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1 ÚVOD

V dnešní době je sport jednou z nejvyhledávanějších aktivit na světě. Není pochyb o tom, že

jednou z nejkrásnějších kolektivních her a současně nejrozšířenějším sportem na naší planetě

je fotbal. První zmínky, které jen vzdáleně připomínají fotbal jsou více než 2000 let staré a

pocházejí z Číny. V moderní podobě však fotbal není starší než 140 let a bezpochyby pochází

z Anglie.

První zmínky o fotbale v České republice jsou známy již z roku 1885. Mezi nejstarší

a nejznámější kluby u nás patří slavná pražská „S“ (AC Sparta Praha a SK Slavia Praha).

Podle statistiky z roku 2005 Českomoravský fotbalový svaz registroval okolo 427 000 mužů a

přes 13 700 žen a dívek.

Sporty jako basketbal, házená nebo volejbal mají v ženském provedení už mnohaletou

historii. Fotbal jako by stále váhal, jestli má ženy vpustit do svého mužského hájemství. Fot-

balistky se ale nedaly. V Evropě se ženský fotbal hrál už v 50. letech 20. st. I FIFA se zpočát-

ku chovala k ženskému fotbalu odměřeně, sice ho nezakazovala, ale také nijak nepodporova-

la. První mistrovství  Evropy se konalo v roce 1984 a vítězkami se staly hráčky ze Švédska.

Ženskému fotbalu v Evropě vládnou severské země a k nim se přidalo Německo.

Ženský fotbal se v 80. letech 20. st. začal prudce rozvíjet i na americkém a asijském

kontinentě. První mistrství světa se uskutečnilo v roce 1991 v Číně a vítězkami byly hráčky

USA. Právě v této zemi je ženský fotbal velice populární a vůbec poprvé se dostal do progra-

mu OH v Atlantě 1996. V poslední době se začaly výrazně prosazovat také Brazilky.

V roce 2000 rozhodla UEFA o pořádání Ženského poháru. Prvními vítězkami se staly

v roce 2002 hráčky z Frankfurtu nad Mohanem.

Český ženský fotbal zatím do evropské špičky nepronikl, avšak i u nás najdeme hodně

talentovaných dívek či žen. Hlavní důvod, proč jsem si zvolila příslušné téma bakalářské prá-

ce je, že jsem aktivní hráčkou druholigového ženského týmu TJ Krnov a k fotbalu mám velmi

pozitivní vztah. Pro svou práci jsem si vybrala jiné dva kluby 2. Moravsko-slezské ligy a to

1. DFC Hlučín a FK Olomouc.

Cílem mé bakalářské práce je poukázat na fungování a následné srovnání ma-

nagementu zkoumaných ženských fotbalových klubů.

K úspěšnému dosažení cíle bylo zapotřebí rozhovorů se členy obou klubů, srovnáním

finanční situace klubů a následné SWOT analýzy sledovaných klubů.
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2 TEORETICKÁ ČÁST, METOLOGIE

V této kapitole bych se chtěla zaměřit na následující pojmy, které jsou důležitou součástí mé

bakalářské práce. Dále se zde dozvíme o metodách, které byly použity k zjištění informací o

sledovaných klubech.

2.1 Sport

Sport považujeme za jednu ze složek tělesné kultury. Podle I. Durdové (2002, str. 37) platí, že

„sport je zaměřen na dosažení vysoké výkonnosti ve zvolené sportovní specializaci a uplatně-

ní v soutěžích. Podle výkonnostní úrovně se dále sport dělí na rekreační, výkonnostní a vrcho-

lový“. [4]

2.2 Management

2.2.1 Management

V dnešní době najdeme celou řadu definic a slovních vysvětlení pojmu management.

V češtině se uvádí slovo „řízení“. Podle P. F. Druckera (1973) platí, že „management je funk-

cí, disciplínou, návodem, který je třeba zvládnout a manažeři jsou profesionálové, kteří tuto

disciplínu realizují, vykonávají funkce a z nich vyplývající povinnosti“. [3]

2.2.2 Sportovní management

Podle I. Durdové (2002, str. 13) platí, že „pojem management tělesné výchovy a sportu leze

chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělo-

výchovných jednot, družstev, které alespoň zčásti realizují podnikatelsky orientované aktivi-

ty“. [4]

2.2.3 Sportovní manažeři

Sportovním manažerem nemůže být každý. Osoba, která se chce stát sportovním manažerem

by měla mít určité vrozené, ale také získané vlastnosti a měla by se zajímat o sport. Mezi vro-
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zené vlastnosti manažera můžeme zařadit potřebu řídit, potřebu mít moc, schopnost vcítit se,

vhodný temperament a inteligenci. Naopak k získaným vlastnostem patří odborné znalosti,

ekonomické znalosti, sociálně-psychologické znalosti, znalost metod řízení a tělesná kondice.

[4]

Podle E. Čáslavové (2000) platí, že „sportovní manažer je běžně označovaný jako:

· manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – jedná se o vedoucího sportovních druž-

stev i jednotlivců, vyškoleného specialistu pro řízení velkých sportovních akcí, specia-

listu zabývajícího se uplatněním sportu ve volném čase lidí, v pracovním procesu

apod.

· manažer na úrovni řízení určité sportovní organizace – jedná se o výkonné výbory

sportovních a tělovýchovných svazů, vedoucí sportovních středisek řízených armádou

a policií apod.

· manažer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování place-

ných tělovýchovných služeb – vedoucí fitness apod.“  [2]

2.3 Marketing

2.3.1 Marketing

V současnosti se slovo marketing pohybuje všude kolem nás. Můžeme se s ním potkat na

každém kroku. Nejjednodušeji se dá říct, že marketing na jedné straně uspokojuje potřeby

zákazníků a na straně druhé tvoří zisk. Podle P. Kotlera (2004, str. 31) platí, že „marketing je

společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím jednotlivci a skupiny uspokojují své

potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot“. [8]

2.3.2 Sportovní marketing

Podle B. J. Mulina a S. Hardyho (2000) platí, že „sportovní marketing se skládá ze všech ak-

tivit, které jsou určeny k tomu, aby vyšly vstříc všem požadavkům a přáním sportovních spo-

třebitelů pomocí procesu výměny“. [11]
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2.3.3 SWOT analýza

Je jednou ze základních metod marketingového auditu a je nazvána podle těchto počátečních

písmen anglických slov:

· S – strenghts (síly),

· W – weaknesses (slabosti),

· O – opportunities (příležitosti),

· T – threats (hrozby).

Úspěšná aplikace je závislá na tom, jak firma dokáže na jedné straně zhodnotit své silné

a slabé stránky (analýza S/W) a na straně druhé, jak dokáže identifikovat vhodné příležitosti a

hrozby (O/T). [17]

2.4 Metodologie

Metodologii můžeme nazvat jako soubor metod určité vědy, nauku o metodách, teorii metod a

v širším pojetí je totožná s teorií vědy.

Podle D. Jarošové (2007, str. 3) platí, že „ metodologie je:

· věda o metodách – teorie metod vědeckého poznání,

· název pro soubor metod používaných v určité oblasti lidského poznání.“

Podle D. Jarošové (2007, str. 4) platí, že „metoda znamená vědecký postup, umožňující

získávání poznatků“. Může se jednat o vědomý či nevědomý systematický postup nějakého

jednání, který směřuje k dosažení určitého cíle. [7]

I. Durdová (1999) uvádí tyto metody výzkumu:

· metoda terénního výzkumu – sbírání informací v terénu (respondenti, skupiny…),

· metoda statistická – vychází z vědecké zkušenosti, že vše, co existuje, existuje

v nějakém množství,

· metoda historická – zkoumání jevu nebo problému v historii,

· metoda experimentální – provedení je složité, probíhá v terénu, laboratoři či vybraném

pracovišti,

· metoda sociometrická – měření sociálních vztahů a vazeb v malé sociální skupině,
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· metoda srovnávací (komparace) – porovnání jednotlivých typů jevů podle znaků a

srovnávání těchto typů mezi sebou, mezi základní pravidla komparace patří definice

objektu komparace, určení cíle komparace, stanovení kritérií pro vlastní analýzu zvo-

lených objektů a vymezení vztahu komparace k časové ose,

· metoda introspektivní – vnitřní poznatky výzkumníka,

· metoda monografická – zkoumání jevu velmi podrobně a všestranně, spočívá na jed-

nom či několika případech. [5]

Všechny metody využívají různé sociologické techniky výzkumu. Podle V. Řehákové

(2006, str. 88) platí, že „technika sociologického výzkumu je nástroj, který slouží ke sběru

empirických dat a charakterizují ji dvě rozhodující vlastnosti:

· je to jedna speciální operace v rámci aplikace sociologické metody,

· je logicky podřazeným pojmem proceduře.“

Při výzkumných aktivitách aplikujeme řadu technik, které rozdělujeme do dvou skupin:

· základní techniky,

· ostatní techniky.

V. Řeháková (2006) uvádí následující základní techniky výzkumu:

· pozorování,

· studium písemných pramenů,

· rozhovor,

· dotazník,

· anketa,

· testování,

· technika časových rozvrhů,

· sociometrie. [14]

2.4.1 Pozorování

Je důležité odlišit pozorování běžné a pozorování vědecké. Vědecké pozorování je systema-

tické, zaměřené na sledovaný cíl a bývá často doprovázeno různými přístroji nebo pomůcka-
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mi. Pozorování musí co nejlépe zachytit objektivní skutečnost, vyloučit zásahy subjektivních

vlivů pozorovatele a dbát na přesnost záznamů. Rozlišujeme dva druhy pozorování:

· přímé – pozorovatel přichází do styku s pozorovaným jevem přímo,

· nepřímé – mezi pozorovatele a pozorovaný jev je vložena výpověď další osoby. [5]

2.4.2 Studium písemných pramenů

Je časově velmi náročná technika. Písemné prameny můžeme rozlišit na úřední a osobní. [14]

2.4.3 Rozhovor

Jedná se o ústní jednání mezi výzkumníkem a zkoumaným člověkem nebo skupinou.

