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1 Úvod 

 

Sport patří k nejdiskutovanějším jevům společnosti posledních let, stal se fenoménem, 

který neustále den ode dne roste. Jeho význam je dnes umocňován svým nesporným dopadem 

v rovině sociální, ekonomické i kulturní. Je ztělesněním obdivovaných hodnot radosti z 

pohybu, výkonu, zdraví i krásy. Lidé sport sledují v masmédiích, hovoří o něm, chodí na 

stadiony a sázejí, sledují výsledky a kupují si nejen dresy, ale i další výbavu podle svých 

idolů. V neposlední řadě ho také aktivně provozují na výkonnostní či rekreační úrovni, to se 

sebou přináší spoustu pozitivních funkcí, rozvoj a obnovu tělesných sil, slouží k udržení 

tělesné i duševní kondice, k upevňování zdraví a předcházení tak civilizačním chorobám, 

které nás v této moderní uspěchané době, mnohdy i díky nezdravému životnímu stylu, mohou 

potkat. Sport přináší osvěžení, zábavu a taktéž slouží k aktivnímu odpočinku. Sport se 

jednoduše stává součástí životního stylu, téměř každého jedince. 

 

Sport, aby se mohl dotýkat každého jedince, bez výjimky, musí splňovat ze všeho 

nejdřív jednu podmínku a to mít ho kde a jak provozovat. V mé práci jsem se zabýval 

sportovním vyžitím na úrovni komunální sféry, přesněji na úrovni obcí (a to obcí Dolní 

Němčí a Slavkov). Obyvatelé obcí, kteří pro zajímavost tvoří na území ČR 30% veškeré 

populace, tedy zhruba 3,000.000 obyvatel, mají mít umožněno trávit svůj volný čas 

sportováním na určité úrovni, s určitou kvalitou, bezpečností a dostupností.  

To by měli zabezpečovat, ať už samostatně či zprostředkovaně, orgány obcí potažmo 

krajů a státu, které si volí samotní obyvatelé. Ti především stojí za sportovním vyžitím, které 

by obce měly svým obyvatelům dopřát. 

 

Cílem mé bakalářské práce je zanalyzovat a vytvořit ucelený přehled o možnostech 

sportovního vyžití pro obyvatele obcí Dolní Němčí a Slavkov, určit jaké má sport 

postavení mezi občany a uvést případná doporučení pro zlepšení stávající situace.  

 

Práce se skládá z úvodu a závěru a ze dvou hlavních částí, teoretické a praktické. 

V teoretické části jsem čerpal z dostupné odborné literatury a vymezil pojmy týkající se dané 

problematiky. V praktické části popisuju možnosti sportovního vyžití ve sledovaných 

lokalitách a uvádím své vlastní výzkumné šetření pomocí rozhovoru a dotazníku. Dále jsem 

v práci využil analýzy SWOT, k určení slabých a silných stránek jednotlivých lokalit a 

příležitostí a hrozeb, které by se jich mohly dotýkat. 
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2 Teoretické vymezení pojmů 

 

V následující kapitole jsou objasněny pojmy, které souvisí s daným tématem. 

 

2.1 Tělesná Kultura 

Tělesná Kultura vychází z kultury obecné. Využívá pohybové činnosti jako faktoru 

tělesné přípravy pro život, optimalizaci tělesného stavu a rozvoj osobnosti člověka. Je 

specifickou formou sociálně kulturní činnosti společnosti, v níž se promítají činnosti 

sociálních skupin, organizací, kolektivů ale i jednotlivců. Základními prostředky tělesné 

kultury jsou tělesná cvičení. Ta představují z hlediska cílevědomého a efektivního působení 

na tělesné vlastnosti a pohybové dovednosti nezaměnitelnou formu činnosti. Patří k těm 

formám, které mohou být součástí způsobu života každého člověka s přihlédnutím k věku, 

pohlaví, národnosti, zájmům, názorům apod. [4]. Složky specifických činností tělesné kultury 

jsou:   

• Sport 

• Tělesná výchova  

• Pohybová rekreace. 

