sama. Můţe to být také námět pro další kluby a jiné sportovní organizace, 

jak svou činnost s touto věkovou skupinou změnit nebo vylepšit. 

 

Velmi důleţité je, aby rodiče vedli své děti ke sportu uţ v raném věku a aby si děti vytvořily 

k této činnosti kladný vztah a sportovaly celý ţivot. Pokud jim však rodiče půjdou špatným 

příkladem tak, ţe sami budou trávit většinu času u televize, těţko pak mohou po svých 

potomcích chtít něco jiného. Děti jsou totiţ ve většině případů odrazem svých rodičů.  

Na základních školách by se měl zvýšit počet sportovních krouţků, které by se v některých  
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případech (např. v určitých ročnících) mohly stát povinnými, protoţe děti v dnešní době 

nedělají navíc nic, co nemusí. Můţeme pak doufat, ţe alespoň některé z nich sport nadchne a 

budou v něm pokračovat i po ukončení školy. 

Důleţitá, pro zapojení dětí a mládeţe do výkonnostního sportu, je potřeba více 

kvalifikovaných trenérů. Situace by se dala zlepšit moţností studia a doškolování pro trenéry 

přímo ve městě. Celkovému stavu by prospělo zvýšení finančních prostředků směřujících 

do sportu, coţ je ale v současné době, kdy je celosvětová ekonomická krize, velmi obtíţné. 
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6. Závěr 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala moţnostmi zapojení dětí a mládeţe do 

výkonnostního sportu ve městě Uherské Hradiště. Zjistila jsem, ţe moţností je v tomto městě 

velké mnoţství, ale zájem dětí a mládeţe o ně uţ tak velký není. Jak se ukázalo z výzkumu, 

jen necelá polovina respondentů je ochotna svůj volný čas věnovat sportu a místo něj ho 

raději tráví doma. Není tedy divu, ţe děti často trpí obezitou a přidávají se i další zdravotní 

potíţe, které souvisí s nedostatkem pohybu. 

 

 Je tedy zřejmé, ţe se obecně děti a mládeţ věnují sportovním aktivitám méně, neţ 

v dřívějších letech, kdy ještě nebyly tak velké moţnosti trávení volného času hraním 

počítačových her, kde mají v současnosti děti a mládeţ moţnost sportovat jen ve virtuální 

podobě, coţ ke zlepšení jejich zdravotního stavu zajisté nepovede. Pokud se zaměříme pouze 

na sport výkonnostní, tady nelze jednoznačně říci, jestli došlo k poklesu nebo nárůstu 

registrovaných dětí a mládeţe ve sportovních klubech a jiných sportovních organizacích, 

poněvadţ nemám moţnost porovnání s předešlými roky. Tato práce by tedy mohla kromě 

jiného slouţit k tomu, aby bylo moţné v dalších letech provést srovnání vývoje této 

problematiky v daném městě. 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zmapovat současnou situaci týkající se moţností, které 

nabízejí sportovní kluby a jiné sportovní organizace na území města Uherské Hradiště dětem 

a mládeţi a naopak jaký zájem o ně ze strany dětí a mládeţe je. Myslím si, ţe jsem tohoto cíle 

dosáhla, i kdyţ to bylo v některých situacích velmi náročné. 
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Seznam zkratek 

 

ČMFS                        Českomoravský fotbalový svaz 

ČSTV                         Český svaz tělesné výchovy 

FA                              fotbalová akademie 

HC házenkářský klub, hokejový klub 

JVSB Juniorsko-výchovná společnost basketbalová 

MŠMT                        Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

PTA                            Pokorný tennis academy 

SK sportovní klub 

TJ Tělovýchovná jednota 

ZŠ základní škola 
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