I. Durdová (1999) uvádí následující typy rozhovorů:

· standardizovaný (formalizovaný) rozhovor – postupuje se podle připraveného textu,

čímž se blíží dotazníku,

· nestandardizovaný (volný) rozhovor – je dobře připraven, ale tento rozhovor se blíží

k běžnému rozhovoru,

· polostandardizovaný – nese prvky předchozích dvou rozhovorů,

· zjevný rozhovor – výzkumník sdělí zkoumanému cíl své návštěvy a otevřeně mu klade

otázky a zaznamenává odpovědi,

· skrytý rozhovor – zkoumaný nemá tušení o skutečném cíli rozhovoru,

· individuální rozhovor – jedná se o rozhovor výzkumníka s jednou osobou a dělí se na

rozhovor měkký (důvěra, pohoda, volnost otázek), rozhovor tvrdý (přesné odpovědi),

rozhovor neutrální (nejčastější, dotazovaný vyslovuje svůj názor),

· skupinový rozhovor – hromadný rozhovor s několika osobami. [5]

2.4.4 Dotazník

Je jednou z nejrozšířenějších technik sociologického výzkumu. Bývá obvykle spojen

s matematicko-statistickou metodou. Používá se tam, kde je potřeba získaný materiál podrobit

analýze. K všeobecným zásadám dotazníků patří jasné vytýčení problému, dobrá znalost pro-

středí zkoumaného jevu, správnost a účelnost otázek. I. Durdová (1999) uvádí tyto typy otá-

zek:
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· otevřené (volné) otázky – dotazovaný odpovídá svými slovy,

· uzavřené otázky – dotazovaný si vybírá, kterou odpověď zvolí,

· polootevřené (polouzavřené) otázky – v otázkách je ještě jedna možnost a to jiná od-

pověď, kterou dotazovaný zvolí, nevyhovuje-li mu žádná z odpovědí. [5]

2.4.5 Anketa

Bývá založena na dotazníku, na jehož jednoduché otázky odpovídá zkoumaný korespondenč-

ně. Otázky jsou nejčastěji předány pomocí hromadných sdělovacích prostředků. [5]

V této práci jsem použila dvě z uvedených technik výzkumu. U týmu 1. DFC Hlučín

byla použita anketa, kde mi členka výboru Lucie Hlavenková odpovídala na otázky přes

email. S hlavním trenérem i prezidentem klubu FK Olomouc proběhl individuální rozhovor,

kde mi volně odpovídali na mnou zvolené otázky.
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3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURLA SPORTU

V České republice mají sportovní kluby většinou právní formu občanského sdružení, ale mo-

hou také vzniknout jako obchodní společnost. V naši zemi se jedná především o společnost

s ručením omezeným a o akciovou společnost, jejichž organizační struktura je dána obchod-

ním zákoníkem.

Organizování a organizační struktura ve sportovních klubech musí vytvářet prostředí,

které bude vhodné a bude směřovat k naplnění cílů organizace. Kluby si stanovují sportovní,

ekonomické a často i sociální cíle a přitom musí vycházet ze svých finančních možností. Klu-

by, které jsou finančně lépe zabezpečeny, si stanovují vyšší, dlouhodobější a prestižnější cíle,

než kluby s finančními problémy. Mezi hlavní sportovní cíle patří zviditelnění sportu nebo

sportů, které klub provozuje. Velký důraz je kladen na umístění a úspěchy družstev a jednot-

livců, doplnění sportovců a jejich sportovní růst a rozvoj vlastní členské základny. Ekonomic-

ké cíle se soustřeďují na vytváření finančních zdrojů, které mohou zajistit plnění sportovních

cílů a vytvořit optimální podmínky v organizaci včetně materiálového zabezpečení. Nezisko-

vé organizace jsou velmi vázané na sponzory. Ve sportovních klubech, které vznikly jako

obchodní společnost, je strategie podmíněna výsledky podnikatelské činnosti. [6]

3.1 Neziskové organizace

Organizace, které působí v neziskovém sektoru, nelze v české odborné ekonomické literatuře

přesně definovat. Podle J. Rektoříka (2007, str. 39) platí, že „pro další výklad se vychází

z definice uvedené v zákoně č. 586/1992 Sb., že jde o organizace charakteru právnické osoby,

která nebyla zřízena nebo založena za účelem podnikání“. Jedná se o tyto typy organizací:

· zájmová sdružení právnických osob,

· občanská sdružení včetně odborových organizací,

· politické strany a hnutí,

· státem uznávané církve a náboženské společnosti,

· nadace a nadační fondy,

· obce,

· kraje,

· organizační složky státu a územních samosprávných celků,
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· příspěvkové organizace,

· státní fondy,

· obecně prospěšné společnosti,

· veřejné vysoké školy.

3.1.1 Občanské sdružení

Nejrozšířenějším typem organizací ve sportu jsou spolky, jejichž úprava zakládání a právní

existence je provedena zákonem č 83/90 Sb., o sdružování občanů. Každý občan má právo se

svobodně sdružovat bez povolení státního orgánu. V České republice občanské sdružení re-

gistruje Ministerstvo vnitra ČR. Ministerstvo provede registraci na základě návrhu nejméně

tříčlenného přípravného výboru, přičemž alespoň jedna osoba musí být starší 18 let, která je

pak oprávněna jednat jejich jménem. Občanské sdružení se netýká politických stran a hnutí,

církví a náboženských společností, výdělečné činnosti a výkonu povolání a armády, policie,

justice.

Ministerstvo vnitra také registruje stanovy, které obsahují:

· název a sídlo sdružení (příp. i zkratku, bude-li používána)

· cíl činnosti občanského sdružení

· orgány sdružení, způsob jejich ustavování a určení orgánů a funkcionářů oprávněných

jednat jménem sdružení

· ustanovení o organizačních jednotkách

· zásady hospodaření občanského sdružení [13]

Ve stanovách je organizační struktura projednávána na úrovni orgánů klubu. Mezi ně se

považují: valná hromada (konference), prezident klubu, dozorčí rada klubu (nebo-li revizoři

účtů). I když jsou některé názvy shodné s obchodními společnostmi, jejich principiální reali-

zace činnosti je odlišná.

Valná hromada klubu vykonává v občanském sdružení tyto následující činnosti:

· projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu a o stavu klubového majetku, práv

a závazků,

· projednává a bere na vědomí zprávu dozorčí rady (revizorů účtů),

· projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet klubu pro následující

období,
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· stanoví výši jednorázového klubového příspěvku pro případné zájemce o členství za-

kládajícího člena klubu, výši ročního klubového příspěvku pro činné členy klubu,

· schyluje podmínky smluvního členství,

· přijímá čestné členy klubu,

· stanoví volební období orgánů,

· volí členy výboru klubu,

· volí a odvolává dozorčí radu, resp. revizory účtů,

· rozhoduje o vstupu a vystoupení z klubu nebo ze spolkových sportovních institucí,

· rozhoduje o převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku,

· rozhoduje o změnách, úpravách a doplňujících stanov,

· rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení klubu.

Prezident klubu je oprávněn:

· svolávat řádnou i mimořádnou valnou hromadu,

· řídit zasedání výboru klubu (alespoň 1x měsíčně),

· uzavírat a sjednávat písemně právní úkony jménem klubu,

· uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy.

Výbor klubu přijímá rozhodnutí ve věcech a záležitostech, které byly svěřeny výboru klubu

valnou hromadou anebo usnáší ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny valné hromadě nebo

je pravomoc klubu vyjádřena přímo ve stanovách.

Dozorčí rada nebo-li revizoři účtů kontrolují účetní a finanční operace klubu, stav hospoda-

ření s penězi, právy a majetkem klubu a podávají o tom zprávy výboru klubu a valné hroma-

dě. Rozhodují o případném sporu a zároveň navrhují nápravná opatření v případě zjištěných

nedostatků. [6]

Účetnictví se vede podle zákona č. 563/1991 Sb. a navazujících pokynů MF.

Občanské sdružení může zaniknout dvěma následujícími způsoby:

· dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením

· pravomocným rozhodnutím MV o jeho rozpuštění [13]
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Obecné schéma občanského sdružení znázorňuje obr. 3.1.

Obr. 3.1: Obecné schéma občanského sdružení. [6]

3.2 Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. platí, že „společnost s ručením omezeným je

společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závaz-

ky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku“. Každý ze

společníků musí při vstupu do společnosti vložit vklad v minimální hodnotě 20 000,- Kč. Mi-

nimální hodnota základního jmění pak musí činit 200 000,- Kč. Společnost s ručením omeze-

ným může být založena pouze jednou osobou, přičemž se může jednat jak o fyzickou tak i o

právnickou osobu, avšak společnost může mít maximálně 50 společníků. Společnost odpovídá

celým svým majetkem za porušení svých závazků.

K uzavření společenské smlouvy dochází tehdy, jestliže je společnost založena více

osobami. Pokud společnost zakládá pouze jedna osoba, nahrazuje společenskou smlouvu za-

kladatelská listina. Společenská smlouva i zakladatelská listina obsahují:

· obchodní jméno, sídlo společnosti a předmět podnikání,

· jména a bydliště fyzické osoby nebo určení společníků uvedením názvu a sídla práv-

nické osoby,

· výši základního jmění a výši vkladu každého společníka při založení společnosti včet-

ně způsobu a lhůty splácení vkladu,

· určení správce vkladu,

VALNÁ HROMADA

VÝBOR KLUBU

DOZORČÍ RADA

PREZIDENT KLUBU
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· jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem spo-

lečnosti,

· jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje. [16]

Organizační struktura společnosti s ručením omezeným musí ve sportu respektovat

strukturu orgánů, která je předepsána v obchodním zákoníku. Jedná se o valnou hromadu,

jednatelé a dozorčí radu.

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a vykonává tyto následující činnosti:

· odmítá jednání učiněných před vznikem společnosti,

· schvaluje roční účetní uzávěrky, rozděluje zisk a úhrady ztrát a schvaluje stanovy,

· rozhoduje o změně společenské smlouvy,

· jmenuje, odvolává a odměňuje jednatelé a členy dozorčí rady,

· může vyloučit společníka a rozhoduje o zrušení společnosti.

Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti. Má-li společnost více jednatelů, je každý

z nich oprávněn jednat samostatně jménem společnosti. Jednatelé jsou povinni:

· zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,

· vést seznam společníků,

· informovat společníky o záležitostech společnosti.

Dozorčí rada má za úkol vykonávat tyto následující činnosti:

· dohlížet na činnosti jednatelů,

· nahlížet do obchodních a účetních knih a dalších dokladů a kontrolovat obsažené úda-

je,

· přezkoumávat roční účetní uzávěrku,

· podávat zprávy valné hromadě ve stanovené lhůtě, jinak jednou za rok.