 

2.1.1 Sport 

Sport je součástí tělesné kultury, jejíž obsah tvoří pravidly přesně vymezené činnosti 

osvojené v tréninkovém procesu a předváděné v soutěžích. Výrazným znakem sportu je 

organizované soutěžení, vyznačující se snahou po nejvyšším výkonu. Jako významný 

společenský jev je sport charakteristický jednak specifickými projevy (sportovní výkon, 

trénink, soutěže, diváctví aj.), jednak postavením a funkcemi ve vztahu k ostatním oblastem 

společenského života (politiky, výchova, vzdělání, umění aj.). Sport se vyznačuje výrazným 

formativním působením, aktivní provozování sportu ovlivňuje tělesný, psychický a sociální 

stav jedince. Dle výkonnostní úrovně se sport dělí na: 

• Rekreační  

• Výkonnostní  

• Vrcholový. [4] 
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Rekreační sport je dobrovolná zájmová pohybová činnost zaměřená na upevňování 

zdraví, udržování a zvyšování kondice, na prevenci proti stárnutí, obnovu a rozvoj životních 

sil a na osvěžení a aktivní odpočinek. Rekreační sport úzce souvisí s pohybovou rekreací1. Pro 

svou masovost je rekreační sport cennou složkou tělesné kultury [4]. 

 

Výkonnostní sport, provozování sportu s pravidelným a systematickým tréninkem a 

účastí v soutěžích nižšího stupně, je nejrozšířenější a také společensky nejvýznamnější oblast 

sportu pro svou masovost a působnost. Vyznačuje se snahou po cílevědomém zvyšování 

sportovní výkonnosti. Vede k účinnému rozvoji pohybových schopností i osvojování techniky 

a taktiky daných sportovních odvětví, respektive disciplín a k formování sportovcovi 

osobnosti. Dlouhodobě vykonávaný trénink má vliv na upevňování zdraví, zvyšuje zdatnost a 

výkonnost, rozvíjí volní a morální vlastnosti sportovce. Je nejefektivnějším druhem 

tělovýchovného procesu [4]. 

 

Vrcholový sport je relativně samostatná oblast sportu, která zabezpečuje reprezentaci 

státu, diváckou zábavu pracujících v jejich volném čase a přispívá k propagaci sportu mezi 

mládeží. Týká se však malé části sportovců (asi 1% všech registrovaných), vysoce 

talentovaných jednotlivců. Vytváří určitý systém, jehož cílem je zajišťování dlouhodobé 

přípravy sportovců k vrcholové sportovní výkonnosti. Vyžaduje plné přizpůsobení životního 

způsobu sportovců náročnému a vyčerpávajícímu tréninku. Vrcholový sport řídí společenské 

organizace (ČSTV, ČMFS aj.) za vydatné podpory státu [4]. 

 

V současnosti je sport zpřístupněn širokému spektru obyvatel. Sport se pozvolna stává 

součástí životního stylu. Vzhledem ke vztahu ke sportu a tělovýchovným aktivitám lze 

veřejnost dělit zhruba do čtyř skupin: 

• aktivně cvičící, sportující na úrovni buďto rekreačního, výkonnostního nebo 

vrcholového sportu, 

• bývalí aktivní sportovci, 

• pasivní konzumenti – diváci, posluchači, čtenáři, 

• nezajímající se o sport vůbec. 

O sport a tělovýchovu se tedy nějakým způsobem zajímá asi 75% veškeré populace [5]. 

  

                                                 
1 viz podkapitola 2.1.3 
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2.1.2 Tělesná výchova 

Tělesná výchova je součástí tělesné kultury i součástí výchovného systému a 

vzdělávání, tzv. pedagogický proces. Je zaměřena na univerzální rozvoj osobnosti 

prostřednictvím tělesných cvičení, na tělocvičné vzdělávání a na utváření trvalého zájmu o 

tělesnou kulturu [5]. 

2.1.3 Pohybová rekreace 

Pohybová rekreace je součástí tělesné kultury a zároveň jedna z forem rekreace 

(rekreace pohybem), při níž se záměrně využívá rozmanitých forem tělesných cvičení, ale i 

další zájmové pohybové činnosti zejména ve volném čase k obnově a rozvoji životních sil, 

k upevňování zdraví, k vyrovnávání jednostranného pracovního zatížení a k prevenci 

civilizačních chorob, dále k udržování a zvyšování tělesné a duševní kondice, k osvěžení, 

k zábavě a k aktivnímu odpočinku. Její obsah a formy jsou pestré, liší se podle věku, pohlaví, 

zdravotního stavu, pohybové zdatnosti, životního prostředí apod. K nejrozšířenějším 

pohybově rekreačním aktivitám patří běh, rekreační lyžování, fotbal, plavání atd. [4]. 
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2.2 Sport pro všechny 

Sport pro všechny je jedním z významných společensko-kulturních jevů naší doby. 

Není zde cílem prvenství, medaile či body. Není v něm poražených. Zdůrazňuje se zde 

původní pojetí sportu, kde soutěžení znamená překonávání jednotlivých stupňů zdatnosti 

každého jedince (i jedince handicapovaného) [10]. 

 

2.3 Volný čas 

Volný čas je část mimopracovní doby, kterou jedinec využívá v souladu 

s celospolečenskými zájmy podle svých potřeb, ze své vlastní vůle a podle své hodnotové 

orientace k rozvoji a obnovení psychických, duševních a fyzických sil. Stal se masovým 

společenským jevem, postupně roste jeho rozsah, vyvíjí se obsah a roste jeho dopad na život 

společnosti. Určité množství volného času je základní podmínkou pro vykonávání většiny 

forem tělesné kultury, která je jednou z jeho nejvýznamnějších náplní [4]. 

 

2.4 Životní styl 

Podle Durdové (2002) je Životní styl forma života vyjadřující cítění lidí, národa nebo 

celé společnosti v určitém historickém okamžiku. Formami života se rozumí výrobní a lidské 

vztahy, způsob budování a výstavby, způsob oblékání, bydlení, trávení volného času apod. 

 

Zdraví  je nejčastěji chápáno jako stav celkového blaha tělesného, duševního i 

sociálního. Tedy nejen jako stav člověka prostý nemoci [5].  

 

Zdravý životní styl znamená tu formu života člověka či společnosti, která podporuje a 

zdůrazňuje zdraví jako složku nejpodstatnější a nejvýznamnější. Je vědecky prokázáno, že 

vhodně zvolené pohybové aktivity, vykonávané ve vhodné době, ve vhodném prostředí a 

v rozsahu odpovídajícímu věku jedince, napomáhájí k celkovému zdraví člověka, k udržení 

jeho tělesné a duševní kondice [5]. 
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2.5 Sportovní prostřední  

V České republice lze sportovní prostředí rozdělit následovně: 

 

1) Spolkový sektor tělesné výchovy a sportu 

a) sportovní organizace, tělovýchovné jednoty, sportovní kluby na bázi občanských 

sdružení i obchodních společností, 

b) zastřešující sportovní organizace – sportovní svazy, federace, asociace,  

c) veřejně prospěšné společnosti. 

 

2) Komunální sektor 

a) řízení tělovýchovných a sportovních zařízení v komunální správě, 

b) zajišťování komunální péče o tělovýchovné a sportovní aktivity handicapovaných 

jedinců, 

c) zajišťování tělocvičné rekreace v městských aglomeracích, 

d) školní sportovní tělovýchovné kluby. 

 

3) Podnikatelský sektor 

a) vedení zařízení poskytujících placené tělovýchovné a sportovní služby, které jsou 

provozovány podnikateli (jedinci, obchodní společnosti apod.), 

b) zařízení provozující reklamní a marketingové služby, 

c) podniky na výrobu sportovního náčiní a nářadí, 

d) cestovní kanceláře, 

e) rekreační komplexy viz [6]. 
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2.6 Obec 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů tvořící územní celek 

vymezený hranicí území obce. Je veřejnoprávní korporací, která hospodaří s vlastním 

majetkem, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost za důsledky 

z těchto vztahů vyplývajících. Pečuje o rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, 

kterými jsou fyzické osoby, které jsou státními občany ČR a jsou v obci hlášeni k trvalému 

pobytu [12]. 