Kromě orgánů, které jsou stanovené obchodním zákoníkem, jsou u sportovních klubů

typu s.r.o. vytvářeny orgány profesního managementu, jehož forma je rozdílná. [6]

Obecné schéma společnosti s ručením omezeným znázorňuje obr. 3.2.
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Obr. 3.2: Obecné schéma společnosti s ručením omezeným. [6]

3.3 Akciová společnost (a.s.)

Podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. platí, že „akciová společnost je společnost, jejíž

základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě“. Za porušení

závazků odpovídá společnost celým svým majetkem, akcionáři za závazky společnosti neručí.

Akciová společnost může být založena pouze jednou osobou, jedná-li se o právnickou osobu,

jinak dvěma nebo více zakladateli. Je-li společnost založena dvěma nebo více zakladateli,

uzavře se zakladatelská smlouva. Zakladatelská listina musí mít formu notářského zápisu,

jestliže je společnost založena jedním zakladatelem. [16]

K založení akciové společnosti může dojít:

· na základě výzvy k upisování akcií,

· bez výzvy k upisování akcií. [15]

Podle M. Kalinové (1998, str. 250) platí, že „akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena

práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení,

jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti“. Akciová společnost může vy-

dávat kmenové (obyčejné) akcie, zaměstnanecké akcie, prioritní akcie a akcie se zvláštními

hlasovacími právy státu na valné hromadě. [16]

Tvorba organizační struktury akciové společnosti je vázána obchodním zákoníkem.

Jedná se o valnou hromadu, dozorčí radu, představenstvo a vrcholový management.

VALNÁ HROMADA

DOZORČÍ RADA

PROF. MANAGEMENT

JEDNATELÉ
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Valná hromada má na starosti projednávat:

· změnu stanov,

· rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního jmění,

· volbu a odvolání členů představenstva, jestliže stanovy neurčují, že jsou voleni a od-

volávání dozorčí radou,

· volbu a odvolání dozorčí rady a jiných orgánů, které jsou určeny stanovami,

· schvalování roční účetní uzávěrky, stanovení tantiém a rozhodnutí o rozdělení zisku,

· rozhodnutí o zrušení společnosti a o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahr-

nují do působnosti valné hromady.

Dozorčí rada je chápána jako řídící orgán a má za úkol vykonávat tyto následující činnosti:

· prosazování všech strategických záměrů akcionářů,

· dohlížení na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti.

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí a.s., jedná jejím jménem a roz-

hoduje o všech záležitostech a.s., pokud nejsou v působnosti valné hromady.

Vrcholový management představuje profesionální řízení společnosti, jejíž vymezení činnosti

není dáno obchodním zákoníkem. U sportovních klubů odlišení organizačních struktur začíná

právě při organizování jeho profesionálního managementu. [6]

Obecné schéma akciové společnosti znázorňuje obr. 3.3.

Obr. 3.3: Obecné schéma akciové společnosti. [6]

VALNÁ HROMADA
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VRCHOL. MANAGEMENT
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4 FINANCE VE SPORTU

Hlavním problémem současného sportovního managementu je získání finančních prostředků,

které jsou nutné pro úspěšný provoz sportovní organizace. Existuje však hodně možností, jak

do sportovní organizace finanční prostředky dostat.

4.1 Finanční prostředky plynoucí z veřejných rozpočtů

4.1.1 Státní rozpočet

Je nejvyšším typem veřejného rozpočtu, který schvaluje parlament každý rok. Dotace mohou

být peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktivit nebo národního fondu,

které jsou poskytované právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel. Zatímco pří-

spěvek je účelově vymezen a je možné ho poskytnout pouze fyzickým osobám.

4.1.2 Rozpočet kraje

V krajích jsou zřízeny orgány, které zastupují výbory pro výchovu, vzdělávání a zaměstna-

nost. Tyto orgány mohou poskytovat dotace v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu. Rada

kraje může tyto dotace poskytnout na jeden kalendářní rok.

4.1.3 Rozpočet města nebo obce

Jedná se o rozpočet, který je nejbližší sportovním organizacím. Pro sportovní organizace se

může rozpočet obce stát důležitým finančním zdrojem. Avšak žádný právní předpis neukládá

obci povinnost finančně podporovat sport na svém území.

4.2 Další možnosti získání financí ve sportu

Příjmy získané z vybraných členských příspěvků, z prodeje vstupného a příjmy plynoucí

z odstupného, výchovného a hostování. Odstupné znamená, že jeden klub odstoupí své posta-

vení smluvní strany jinému klubu a obdrží za to finanční odměnu. Zatímco výchovné je vy-
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pláceno při schváleném přestupu sportovce, kde se jedná o náhradu za výdaje spojené

s výchovou sportovce.

4.3 Finanční prostředky plynoucí z podn. činnosti sportovní organizace

Podnikání je v obchodním zákoníku vymezeno následujícími znaky:

· soustavnost,

· samostatnost,

· pod vlastním jménem,

· na vlastní zodpovědnost,

· dosahování zisku.

Mezi nejčastější typy výdělečné činnosti sportovních organizací patří:

· reklamní služby – sport jako prostředek k propagaci,

· pronájmy a nájemní smlouvy,

· prodej občerstvení,

· pořádání zábavných akcí – plesy apod.

· poskytování hostinských a poradenských služeb,

· prodej sportovního zboží či služeb,

· poskytování služeb v oblasti regenerace,

· a jiné. [6]

4.4 Sponzoring

Sportovní sponzoring je partnerský vztah mezi hospodářstvím a sportem, kde dochází

k uspokojování zájmů obou zúčastněných stran. Hlavním účelem sponzoringu je vytvořit

kladný obraz podnikatelského subjektu u veřejnosti. Podle podílu sponzora na celkovém ob-

jemu příspěvku existují tři typy sponzoringu: exkluzivní sponzor; hlavní sponzor, vedlejší

sponzor; kooperační sponzor. [6]
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4.5 Reklama

Podle P. Kotlera (2004, str. 630) platí, že „reklama je jakákoli forma neosobní placené pre-

zentace a podpory prodeje výrobků, služeb či myšlenek určitého subjektu“. Sportovní reklama

se vztahuje k reklamě se sportovními motivy a také jde o reklamu, která využívá specifických

médií komunikace v oblasti sportu. U většiny sportovních organizací jsou příjmy z reklam

významnou a nezanedbatelnou položkou. [6,8]
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5 VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ VE SLEDOVANÝCH

KLUBECH

Pro můj výzkum jsem si vybrala dva ženské týmy, které hrají 2. Moravsko-slezskou ligu  žen

a to 1. DFC Hlučín a FK Olomouc. Oba dva ženské týmy si drží v probíhající sezóně přední

příčky a patří k nejlepším týmům ligy.

5.1 1. DFC Hlučín

5.1.1 Historie

Každý začátek je těžký. Bylo léto roku 1990, když se v malé obci Darkovičky nedaleko Ost-

ravy objevily plakáty zvoucí dívky na místní fotbalové hřiště. Vypadalo to přinejmenším div-

ně, ale kupodivu se holky začínaly na hřišti scházet v hojném počtu. Holky se snažily naučit

základům fotbalu, ale velice brzy se vyskytl první problém. Kdo bude děvčata trénovat? Klu-

ci, kteří přislíbili holkám pomoc, totiž asi po měsíci dřiny dali přednost pěnivému moku a

medicínám, které úspěšně likvidují bacily. Vypadalo to, že jak rychle dívčí fotbal v Darkovič-

kách vznikl, tak stejně rychle bude u konce. Naštěstí v tu dobu začal trénovat místní žáky Mi-

lan Matýsek. Řekl si, že když už se jednou holky daly dohromady, je škoda nechat napospas

osudu. A tak se domluvil s děvčaty, že můžou chodit na tréninky s místními žáčky. Tak to

fungovalo rok a půl, dva dny v týdnu holky a dva dny kluci. Na podzim bylo v kádru 6 holek

z 2 km vzdáleného města Hlučína a 15 holek právě z Darkoviček, ale když přišla zima a bylo

třeba se přemístit do tělocvičny, která byla nejblíže právě v Hlučíně, 14 holek z oněch patnácti

z Darkoviček přestalo chodit na tréninky. Trenéři vymýšleli, co s tím. Napadlo je udělat nový

nábor a po okolních vesnicích byly k vidění plakáty v tomto znění: "Holky, chcete hrát fotbal

a nevíte kde? Máte šanci!!! Zakládáme oddíl ženské kopané. Neznáte pravidla? Nevadí, vy-

světlíme. Neumíte kopnout do míče? Naučíme. Stydlivostí nic nedokážete, sport utužuje

zdraví a kolektiv. Přijďte nám pomoci vytvořit dobrou partu! Tréninky každou středu a pátek

vždy v 16.30 na hřišti TJ Darkovičky". Holek zase začalo přibývat a oddíl kopané dívek při

TJ Sokol Darkovičky začal teprve teď správně fungovat.

První zápasy. Přiblížil se očekávaný den prvního utkání a taky vůbec historicky první-

ho utkání dívčích jedenáctek v Darkovičkách. Bylo 1.května 1991 a hrálo se proti DFC Ajax
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Hať. Holkám se zápas líbil a s výsledkem byli spokojení i trenéři. 5.7.1991 se holky dočkaly i

prvního turnaje na velkém hřišti. V prvním utkání nasázeli domácí Palkovice Darkovičkám

čtyři branky a vyhráli 4:0. Ve druhém utkání podlehl celek Darkoviček zkušenému Vsacanu

Team  Vsetín  5:0  a  když  nepřijelo  družstvo  Hranic  na  Moravě,  obsadily  hezké  třetí  místo  a

odvážely si domů svůj první pohár. 6.7.1991 ještě stihly fotbalistky Darkoviček odehrát po-

slední utkání s Ajaxem Hať jako TJ Sokol Darkovičky. Zase se o něco zlepšily, když prohrály

jen 2:0 (1:0). Padlo rozhodnutí úplně se osamostatnit a vytvořit zcela nový sportovní klub.

Nakonec zvítězil název 1. DFC Darkovičky.

Konečně samostatní. S novým názvem klub nezačal úplně nejlépe. Byly sehrány dvě

přátelská utkání s Píštěm a s Ajaxem Hať a oba zápasy děvčata vysoko prohrály. 21. 9. 1991

klub uspořádal první turnaj v dívčí kopané v historii obce Darkovičky. Konečné pořadí turna-

je: 1.Stars Palkovice, 2. Slávie Píšť, 3. Vsacan Team Vsetín, 4. DFC Darkovičky. Klub se

stále více dostával do povědomí a tak jej začali zvát na halové turnaje. Když se tak jezdilo po

halových turnajích, přišla i na řadu myšlenka: "Co takhle uspořádat vlastní halový turnaj?" A

tak se zrodil Slezský pohár, který se každoročně koná na začátku února.

V roce 1998 nastala změna v názvu klubu a nový název 1. DFC Hlučín nese klub dodnes.

5.1.2 Vedení klubu

Dne 10. 9. 1991 byl 1. DFC Hlučín oficiálně zaregistrován na Ministerstvu vnitra jako občan-

ské sdružení, díky čemuž se stal samostatným sportovním klubem s vlastním výborem a

vlastní pokladnou.

Vedení klubu tvoří:

· Ing. Vaseková Žaneta – předseda klubu

· Schwarzer Stanislav – sekretář mládeže, člen výbor klubu

· Studená Andrea – členka výboru klubu

· Šobor Roman – člen výboru klubu

· Hlavenková Lucie – členka výboru klubu
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Obr. 5.1: Organizační struktura klubu 1. DFC Hlučín.

Ostatní členové klubu:

· Krzikala Martin – hlavní trenér

· Večerek Tomáš – asistent hlavního trenéra

Tým nemá v personálu žádného zdravotníka ani maséra. V případech zranění se o hráč-

ku postará asistent trenéra, ale jde-li o vážné poranění je zavolána záchranná služba.

5.1.3 Současnost

Hráčky

V současné době klub reprezentuje na úrovni ženského fotbalu kolem 40ti aktivních hráček.

Minulost ovšem nebyla tak růžová, protože nastávaly doby, kdy se sešla základní jedenáctka a

pár hráček navíc na lavičku náhradníků. Toto bylo způsobeno především nedostatkem „sil-

ných“ ročníků, kde by se objevila hráčka ligové úrovně. Za zmínku zde stojí také to, že zdale-

ka ne všechny hráčky pochází z Hlučína. Mnoho hráček dojíždí například z nedaleké Ostravy

již od raného věku. Vedení je v současnosti nadšeno vysokým počtem aktivních a především

kvalitních mladých hráček, které jsou obrovským příslibem do budoucnosti nejen hlučínské

dívčí kopané, ale snad i celé republikové kopané žen. Ovšem dobrých hráček není nikdy dost,

a proto se vedení nebrání novým tvářím, které by ještě více zkvalitnili již tak kvalitní kvádr,

jenž má prvoligové ambice.

Důležitým faktorem je také to, že většinu hráček klub vlastní, protože si je vychoval a

jedná se tedy o odchovankyně klubu. To za jistých okolností může vést k finančnímu zisku za

prodej hráček do lepších klubů. Tyto prostředky pak mohou být naopak investovány do roz-

voje a chodu klubu. Další možností jak získat nové hráčky je domluvit hostování s klubem,

v němž daná hráčka aktuálně působí. Aktuálně je na hostování v klubu 5 hráček, které se

s nejvyšší pravděpodobností stanou za nějaký čas hráčkami kmenovými.

Ing. Vaseková Žaneta

Schwarzer
Stanislav

Studená
Andrea

Šobor
Roman

Hlavenková
Lucie
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Na zápasy „A“ týmu je v každém týdnu tvořena nominace. Touto nominací musí trenér

týmu rozhodnout o 18ti hráčkách, jenž odevzdají srdce na hřišti. Díky širšímu kádru má trenér

při výběru svých „oveček“ větší variabilitu a může tedy vymýšlet různorodé taktické tahy,

jimiž se snaží předčit soupeře. Ve výběru trenéra se často objevují i hráčky v juniorském vě-

ku, které se tímto krokem motivují k vyššímu úsilí v tréninkovém procesu, aby v co nejkratší

době dosáhli obdobné výkonnosti jako jejich starší a zkušenější spoluhráčky. V klubu se často

nerozlišuje mezi juniorkami a žákyněmi, protože tyto dvě věkové kategorie k sobě mají vý-

konnostně relativně blízko a záleží pouze na jednotlivcích, jak rychle poroste jejich výkon-

nost. Z tohoto důvodu se kategorie juniorek a žákyň rozlišuje jen věkem ale rozhodně ne vý-

konností.

Trénink

V právě probíhající sezóně mají hlučínská děvčata trénink 2x týdně a to vždy v úterý a čtvrtek

od 17:30 do 19:00 hod. na hřišti ve Lhotce. Hlavní činností v úterním tréninku je zlepšování a

zvyšování kondice hráček. Kondiční trénink zahrnuje rozvíjení faktorů jakými jsou např. vše-

obecná a speciální vytrvalost, schopnost rychlé orientace, schopnost rychlého uplatnění s i bez

míče, pohyblivost a tělesnou obratnost. Další část tréninku je zaměřena na zpracování míče.

Tato část probíhá ve třech fázích. Nejprve si hráčka sama nahazuje balón a zpracovává tělem,

pak následuje partnerský trénink, kde si dvě hráčky nahrávají na delší vzdálenost a zpracová-

vají balón a poslední částí je skupinový trénink, kde hráčky bojují mezi sebou, která balón

získá. V závěru tréninku zbývá čas i na všemi oblíbený fotbálek. Čtvrteční trénink je pak za-

měřen především na střelbu, nacvičování standardních situací a herního systému. Každého

tréninku se účastní téměř kompletní kádr, i když se nejedná o profesionální hráčky a tréninko-

vé sekce proto nejsou povinné. Z toho vyplývá, že si háčky mezi sebou pěstují kladný kolek-

tivní vztah, který přispívá ke kladným výsledkům na hřišti.

V zimní přestávce mívá kádr dívčího fotbalového klubu trénink 3x týdně. Jednotlivé

tréninkové sekce jsou opět navrženy tak, aby byl trénink komplexní, tj. zahrnoval veškeré

fotbalové dovednosti. Jeden z tréninků je vždy zaměřen pouze na posilovnu, kde holky nabí-

rají sílu a fyzickou odolnost. Pro aplikaci technických disciplín je jednou do týdne zajištěna

hala, kde se nacvičuje hlavně hra s balónem a poslední trénink v týdnu je zaměřen na posílení

kondice, především běh. Nejvýznamnějším bodem zimní přípravy je intenzivní 5ti denní sou-

středění na horách.
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Každotýdenní tréninkové nasazení je zhodnoceno ve víkendovém mistrovském utkání,

které hlučínská děvčata hrají na hřišti v Hněvošicích na Opavsku. Jedná se o kvalitní hřiště,

které má Hlučín v pronájmu. V tomto prostředí má dívčí fotbalový klub Hlučín vytvořeno

kvalitní  fotbalové  zázemí  a  to  nejen  po  sportovní,  ale  i  po  finanční  stránce.  Domácí  zápasy

jsou většinou hrány v neděli v dopoledních hodinách, kdy si cestu na stadion najde především

za příznivého počasí mnoho fandů dívčí hlučínské kopané. Tým 1. DFC Hlučín je v aktuální

ligové sezóně na průběžném prvním místě dvanáctičlenné ligové tabulky. Protože bylo ode-

hráno již 15 kol a hlučínské holky mají luxusní náskok 8 bodů na druhý tým Hodonín, zisk

titulu je již nadosah. Titul je pro hlučínský klub důležitý, ale mnohem důležitější je postup do

1. ženské fotbalové ligy, kde mohou měřit síly z nejlepšími celky z celé České Republiky.

5.1.4 Budoucnost

Fotbalový klub 1. DFC Hlučín si do budoucna neklade nízké cíle. Prioritním záměrem je po-

stoupit zpátky do 1. ligy žen a stabilizovat pozici klubu v této soutěži. Ke splnění tohoto cíle

není postačující pouze kvalitní a široký kádr fotbalistek, ale je nezbytné zajistit dostatečně

silný ekonomický faktor klubu. To znamená získat pokud možno co nejvíce kvalitních spon-

zorů, jenž by poskytli odpovídající množství finančních prostředků pro bezproblémovou

funkci celého fotbalového klubu.

Realizace stanovených cílu je v blízké budoucnosti velmi reálnou záležitostí. Nejenže se

1. DFC Hlučín prozatím drží na prvním místě tabulky s dostatečným bodovým náskokem, ale

od začátku příští fotbalové sezóny budou hlučínská děvčata hrát pod hlavičkou FC Baník Ost-

rava. Tento historický mezník klubu byl již zpečetěn podpisem smlouvy mezi vedením 1.

DFC Hlučín a FC Baník Ostrava. Tato skutečnost sice způsobí obsáhlou reorganizaci struktu-

ry celého hlučínského klubu dívčí kopané, ale ponese i řadu nesporných výhod. Tyto výhody

lze formulovat v následujících bodech:

· finanční stabilita klubu,

· zvýšení renomé dívčí kopané na území Slezska,

· využívání silného zázemí tradičního fotbalového klubu FC Baník Ostrava,

· možnost využití prestižní mládežnické akademii FC Baník Ostrava a mnoho dalších

výhod.
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Fotbalový klub 1. DFC Hlučín, od nové sezóny hrdý nositel loga FC Baník Ostrava, má

tedy výbornou šanci ukázat, že i na Severní Moravě jsou kvalitní fotbalistky, které se

v budoucnu budou prát o co možná nejlepší umístění v 1. lize.

5.1.5 Přehled financí

V téhle podkapitole bude prezentován přehled financí v klubu 1. DFC Hlučín za rok 2009.

Obsahem kapitoly jsou tři přehledné grafy (Obr. 5.2, Obr. 5.3 a Obr. 5.4), na kterých je za-

chycen přehled příjmů, výdajů a celkový výsledek hospodaření klubu. Veškeré hodnoty jsou

čerpány z výsledovky za rok 2009.

Obr. 5.2: Příjmy klubu 1. DFC Hlučín.

Příjmy klubu jsou znázorněny na Obr. 5.2. Můžeme je rozdělit do několika dílčích ob-

lastí. Zdaleka nejvýraznější položkou jsou provozní dotace od obce a kraje. Tyto dotace do-

sáhly za rok 2009 hodnoty 225 000,- Kč. Další položky z grafu příjmů 1. DFC Hlučín jsou

proti hodnotě dotací od obce a kraje zanedbatelné, ale ve výsledku hrají také důležitou roli.
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Mezi tyto položky patří například tržby za prodané vlastní výrobky, zboží a služby, příspěvky

z vlastních zdrojů ČSTV a další. Příjem z těchto položek se pohybuje mezi 2 000,- – 11 000,-

Kč za rok.