Územní samospráva = občany volený orgán, který spravuje záležitosti územního celku 

(kraje/ obce). Zákon o obcích 128/2000 Sb. o obcích. 

 

2.6.1 Samosprávné orgány obce: 

• obecní zastupitelstvo – nejvyšší orgán, 

• obecní rada – výkonný orgán, 

• starosta – statutární orgán, reprezentace obce, 

• obecní úřad – zabezpečuje činnost orgánů obce [12]. 

 

2.6.2 Plánovací úkoly obcí z hlediska sportovního vyžití: 

Za zajištění a rozvoj vybavenosti obce volnočasovými a sportovními zařízeními jsou 

zodpovědné obecní úřady. Obce mají jak kompetence, tak i povinnost plánovat. Zajištění 

školních sportovních zařízení patří k jejich povinnosti. Obce tato zařízení budují a provozují 

v závislosti na jejich finančních možnostech. Navíc většina sportovních zařízení je ve 

vlastnictví obcí. Ostatními subjekty jsou v rostoucí míře sportovní kluby (tělovýchovné 

jednoty apod.) a komerční subjekty [8]. 

Úkoly obcí k vytvoření podmínek pro sport jsou následující: 

• zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně 

zdravotně postižených občanů,  

• zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení 

a poskytují je pro sportovní činnost občanů,  

• kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení,  

• zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu2. 

                                                 
2 Podle § 6, zákonu č. 115 ze dne 28. února 2001, o podpoře sportu ve znění zákona č. 219 ze dne 5. 

května 2005. 
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2.7 Financování sportu 

Finanční prostředky jsou členěny podle charakteru zdroje na finanční prostředky 

státního rozpočtu poskytované prostřednictví MŠMT (dotační politika určená na podporu 

činnosti sportovního prostředí, zejména občanských sdružení, s rozpětím od 1,9 mld. Kč do 

2,5 mld. Kč) a na finanční prostředky státního rozpočtu, poskytované prostřednictvím 

rozpočtu krajů a obcí (dislokace a objem pro oblast sportu je stanoven rozhodováním 

jednotlivých samospráv). Dále na finanční prostředky ze zisku Sazka a.s. (podpora akcionářů 

sázkové a loterní společnosti, finanční objem je závislý na hospodaření akciové společnosti a 

závazcích souvisejících s výstavbou sportovní arény v Praze). Důležité jsou také vlastní 

finanční prostředky občanských sdružení (členské příspěvky, zisk z pořádání sportovních 

akcí, resp. z vedlejší hospodářské činnosti, objem souvisí s interními organizačními předpisy 

občanského sdružení, stanovení výše členských příspěvků, atp.) a finanční prostředky získané 

na základě smluvních vztahů (od sponzorů apod., objem není možné vyčíslit, neexistují 

relevantní podklady)3. 

 

2.7.1 Financování v obcích 

V rozpočtu obcí není žádná přímá položka na financování sportu. Ačkoli zákon č. 

115/2001 Sb.4 jasně ukládá obcím péči o rozvoj sportu na jejich území, není tato činnosti 

nikterak kvantifikována. Je potřeba jasně definovat a z hlediska státní politiky ve sportu 

koordinovat, jaké sporty budou významněji preferovány v rámci jednotlivých krajů, měst a 

obcí. Sportovní odvětví je potřeba vybírat v návaznosti na přírodní podmínky, infrastrukturu a 

historii sportů v místě3. 

  

                                                 
3 Podle KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČR, č.j.: 20099/2009-5 ke dni 17.9. 2009 vydáno 

Ministerstvem školství, tělovýchovy a sport. 
4 Zákon o podpoře sportu – www.msmt.cz viz internetové zdroje 
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2.8 Organizace sportu v ČR 

Sportovní činnost je v ČR organizována v rámci činnosti: 

• státních zařízení: školy, speciální sportovní zařízení patřící do správy ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), 

• sportovních klubů podporovaných z celospolečenských zdrojů, 

• soukromých zařízení: sportovní kluby organizované na určitý sport, individuálně 

provozovaná sportovní zařízení [1]. 