Výdaje klubu jsou znázorněny v Obr. 5.3. Můžeme je také rozdělit na několik dílčích

oblastí. Nejvýraznější položkou jsou zde služby, do kterých patří oprava a údržba nehmotného

majetku, nájem plochy a další. Tato položka dosáhla za rok 2009 hodnoty 106 000,- Kč. Další

významnou položkou jsou spotřebované nákupy, jenž dosáhly hodnoty 92 000,- Kč. Ostatní

položky, do kterých patří například osobní náklady, daně a poplatky a další, se pohybují

v rozmezí 2 000,- – 45 000,- Kč za rok.

Obr. 5.3: Výdaje klubu 1. DFC Hlučín.

Na Obr. 5.4 je zachycen výsledek hospodaření klubu 1. DFC Hlučín za rok 2009.

V daném obrázku jsou srovnány celkové příjmy a celkové výdaje klubu, kde je patrná ztráta -

14 000,- Kč.
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Obr. 5.4: Výsledek hospodaření klubu 1. DFC Hlučín.

5.1.6 SWOT analýza

V Tab. 5.1 je uvedena SWOT analýza klubu 1. DFC Hlučín, která se zaměřuje na silné strán-

ky, slabé stránky, příležitosti a hrozby klubu. Podkladem pro vytvoření analýzy byl rozhovor

se členem výboru a informace získané z webových stránek klubu.

SWOT analýza klubu 1. DFC Hlučín obsahuje dostatečné množství informací.

Ze silných stránkách, zachycených v analýze, stojí za zmínku kvalitní práce s mládeží, která

zajišťuje stálý přísun mladých hráček. Vedení klubu si uvědomuje své slabé stránky a postup-

ně se jimi zabývá. Nejvýznamnějším krokem vpřed je smlouva s klubem FC Baník Ostrava.

Díky této smlouvě se klubu otevírají nové významné příležitosti. V Tab. 5.1 jsou také vyjme-

nované hrozby, jenž by v budoucnu mohly mít různý vliv na tento úspěšný klub.
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Tab. 5.1. SWOT analýza klubu 1. DFC Hlučín

Strenghts - silné stránky Weaknesses - slabé stránky

· Vysoký počet hráček · Zápasové hřiště v sousední vesnici

· Aktivní hráčka ve vedení · Nedostatečná parkovací plocha

· Kvalitní práce s mládeží · Nekvalitní šatny

· Materiální vybavení (soupravy,…) · Nerovná travnatá plocha

· Na zápasy přeprava autobusem · Malá propagace v médiích (rádio,…)

· Klub fanoušků

Opportunities - příležitosti Threats - hrozby

· Postup do první ligy · Zranění hráček

· Sloučení pod FC Baník Ostrava · Odchody hráček do jiných klubů

· Přátelská utkání s Polskem

· Noví sponzoři

· Větší propagace žen. fotbalu na Se-

verní Moravě

· Příliv nových fanoušků

5.1.7 Rozhovory se členy klubu

Strukturu rozhovoru tvoří otázky, které byly položeny vedení klubu a zodpovězeny členkou

výboru Lucií Hlavenkovou.

1) Jak dlouho jste ve vedení klubu?

Členem výboru jsem byla již dříve, před odchodem do Prahy a to zhruba 3-4 roky. Po návratu

z Prahy jsem se opět stala členem výboru a nyní v něm už opět rok působím.

2) Co obnáší vaše práce v klubu?

Jako kapitánka týmu jsem hlavně v pozici zástupce hráček. Předávám přání, požadavky a ná-

mitky hráček k vedení. Samozřejmě to funguje i opačně a jakékoliv požadavky vedení předá-
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vám mezi holky. Mám hlasovací práva i na veškeré ostatní záležitosti, které se klubu 1.DFC

Hlučín týkají.

3) Jste vzdělána v oblasti sportovní management?

V této oblasti nijak vzdělaná odborně nejsem. Vycházím spíše z dlouholetých hráčských zku-

šeností. A učím se i v působení ve vedení klubu. Poslouchám spoustu různých názorů, nápadů

a pohledů na tento sport. Ne s každým názorem, nápadem a pohledem se ztotožním, ale vždy

se dá za vším najít něco pozitivního a přínosného pro klub.

4) Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Absolvovala jsem úspěšně střední obchodní a podnikatelskou akademii. Poté jsem rovnou

nastoupila do zaměstnání.

5) Máte i jiné povolání a jaké?

Pozici ve vedení klubu 1.DFC Hlučín vykonávám zcela dobrovolně. Mým povoláním je účet-

ní.

6) Znáte obor sportovní management na ekonomické fakultě VŠB-TUO?

Bohužel neznám. Ale věřím, že tento obor je k vedení nějakého velkého a špičkového klubu

velice důležitý. Pokud by se takto vzdělaní lidé dostali i do menších klubů, bylo by to pro celý

fotbal jen přínosem.

7) Myslíte, že je toto vzdělání ve fotbale i jiných sportech důležité?

Ano, je. Jak jsem již výše uvedla.

8) Máte zkušenosti s vedením nějakého mužského týmu?

Nemám. A ráda bych se i dále věnovala jen ženským týmům.

9) Máte dostatek času věnovat se i jiným koníčkům?

Určitě je spojení fotbalu s vykonáváním svého povolání velice časově náročné. Během sezóny

je velice obtížné věnovat se i jiným koníčkům a sportům. Ale v průběhu zimní a letní přestáv-

ky si to snažím vše vynahradit. Fotbalu se snažím v těchto obdobích zcela vyhýbat, jelikož i

psychický odpočinek od tohoto sportu je pro následující sezónu velice důležitý. A myslím, že

většina holek toto zcela podceňuje.
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10) Jaké jsou Vaše vztahy s ostatními členy ve vedení?

Všichni z vedení se snaží pro klub odvést maximum a to je nejdůležitější. Obětují proto svůj

volný čas a za to si každý z nich zaslouží dík a úctu. Samozřejmě názory ostatních členů se mi

někdy nemusejí líbit a nesouhlasím s nimi. Je třeba někdy dělat ústupky a kompromisy. Na-

konec z toho ale vždy vyjde to nejrozumnější a nejlepší pro klub. A jsem jen ráda, že nás tam

na rozhodování je více. S žádným členem výboru nemám tudíž žádný problém.

Následující rozhovor dokresluje situaci ve srovnávaném týmu 1. DFC Hlučín. Rozhovor

byl veden s kapitánkou týmu Lucií Hlavenkovou.

1) V kolika letech si začala hrát fotbal a kde?

S fotbalem jsem začala už od mala s klukama. Chodila jsem s nimi trénovat, ale nikdy jsem

nehrála soutěžní zápas.  Tehdy to ještě nešlo.  S ženským fotbalem jsem se setkala poprvé až

v 15 letech v klubu 1.DFC Hlučín.

2) Na jakém postu hraješ a jsi tam spokojená?

Začínala jsem na postu útočníka. Postupem času jsem si vyzkoušela i hru v záloze a obraně.

Jediný post mi je zatím tajnou neznámou a to je brankář. Upřímně mi to ale nijak nevadí. Ra-

ději góly dávám než dostávám. Nyní hraju střídavě v záloze a útoku. V obou případech jsem

na těchto postech spokojená.

3) Byla jsi někdy i v jiném týmu?

Ano, hrála jsem v klubu AC Sparta Praha. Působila jsem tam zhruba 4 roky a získala tam ne-

smírně cenné zkušenosti, které se nyní snažím uplatňovat v Hlučíně. Přístup a podmínky

k fotbalu tam jsou také zcela odlišné. Tým je složen z nejlepších hráček v republice a mnohé

z nich také reprezentují ČR.

4) Co pro tebe znamená to, že jsi kapitánkou týmu?

Být kapitánkou týmu je obrovská čest a já si této možnosti velice vážím. Snažím se jít příkla-

dem a holky vést k vítězství v každém zápase. Úloha to ale není vůbec jednoduchá.

5) Respektují tě tvé spoluhráčky?

Myslím si, že většina holek mě respektuje. Ale toto je spíše otázka pro ně. Každou hráčku je

potřeba posuzovat trošku jinak. Dokážu vynadat, ale i pochválit.
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6) Jaké jsou tvé dosavadní největší úspěchy ve fotbale?

Za sebou mám již skoro 18 let u fotbalu. Zažila jsem již více úspěchů. Všechny byli v něčem

jedinečné. S Hlučínem to byl určitě postup do 1.ligy žen. Za úspěch považuji i 4 leté působení

v klubu AC Sparta Praha. Hrála jsem po boku výborných fotbalistek i reprezentantek ČR.

Měla  jsem možnost  si  zahrát  i  v  UEFA Womens  Cupu,  což  je obdoba mužské Ligy Mistrů.

S tímto týmem jsem měla možnost vyhrát 1x ligový titul a 1x dojít až do čtvrtfinále UEFA

Womens Cupu.

7) Čeho by si chtěla ve fotbale ještě dosáhnout?

Určitě bych si přála s týmem 1. DFC Hlučín tento rok postoupit zpět do 1.ligy žen a na delší

dobu se v ní usadit. Po skončení fotbalové kariéry bych se ráda věnovala trénování. Jestli i

v tomto dosáhnu nějakých úspěchů, budu jen ráda.

8) Jaký je tvůj názor na ženský fotbal v ČR a v zahraničí?

Ženský fotbal v ČR se postupně rozvíjí. Nejlépe to vystihuje fakt, že čím dál více ženských

týmů se dostalo pod záštitu 1.ligových mužských týmů. Nepočítaje 2 pražská „S“ je to Libe-

rec, Slovácko, Teplice, Plzeň, Brno apod. Se zahraničím se ale ještě stále srovnávat nemůže-

me. Ženský fotbal v ČR je nedostatečně propagován a nedostatek finančních prostředků je

oproti zahraničí zcela patrný. Také si myslím, že ženských týmů v nižších soutěžích je až pří-

liš moc. V oblasti několika desítek kilometrů od sebe se nachází několik ženských týmů.

Všechny pak trpí nedostatkem hráček, finančních prostředků a kvalita ligy se pak také snižuje.

Sloučením těchto týmů by se těmto nedostatkům mohlo předejít, vytvořila by se mezi holkami

přirozená konkurence a kvalita ligy by se určitě jen zlepšila. Toto se samozřejmě týká nejen

žen, ale i mládeže. Typickou ukázkou si myslím je Lubina – Štramberk - Stachovice,  Krnov -

Bruntál apod. Pevně věřím, že se nadále bude ženský fotbal rozvíjet a postupně se budeme

přibližovat Evropě.

5.2 FK Olomouc

5.2.1 Historie

První ženský olomoucký klub byl založen v roce 1968. Průkopníkem ženského fotbalu byla

TJ Lokomotiva, pod jejíž hlavičkou dosáhly ženy na třetí místo v sezoně 1983 – 1984. Před

hanáckým týmem se tehdy umístnila pouze Slavia Praha a Sparta Praha.



- 37 -

Poprvé se název týmu měnil v roce 1994, kdy byla ukončena činnost TJ Lokomotiva

z důvodů navrácení majetku organizaci Sokol. Celý oddíl kopané Lokomotiva Olomouc,

včetně žen, přešel do oddílu FK Holice 1932, kde našel dobré podmínky pro další rozvoj spor-

tovní činnosti. Zde dosáhly hráčky v 1. lize nejlepšího umístění v sezoně 1997 - 1998, kdy

skončily na čtvrté příčce.

Od sezony 1999 - 2000 působily ženy Olomouce v oddíle FK Nové Sady, ale již ve 2.

lize. V této soutěži skončily vždy na předních místech tabulky (v sezóně 1999 - 2000 na 2.

místě, 2000 - 2001 také na 2. místě a v sezóně 2001 - 2002 na 3. místě).

Po sezoně 2001 - 2002 došlo k ukončení aktivní činnosti několika hráček a k několika

přestupům do klubů 1. ligy. Po třech letech v jižní skupině se družstvo FK Nové Sady přihlá-

silo do početnější severní skupiny, kde setrvává doposud. V posledních dvou sezonách se tý-

mu daří. Mladé hráčky postupně dozrávají a to se projevilo také ve výsledcích. V sezoně 2006

- 2007 se hráčky Nových Sadů staly mistryněmi Moravy a toto umístění zopakovaly také

v následujícím ročníku, v němž se navíc kapitánka Hana Lexová stala nejlepší střelkyní sku-

piny A. O tyto úspěchy se zasloužili také trenéři Zdeněk Konupčík a Marcela Míšelnická.

V sezóně 2008 – 2009 se olomoucké fotbalistky umístily na skvělém 2. místě a to napo-

sledy pod hlavičkou FK Nové Sady. Od letošní sezóny 2009 – 2010 hrají ženy Olomouce

v oddíle FK Olomouc se sídlem v Nemilanech.

5.2.2 Vedení klubu

FK Olomouc byla dne 14. 4. 2008 oficiálně zaregistrována na Ministerstvu vnitra jako občan-

ské sdružení.

Vedení klubu tvoří:

· Kotas Filip – prezident klubu

· Žváčková Pavla – organizační pracovník, vedoucí klubu

· Lexová Hana – sportovní manažerka
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Obr. 5.5: Organizační struktura klubu FK Olomouc.

Ostatní členové klubu:

· Kalvach Jiří – hlavní trenér

· Šnajdr Bohumil – asistent hlavního trenéra

V klubu nepobývá žádný zdravotník ani masér. Jediným případem, kdy si klub najímá

zdravotníka, je dlouhodobé zimní soustředění.

5.2.3 Současnost

Hráčky

V současnosti má tým FK Olomouc registrovaných 28 hráček, z toho aktivně v klubu působí

kolem 20 hráček. Během několika posledních let došlo v klubu k velké hráčské obměně, což

má za následek mladý a málo zkušený tým, který si ovšem klade vysoké ambice.

Protože olomoucké hráčky hrají pod hlavičkou FK Olomouc teprve od současné sezóny,

mají v kádru menší komplikace. Tyto komplikace jsou způsobeny především převodem hrá-

ček z minulého působiště pod hlavičkou FK Nové Sady. Problémy lze formulovat v několika

bodech:

· nedostatek hráček mladších 15ti let z důvodu nepřesunutí mládežnického týmu do FK

Olomouc,

· několik hráček zůstalo pod křídly FK Nové Sady a v FK Olomouc jsou jen na hosto-

vání,

· změna prostředí znamenala pro některé starší hráčky důvod k ukončení aktivní kariéry.

Hlavním problémem současného kádru FK Olomouc je neexistující mládežnický tým.

Prozatím tedy musí veškeré hráčky pod patnáct let hrát a trénovat s ženským týmem, na který

ovšem nedosahují svou kvalitou. V tomto směru je také nevýhoda pro stávající členky žákov-

Kotas Filip

Žváčková Pavla

Lexová Hana
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ského týmu FK Nové Sady, kdy hráčka po přesažení hranice patnácti let nemůže volně navá-

zat svou kariéru v mateřském klubu a musí si hledat angažmá jinde. V tomto směru záleží

pouze na týmu FK Olomouc, kterou mladou hráčku si vyberou a zaplatí za ni příslušnou část-

ku.

Dalším problémem z pohledu kádru FK Olomouc může nastat, pokud se rozhodne tým

FK Nové Sady obnovit ženský fotbalový tým. Pak bude sestava druholigové FK Olomouc a

nejvyšší pravděpodobností ochuzena a tři klíčová hráčky, které jsou prozatím v klubu na hos-

tování a kostra celého týmu tím utrpí hluboké trhliny.

V aktuální sestavě dívčího fotbalového klubu FK Olomouc lze najít několik individua-

lit, bez kterých by síla týmu byla výrazně otupěna. Jako jeden příklad za všechny lze vy-

zdvihnout útočnici Hanu Lexovou, která se může pyšnit titulem královnou střelkyň druhé nej-

vyšší tuzemské ligové soutěže za poslední dvě sezóny. Bez  branek vstřelených touto nebez-

pečnou střelkyní by FK Olomouc hrála pouze v ligovém středu.

Trénink

Do úvodní sezóny pod novým názvem vstupují olomoucká děvčata s náročným tréninkovým

procesem. Tréninkové sekce jsou složeny z tréninku, který je naplánován 3x do týdne. Jednot-

livé tréninky se pak konají vždy na hřišti v Nemilanech a jsou domluveny na každé úterý,

čtvrtek a pátek od 17:00 do 18:30 hod. Protože hřiště v Nemilanech nepatří pouze děvčatům

z FK Olomouc, ale své tréninky a soutěžní zápasy zde mají také přípravka, žáci, dorost a

muži, kteří hrají za fotbalový klub Nemilany, musí se o toto hřiště dělit.

Každý jednotlivý trénink je jiný a značně odlišný svou náplní, což časem nepůsobí ste-

reotypně. V úterý je to vždy trénink po zápasový, který nemůže začít jinak než pořádným roz-

cvičením, kde se děvčata protáhnou a zahřejí. Dále trénink pokračuje ve dvojicích, v nichž si

děvčata nejprve přihrávají na krátkou vzdálenost a následně se rozestoupí od sebe asi 30 met-

rů a nahrávají si na vzdálenost delší. Protože se tyto dlouhé přihrávky musí správně zpracovat,

přechází se plynule na další část tréninku, jenž je zaměřena na zpracování míče. Na konci

tréninku vždy zůstane čas na zkrácený tréninkový zápas, kdy se hraje pouze na polovině hřiště

a trvání zápasu je také omezeno. Trénink se pak uzavírá závěrečným vyklusáním.

Čtvrteční trénink je zaměřený především na nabírání fyzické kondice. Pro tento účel je

každý týden pořádáno přátelského utkání s místními žáky či dorostem. V tomto utkání dosta-

nou příležitost veškeré hráčky, aby mohly dokázat trenérovi, že mají dostatečnou výkonnost,

která by je opravňovala k zařazení do kádru pro mistrovské utkání. Poslední naplánovaný

trénink v týdnu je páteční trénink, kterému hráčky s oblibou přezdívají trénink předzápasový.
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Na tomto tréninku jsou nacvičovány různé standardní situace, jako jsou například: trestné

kopy, rohové kopy, penalty, atd.  Pro tento typ tréninku trenér vždy určí hráčky, jenž budou

tyto situace rozehrávat a zbytek týmu se věnuje buď nácviku obrany a útoku při daných situa-

cích, nebo je rozdělen do několika týmů, kde mezi sebou hrají hráčky bago. Po úspěšném ná-

cviku výše uvedených situací následuje cvičná střelu na bránu z rozlišných pozic.

V posledních minutách tréninku se uskuteční hra soutěživou formou.

Ve víkendových zápasech se pak projeví jestli děvčata trénovala dostatečně dobře. Do-

mácí zápasy jsou na programu většinou v neděli v odpoledních hodinách. I když se hřiště v

Nemilanech nachází na okraji města Olomouc, vždy se najde skupinka věrných diváků, kteří

přijdou své hráčky povzbudit. S velmi mladým týmem se FK Olomouc po 15 odehraných

kolech nachází na pěkném čtvrtém místě tabulky a naplňuje tak svůj cíl pro nadcházející se-

zónu a to umístit se v horní polovině tabulky.

5.2.4 Budoucnost

V blízké budoucnosti se v dívčím fotbalovém klubu FK Olomouc hledí především k co nej-

lepšímu umístění v současné ligové sezóně. Protože se teprve buduje dostatečně silný kádr,

jenž by byl schopen obstát v silné konkurenci družstev z první ligy, není cíl postupu do nej-

vyšší domácí soutěže prvořadý. Nutno ale podotknout, že tajným přáním hlavního trenéra i

prezidenta klubu je postup již v aktuálním ligovém ročníku.

Při pohledu na dlouhodobou budoucnost klubu lze říci, že si FK Olomouc vytkl přede-

vším cíl na vybudování vlastního mládežnického týmu, který by byl základnou pro všechny

hráčky mladší patnácti let. Pro realizaci tohoto cíle je vedena kampaň po základních školách v

Olomouci, která si klade za cíle přivést mladé a odhodlané dívky do olomouckého fotbalové-

ho klubu FK Olomouc.

Dalším přáním, pro budoucnost klubu skoro nezbytným, je udržení současných klíčo-

vých hráček a snaha o doplnění současného nepříliš zkušeného kádru o další hráčky, jenž by

klub z krajského města vedly ke slávě.