2.8.1 Státní zařízení  

Vzhledem k zájmu státu o provozování sportu, podporuje tuto činnost hlavně v rámci 

výchovné a vzdělávací činnosti základních a středních škol, kde je povinná tělesná výchova 

jakožto součást vyučování a částečně i v rámci studijních programů na vysokých školách [8]. 

2.8.2 Sportovní organizace či kluby plní tyto hlavní úkoly: 

• organizuje sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a 

turistických akcí, vytváří pro ni materiálové a tréninkové podmínky, 

• vytváří možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, 

• vytváří ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a to zejména svou hospodářskou 

činností, 

• vede své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních 

etických, estetických a mravních pravidel, 

• hájí a chrání zájmy svých členů a zastupuje je při jednání se státními orgány a jinými 

organizacemi, 

• spolupracuje s orgány státu a s orgány samosprávy, u nichž vyhledává podporu při 

realizaci společných zájmů, 

• udržuje partnerské vztahy s ostatními sportovními, tělovýchovnými 

• a turistickými spolky, 

• napomáhá rozvoji veřejného života, 

• spravuje vlastní majetek [12]. 
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2.9 Organizační struktury 

Podle Durdové (2005) v České republice existují tyto základní formy sportovních 

organizací: 

• občanská sdružení – dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, 

• obchodní společnosti a družstva (s. r. o., a. s.), 

• rozpočtové nebo příspěvkové organizace, 

• další typy spolupráce se sportovními subjekty. 

Tyto organizace se řídí při své činnosti především dle občanského zákoníku, jelikož v ČR 

zatím neexistuje speciální právní úprava pro oblast sportu a tělesné výchovy. 

2.9.1 Organizační struktura občanského sdružení 

Organizační struktura o.s. je upravena zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. 

Odvíjí se od základního dokumentu o.s. a to stanov. V nich je organizační struktura 

projednávána na úrovni orgánu klubu. Za ty se považují:  

• valná hromada, 

• prezident klubu, 

• dozorčí rada klubu. 

I když se některé názvy shodují s obchodními společnostmi, je hlavní realizace činnosti 

odlišná [5]. 

 

Valná hromada klubu u občanského sdružení vykonává 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, 

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

období, 

• stanoví výši jednorázového klubového příspěvku pro případné zájemce o členství 

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

• schvaluje podmínky smluvního členství,  

• volí členy výboru klubu apod. [5]. 
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Prezident klubu je oprávněn: 

• svolávat řádnou i mimořádnou valnou hromadu, 

• řídit zasedání výboru klubu, 

• uzavírat a sjednávat písemně právní úkony jménem klubu, 

• uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy [5]. 

 

Výbor klubu  přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny 

valné hromadě anebo ve věcech a záležitostech, které byly výboru klubu valnou hromadou 

svěřeny, nebo je pravomoc klubu vyjádřena přímo ve stanovách [5]. 

 

Dozorčí rada je oprávněna kontrolovat všechny finanční a účetní operace klubu, stav 

hospodaření s peněžními prostředky, právy a majetkem klubu a podávat o tom zprávy výboru 

klubu a valné hromadě. Rozhodují o případném sporu o kvalitu právního, účetního nebo 

finančního dokladu. Zároveň navrhují v případě zjištěných nedostatků různá nápravná 

opatření [5]. 

 

Obr 1.1, obecné schéma občanského sdružení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: TOPINKA, J., STANJURA, J. Občanská sdružení ve sportu. Praha, Olympia, 

2001 [13].  

Valná hromada 

Prezident klubu 

Výbor klubu 

Dozorčí rada 
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2.10 Metody a techniky výzkumu 

S výzkumy se setkáváme ve všech vědních oborech. Můžeme hovořit o výzkumu 

sociálním, sociologickém, psychologickém, sociálně psychologickém, pedagogickém, 

demografickém apod. [2]. 

V následující podkapitole jsou uvedeny výzkumné metody a techniky, které jsou 

užívány v procesu šetření.  