5.2.5 Přehled financí

Tato podkapitola se zabývá souhrnným přehledem finanční situace klubu FK Olomouc za rok

2009. Mezi hlavní body této podkapitoly lze zařadit tři grafy, jenž jsou zachyceny postupně
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na Obr. 5.6, Obr. 5.7 a Obr. 5.8. Obsahem těchto grafů  je přehled příjmů, výdajů a celkový

výsledek hospodaření klubu v minulém kalendářním roce. Veškeré hodnoty uvedené v popi-

sovaných grafech byly získány od  prezidenta dívčího fotbalového klubu FK Olomouc.

Prvním z výše uvedených gráfů je Obr. 5.6, na kterém jsou zachyceny příjmy fotbalo-

vého klubu FK Olomouc. Příjmy, přehledně prezentované v Obr. 5.6, lze rozdělit na několik

dílčích položek. Zdaleka nejvýznamnějším příjmem jsou příspěvky od fyzických a právnic-

kých osob. Tyto příspěvky dosáhly za rok 2009 hodnoty 60 000,- Kč. Hlavním sponzorem je

prezident klubu, který každoročně přispívá takovou částkou, která bude stačit na pokrytí ná-

kladů. Dalším důležitým příjmem jsou dotace od města, jenž za minulý kalendářní rok přispě-

lo částkou 50 000,- Kč. I když státní a členské příspěvky nepřináší do pokladny příliš peněz,

jsou také důležitou součástí příjmů klubu a společně se na chodu klubu podílejí částkou

17 000,- Kč.

Obr. 5.6: Výnosy klubu FK Olomouc.

Další graf, zachycen na Obr. 5.7, popisuje množství výdajů za rok 2009, jenž vykázal

dívčí fotbalový tým FK Olomouc. Výdaje z tohoto grafu můžeme rozdělit na čtyři hlavní sku-

piny. Nejvyšší vliv na rozpočet klubu mají spotřebované nákupy, které kasu tohoto druholi-
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gového klubu zatížily o 55 000,- Kč za minulý rok. Hned v závěsu jsou služby, do kterých

patří například pronájem plochy a jiné, jenž se naskládaly do částky 40 000,- Kč. Nezanedba-

telnou položkou jsou i ostatní náklady s částkou 22 000,- Kč.

Obr. 5.7: Výdaje klubu FK Olomouc.

Finální výsledek hospodaření FK Olomouc za rok 2009 je zachycen na Obr. 5.8. Tento

graf vychází ze dvou předchozích popisovaných grafů Obr. 5.6 a Obr. 5.7. Z tohoto grafu je

patrné, že hospodaření klubu FK Olomouc je za minulý rok v pozitivních číslech. Konkrétně

pokud srovnáme celkovou výši příjmů a výdajů získáme rozdíl 9 000,- Kč, což je také pře-

hledně prezentováno v grafu zabývajícím se touto problematikou.
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Obr. 5.8: Výsledek hospodaření klubu FK Olomouc.

5.2.6 SWOT analýza

Tato kapitola prezentuje SWOT analýzu rozebíraného druholigového dívčího klubu FK Olo-

mouc. V následující Tab. 5.2 je uvedena tato analýza, která je zaměřena na silné stránky, sla-

bé stránky, příležitosti a hrozby klubu. Podkladem pro vytvoření analýzy byl rozhovor

s hlavním trenérem, prezidentem a kapitánkou klubu.

SWOT analýza olomouckého dívčího fotbalového klubu FK Olomouc obsahuje přimě-

řené množství informací, získané především od vedení týmu, které dokonale zná současnou

situaci v klubu. Při pohledu na danou tabulku lze ze silných stránek vyzdvihnout silnou pozici

hlavního sponzora, kterým je současný prezident klubu. Z tohoto důvodu se ženský fotbalový

tým FK Olomouc nemusí obávat nedostatku financí, pokud bude mít současný prezident i

nadále zájem spolupracovat s tímto klubem. Naopak jako slabou stránku lze uvést neexistující

tým mládeže. Vedení zamýšlí, že se v následujících letech bude primárně věnovat tomuto

problému. Situaci kolem dívčího žákovského týmu lze také označit jako hlavní příležitost,

protože v budoucnu by měl přinést klubu řadu nadějných hráček. V níže uvedené Tab. 5.2
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jsou dále uvedené mnohé slabiny a hrozby, které mohou negativním způsobem v budoucnu

ovlivnit klub.

Tab. 5.2. SWOT analýza klubu FK Olomouc

Strenghts - silné stránky Weaknesses - slabé stránky

· Aktivní hráčka ve vedení · Dvě družstva při tréninku na hřišti

· Na zápasy přeprava autobusem · Obměna hráčského kádru

· Velmi dobré materiální vybavení · Nedostatečná propagace v médiích

· Hlavní sponzor je prezident klubu · Neexistující tým mládeže

· Moderní šatny a sprchy · Hřiště na okraji města

· Perspektivní a mladý kolektiv

· Výhodná dopravní dostupnost

Opportunities - příležitosti Threats - hrozby

· Noví sponzoři · Sestup do nižší soutěže

· Postup do první ligy · Zranění hráček

· Zajištění hráček, hrajících do 15 let

za kluky

· Postupný nezájem mladších hráček o

fotbal

· Přestup mladých hráček z FK Nové

Sady do FK Olomouc

· Vytvoření ženského týmu FK Nové

Sady

· Vytvořit mládežnický tým · Odchody hráček do lepších klubů

· Zvýšit fun club

5.2.7 Rozhovory se členy klubu

Otázky byly položeny hlavnímu trenéru klubu panu Jiřímu Kalvachovi.

1) Jak dlouho jste ve vedení klubu?

Olomouckým děvčatům se věnuji teprve druhým rokem. Předtím, než jsem kývl na nabídku

trénovat dívčí klub, jsem 8 let působil na svazu. Mám mnoho teoretických i praktických vě-

domostí, jenž bych chtěl vložit do olomoucké ženské kopané.
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2) Co obnáší vaše práce v klubu?

Jelikož jsem hlavní trenér musím vždy vytvořit takový trénink, který bude holky bavit a moti-

vovat. Snažím se svým svěřenkyním předat něco málo ze svých fotbalových dovedností a

vymáčknou z nich to nejlepší co v nich je. Dále mám právo diskutovat s vedením o chodu

klubu.

3) Jste vzdělán v oblasti sportovní management?

Ne, nejsem. Vycházím z dlouholetých trenérských zkušeností.

4) Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Absolvoval jsem střední školu strojařiny s maturitou.

5) Máte i jiné povolání a jaké?

V současné době si už užívám zaslouženého důchodu.

6) Znáte obor sportovní management na ekonomické fakultě VŠB-TUO?

Ne, bohužel neznám. Myslím si ale, že to bude velice zajímavý obor.

7) Myslíte, že je toto vzdělání ve fotbale i jiných sportech důležité?

V případě, že bude příznivá situace v klubech a dostatečné množství finančních prostředků

tak ano. V současné situaci si takhle vyškoleného člověka mohou pořídit pouze kluby na nej-

vyšší úrovni.

8) Máte zkušenosti s vedením nějakého mužského týmu?

Ano, mám. Trénoval jsem přípravku žáčků až po starší dorost, ale nikdy jsem netrénoval mu-

že. Není to tím, že bych neměl příležitost, ale vždy jsem trénování mužů odmítal, protože ra-

ději pracuji s mládeží.

9) Máte dostatek času věnovat se i jiným koníčkům?

I když trénování děvčat z FK Olomouc je časově docela náročné, vždy si najdu čas, jít se po-

dívat na nějaké fotbalové utkání. Nejedná se pouze o olomouckou Sigmu, ale najdu si čas i na

návštěvu  libovolného  zápasu  druhé  ligy  či  divize.  Dalo  by  se  proto  říct,  že  na  staré  kolena

jsem "profesionálním" fanouškem fotbalu.
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10) Jaké jsou Vaše vztahy s ostatními členy ve vedení?

Všichni se snažíme pro klub udělat tu nejlepší práci. Někdy se stane, že máme každý odlišný

názor na věc. Většinou se ale nějak dohodneme a vztahy mezi sebou tím jen více utužíme. S

žádným členem ve vedení tudíž nemám žádný problém a myslím, že vztahy mezi námi jsou

ze sportovního i profesionálního hlediska na skvělé úrovni.

Další otázky byly položeny a následně zodpovězeny kapitánkou týmu Hanou Lexovou.

1) V kolika letech si začala hrát fotbal a kde?

Fotbal jsem začala hrát ve svých 6 letech. Bylo to za benjamínky ve Velkém Týnci.

2) Na jakém postu hraješ a jsi tam spokojená?

Od začátku své fotbalové kariéry hraji na pozici útočníka. V mládežnických týmech jsem

s kluky hrála občas post stopera, ale to jen v případě absence nějakého technického hráče ze

základu kádru. S holkami nyní hraji už jen na postě útočníka.

3) Byla jsi někdy i v jiném týmu?

Začínala jsem ve Velkém Týnci, tam jsem hrála od benjamínků až po starší žáky. Když jsem

byla v mladších žácích, dostala jsem nabídku hrát 1. ligu starších žákyň v Lokomotivě Brno.

Zde jsem působila pouze jednu sezonu. Z důvodů špatné možnosti dojíždění jsem raději skon-

čila a vrátila se zpět do žáků v Týnci.

4) Co pro tebe znamená to, že jsi kapitánkou týmu?

Největší pozitivum vidím v tom, že kapitána si vždy volí hráčky. Když mě holky zvolily, tak

mi zřejmě věří a to přece jen potěší. Kapitánkou jsem už 4. rokem. Naopak negativum je ta-

kové, že pokud je nějaký problém, jak z řad hráček i trenérů, tak právě na mě je, abych proto

něco udělala první. Což ne vždy jde tak snadno.

5) Respektují tě tvé spoluhráčky?

Když to vezmu od těch nejmladších, tak ty si drží určitý respekt. Ty stejně staré a starší – to je

vše jen o domluvě.  Ono být kapitánkou není až tak něco nadřazeného. I  já se snažím být se

všemi v jedné lajně.
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6) Jaké jsou tvé dosavadní největší úspěchy ve fotbale?

Pro mě je každým úspěchem dobře odehraný zápas, kdy odcházím ze hřiště s dobrým poci-

tem, že jsem udělala maximum. Jinak nejvíc si asi cením toho, že jsme se 2x po sobě umístily

na první příčce 2. ligy.

7) Čeho by si chtěla ve fotbale ještě dosáhnout?

Jelikož mám pracovně nebité dny, tak si zatím o 1. lize můžu nechat jen zdát. Měla jsem pár

možností jít ji hrát, ale bohužel pracovně bych nestíhala tréninky, takže to zatím musím ne-

chat osudu. Doufám, že se jednou dočkám, že se do Olomouce opět dostane liga a já budu

ještě pohybově schopná si ji zahrát. A až skončím, tak v roli trenérky budu bojovat za to, aby

se k fotbalu dostávalo víc holek a samozřejmě je to bavilo.

8) Jaký je tvůj názor na ženský fotbal v ČR a v zahraničí?

Okolo ženského fotbalu se točím už nějaký pátek. Když jsem začínala, o ženském fotbale

téměř nikdo  nevěděl,  že  se  v  ČR  hraje.  Rok  od  roku  je  to  lepší,  ale  stále  nedosahujeme,  a

dlouho nebudeme, na kvalitu soutěží v Německu, Švédku či Americe. Bohužel peníze chybí i

v mužském fotbale, natož aby se počítalo s nějakou korunou navíc v tom ženském. Pozitivní

je, že čím dál víc klubů se rozrůstá o dívčí kádry. Do budoucna to bude snad lepší.
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6 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ

Podle zadání bakalářské práce byl proveden výzkum dvou dívčích fotbalových týmů. Infor-

mace, získané během tohoto výzkumu, mi umožnily zjistit problémy a nedostatky ve sledova-

ných fotbalových klubech. Oba kluby, ačkoliv hrají stejnou ligu, jsou dosti odlišné. Proto se

nyní můžeme ohlédnout za zjištěnými skutečnostmi a vyvodit z nich následky a doporučení,

které budou interpretovány na každém klubu zvlášť.

1. DFC Hlučín

Management hlučínského dívčího fotbalového klubu je složen z předsedkyně a čtyř členů

výboru. Mezi všemi členy panují dobré mezilidské vztahy a každý z nich se snaží dělat svou

práci kvalitně a svědomitě. Díky tomu, že někteří členové zastávají vedoucí pozice v klubu již

mnoho let, je jejich přínos pro tento druholigový tým neocenitelný.

Hlavním shledaným problémem tohoto ambiciózního klubu je skutečnost, že nemá

dostatečné fotbalové zázemí v místě svého působiště, tedy v Hlučíně. Vedení sice zajistilo

adekvátní tréninkové plochy v městské části Ostravy - Lhotky a na zápasy pronajalo hřiště v

několik km vzdálených Hněvošicích, ale i tak je pro hráčky složité vyrovnat se s neustálým

přejížděním. Z fotbalového hlediska lze podotknout, že klub při domácích zápasech ztratil

výhodu domácího prostředí, protože stadión v Hněvošicích navštíví pouze jednou za čtrnáct

dní při mistrovském utkání a zbytek času tráví na tréninkovém hříští v Ostravě. Tento pro-

blém se vedení Hlučínského klubu snaží řešit už řadu let. Mým doporučením v dané situaci by

bylo řešení, kdy by se vedení mělo porozhlédnout po kvalitním hřišti nejlépe v okolí Ostravy,

kde se podepíše nájemní smlouva na několik let a děvčatům se tak minimalizuje náročné ces-

tování na tréninky a zápasy. Jako důležitý krok k vyřešení stávající problematické situace

ohledně stadionu lze vidět spojení s FC Baník Ostrava. Díky bohatému tréninkovému zázemí,

kterým tento věhlasný klub disponuje, bude snad hlučínským děvčatům nabídnuto kvalitní

hřiště jak pro trénink, tak i mistrovské utkání.

Z ekonomického hlediska se nabízí formulovat další problém 1. DFC Hlučín, kterým

je deficit v hospodaření za uplynulý rok 2009.  Ztráta narostla sice jen do výše 14 000,- Kč,

ale i to nasvědčuje tomu, že vedení klubu nebylo schopno zajistit dostatek finančních zdrojů

na pokrytí chodu klubu. Tento údaj byl zjištěn z porovnání celkových výnosů a nákladů klubu

v daném roce. Aby k výše uvedené situace již nedocházelo, doporučovala bych aktivnější
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přístup vedení při navazování kontaktů s potencionálními sponzory klubu. Tohle doporučení

pramení z faktu, že příspěvek 10 000,- Kč od fyzických a právnických osob je pro tento klub

nedostačující.

Velkým nedostatkem, se kterým se potýká všechna dívčích fotbalových klubů, je vše-

obecná propagace ženského fotbalu v médiích. Proto si myslím, že by bylo na místě mediali-

zovat především 1. ženskou fotbalovou ligu, jak je tomu běžné ve vyspělejších státech. Jeden

příklad za všechny lze uvést ženskou kopanou v U.S.A., která se těší podobné popularitě jako

mužská kopaná. Nárůst mediálního povědomí o dívčím fotbale by sebou zajisté nesl zvýšený

zájem ze strany sponzorů a také dalších dívek, které by při výběru sportovní aktivity kladly

fotbalu zvýšenou pozotnost. Tuto propagaci by hlučínská děvčata určitě rády uvítaly, jelikož

postup do první ligy bude za pár dní skutečností.

Vedení klubu o těchto problémech ví, ale jejich řešení odkládá až na konec sezóny,

kdy vstoupí v platnost smlouva s FC Baník Ostrava a většina výše rozebraných problémů by

měla být úspěšně vyřešena.

FK Olomouc

Management  FK  Olomouc  je  tvořen  prezidentem  klubu  a  dvěma  členkami  výboru.  Protože

tým FK Olomouc vznikl teprve před současnou sezónou převodem z fotbalového klubu FK

Nové Sady, jedná se o poměrně nové vedení klubu. Vzniklé vztahy jsou prozatím na dobré

úrovni a veškeré záležitosti týkající se fotbalu se řeší vždy v zájmu prosperity klubu.

 Pokud se na dívčí fotbalový tým FK Olomouc podíváme ze souhrnné stránky zjistíme,

že jeho největším negativem je nefungující mládežnický tým. V Olomouci sice mládežnický

tým dívčí kopané existuje, ale tyto mladé hráčky hrají pod bývalým oddílem FK Nové Sady.

Podle mého názoru by bylo v nastalé situaci pro budoucí funkci FK Olomouc nejlepší, aby si

vedoucí obou zúčastněných klubů společně sedli a domluvili se na vzájemném sloučení, nebo

alespoň na výhodných přestupech mladých děvčat k ženám. Nebude-li tato domluva úspěšná,

negativně se projeví na obou oddílech.

Velkou výhodou, ale také i nevýhodou je, že hlavním sponzorem klubu je jeho prezi-

dent. Výhodu lze definovat v tom smyslu, že je tato osoba schopna přispět adekvátní sumu

financí, aby byl zajištěn odpovídající chod klubu. Z tohoto důvodu se nepředpokládá, že v

nejbližší době bude mít olomoucký tým finanční potíže. Za nevýhodu tohoto řešení lze pak

považovat hrozící demisi prezidenta z funkce a tím pádem ztrátu majoritního sponzora. Kdy-

by nastala tato situace, znamenalo by to nemalé existenční problémy tohoto druholigového
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celku. K předejití této situace by mělo vedení klubu hledat větší množství menších sponzorů,

kteří by se rovným dílem podělili o finanční náklad klubu.

Jako další negativum tohoto srovnávaného klubu lze vidět nedostatečnou propagaci

klubu a to především špatně zpracované a nedostatečně informačně obsáhlé oficiální webové

stránky klubu. Protože se na těchto webových stránkách nedá nalézt bližší informace o klubu,

má případná zájemkyně o dívčí kopanou relativně ztíženou situaci při náboru do klubu.
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7 ZÁVĚR

V téhle bakalářské práci byly srovnávány dva ženské fotbalové kluby, které hrají druhou nej-

vyšší Moravskoslezskou ligu žen. Jednalo se o celky 1. DFC Hlučín a FK Olomouc.

Cílem bakalářské práce bylo poukázat na fungování a následné srovnání managementu

sledovaných ženských klubů. Vytyčené cíle byly postupně zpracovávány do uceleného celku,

jenž se může stát podkladem pro vedení obou rozebíraných klubů ke zlepšení sportovní a fi-

nanční stránky klubu.

Úvodní kapitola byla zaměřena na teoretickou část, kde byly popsány veškeré důležité

pojmy týkající dané problematiky. Součástí této kapitoly je také metodologie, ve které jsou

podrobně popsány techniky výzkumu, přičemž tyto techniky byly následně aplikovány

v praktické části.

Další kapitola je věnována organizační struktuře sportu. Zde jsou teoreticky popsány

organizace, které jsou sportovními kluby nejčastěji vybírány.

Následující část se zabývá financemi ve sportu. Tato kapitola uvádí možné způsoby,

jak získat finanční prostředky pro klub.

Po úvodních třech kapitolách teoretické části následovala část praktická. Obsahem této

praktické části je kapitola pátá, která se zabývá charakteristikou jednotlivých klubů. U obou

sledovaných klubů je popsán historický vývoj, složení současného vedení  a nastínění situace,

která v klubech panuje. Součástí kapitoly jsou také rozhovory s vedením, které mi poskytly

mnoho důležitých informací. Tyto informace byly posléze využity pro sestavení SWOT ana-

lýzy. Od klubu 1. DFC Hlučín byla také poskytnuta výsledovka za rok 2009, ze které byly

sestaveny grafy výnosů a nákladů klub. Tým FK Olomouc mi výsledovku za rok 2009 nepo-

skytl, ale všechny otázky týkajících se financí klubu mi byli individuálně sděleny

v zaokrouhlených částkách.

I když sledované kluby hrají stejnou soutěž je mezi nimi patrný rozdíl. 1. DFC Hlučín

se jeví jako ambicióznější tým, který už je jednou nohou v 1. lize. Tým FK Olomouc ještě

čeká hodně práce, aby měl dostatečně zkušený tým na postup do 1. ligy, přičemž bude zapo-

třebí zlepšení finanční situace v klubu. Finanční situace obou klubů hraje největší roli v jejich

rozdílnosti. Zde musím konstatovat, že klub 1. DFC Hlučín svého konkurenta předčil na plné

čáře a ve výsledku srovnání pomyslně zvítězil.
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