2.10.1 Metody výzkumu 

Vycházíme ze skutečnosti, že metodou vědecké práce rozumíme určitý pracovní postup 

vedoucí od určitých výchozích podmínek směřující k dosažení stanoveného cíle. Existuje 

velké množství nejrůznějších metod obecně platných nebo použitelných jen v některých 

vědních oborech [7].  

Ve výzkumu či šetření bývá používána celá řada metod. Je třeba si uvědomit, že každá z 

nich je v určitém slova smyslu jednostranná, proto při výzkumech současně využívají 

několika metod, aby eliminovali případné jednostrannosti (nedostatky) jednotlivých metod. 

Totéž platí i pro konkrétní techniky výzkumu [2]. 

Nejčastější používané výzkumy: 

• metoda terénního šetření spočívá v získávání informací v terénu od skupiny 

respondentům tazatelem, 

• metoda introspektivní se opírá o osobní znalosti, zkušenosti výzkumníka na základě 

účasti v prostředí či nějakém společenském procesu. 

K obecně platným patří logické metody vycházející ze základů formální logiky. Mezi ně 

patří například:  

• Analýza nebo taky lze říci rozbor, složité skutečnosti se rozloží na jednodušší (SWOT 

analýza),   

• Komparace metoda srovnávací či porovnávací, kdy skutečnosti porovnáváme mezi 

sebou navzájem. 

Při konkrétním výzkumu bývají relativně nejčastěji užívány následující metody: 

• metoda dotazování je taková metoda, kdy se za pomocí určitých nástrojů (např. 

dotazník, rozhovor, anketa) a kontaktu s dotazovanými zjišťují názory na danou 

problematiku. 

• metoda statistická vychází z předpokladu hromadného výskytu jevů a procesů, které 

lze kvantifikovat pomocí matematické statistiky,  
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• experimentální metoda spočívá v záměrném navození změn v určitém procesu či jevu. 

Jeho užívání je v sociologii značně složité, 

• monografická metoda spočívá ve všeobecném podrobném zkoumání jednoho jevu. 

Nevýhodou je, že závěry jsou obecně platné jen pro zkoumaný jev, 

• historická metoda vychází ze zkoumání vývoje sledovaného jevu či procesu. Nejde jen 

o popis, ale o zachycení vývoje a zjištění vnitřních zákonitostí změn. Na základě toho je 

možno předvídat určité tendence, prognózy v krátkodobé perspektivě,  

• typologická metoda (srovnávací) spočívá v konstrukci určitých typů na základě 

srovnávání jejich vlastností. Sleduje příčiny rozdílů. Platnost typů je závislá na 

konkrétní situaci a je časově dosti omezená vzhledem k dynamice společenských jevů, 

• sociometrická metoda zkoumá kvantitativní interpersonální vztahy mezi jednotlivci 

v malé sociální skupině. 

Význam a hodnota výzkumu vzrůstá s růstem míry platnosti získaných výsledků. Platí 

to pro vyčerpávající šetření, týkající se celé zkoumané populace či skupiny. 

V případě výběrového šetření výzkumníci pracují s částí populace. Zde je nezbytná 

reprezentativnost vzorku, tj. přibližná shoda struktury vzorku a populace.  

Výběrové šetření může být náhodné, záměrné, kombinované, ale i pseudonáhodné. 

• Náhodný výběr je takový výběr, kdy každý potencionální respondent má šanci být 

vybrán. Realizuje se na principu losování, tabulky náhodných čísel apod. 

• Záměrný výběr počítá s předem daným kritériem volby (v rámci okresu, v rámci 

Moravy apod.) 

• Kombinovaný výběr nejdříve záměrně určí sledovaný prostor, náhodně pak určí 

jednotlivé respondenty. 

• Pseudonáhodný výběr není náhodný, není reprezentativní (dopolední chodci) [2]. 

2.10.2 Techniky výzkumu 

Technikami rozumíme konkrétní formy získávání informací. Mezi nejčastěji užívané 

patří dotazník, anketa, rozhovor. Každá výzkumná technika má své výhody i nevýhody, svým 

způsobem je jednostranná. Proto se doporučuje, stejně jako u zvolených metod, kombinovat 

současně při empirickém šetření několik technik, aby byly eliminovány jednostrannosti 

jednotlivých technik [2].  

V případě dotazníku, ankety a rozhovoru je respondent dotazován.  

Dotazování můžeme považovat za metodu5, dotazník, anketa, rozhovor jsou technikami.  

                                                 
5 viz podkapitola 2.10.1 
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V dotazníku, anketě či rozhovoru rozlišujeme několik druhů otázek, které můžeme 

dotazovaným pokládat: 

• otázky otevřené dotazovaný na otázku odpovídá vlastními slovy, 

• polootevřené dotazovaný může zvolit vlastní odpověď, pokud si nevybere 

z nabídnutých odpovědí, 

• uzavřené dotazovaný si vybírá z nabídnutých odpovědí. (ano x ne, muži x ženy), 

• kontrolní otázka se jinou formulací táže na totéž, 

• úvodní měly by být jednoduché a motivující. 

Pro formulaci otázek platí, že by měly být: 

• obsahově srozumitelné (dlouhé věty), 

• jazykově srozumitelné (pozor na cizí slova), 

• stručné (krátké), 

• nesmí být sugestivní, 

• nesmí být věcně náročné, 

• otázka by neměla začínat slovem proč? [2]. 

2.10.3 Metody a techniky výzkumu použité v předkládané práci 

Ve své bakalářské práci jsem použil následující metody a techniky, konkrétně metody 

terénního šetření, dotazovaní a analýzy. Z technik jsem využil k dosažení cíle mé práce 

dotazník a rozhovor.  

 

Dotazník můžeme považovat za nejpoužívanější výzkumnou techniku pro jeho 

nespornou výhodu a to poměrně snadno, rychle, ekonomicky, nenáročně získat informace od 

většího počtu respondentů. Určitým problémem může být nebezpečí, kdy kvalita odpovědí je 

neprávem nahrazována vysokou kvantitou zkoumaného vzorku [2].  

Dotazník může mít celou řadu konkrétních podob: sčítací arch (volby), prezenční 

listina, záznam, výkaz, list šetření, výzkumný list, dotazník apod. 

Výhody dotazníku: 

• relativně málo nákladný, 

• časově úsporný (při výzkumu i zpracování), 

• málo náročný na počet výzkumníků, 

• snadno opakovatelný, 

• málo náročný na přípravu výzkumníků, 

• poskytuje možnost rozmyslet si odpověď, 
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• zajišťuje standardnost situace (pořadí a formulace otázek), 

• umožňuje i nepřímý kontakt (pozorování). 

Nevýhodou je obtížnost ověřování platnosti a správnosti odpovědí, poněvadž lidé 

mohou něco jiného říkat, myslet si i dělat [2]. 

Požadavky správného dotazníku: 

• musí zahrnovat všechny zkoumané problémy, na něž se má odpovídat, 

• formulace otázek musí umožňovat možnost odpovědět, 

• musí motivovat respondenta, nesmí ho otrávit či znechutit, 

• otázky musí být srozumitelné, jednoznačné, jednoduché, umožňující upřímnost 

odpovědí, 

• nesmí být rozsáhlý a časově náročný, 

• otázky se musí vztahovat k formulovaným hypotézám, aby je mohly testovat (potvrdí 

se, upřesní či vyvrátí), 

• otázky by měly tvořit uzavřený celek. 

Statistické zpracování dotazníků by mělo vycházet z kontroly a vyřazení 

nepoužitelných, jejich očíslování pro případné ilustrace typu odpovědí. 

Vlastní statistické zpracování pracuje s absolutními a relativními četnostmi prvního, 

druhého, resp. dalších třídění, s koeficienty, kontingenčními tabulkami, stupni volnosti, 

hladinou významnosti v souladu s pravidly a zákony matematické statistiky [2]. 

 

Rozhovor (interview) 

Z hlediska výzkumu se chápe rozhovor (výzkumná technika) jako ucelená soustava 

ústního jednání mezi tazatelem a dotazovaným s cílem získat pomocí otázek informace o 

zkoumané realitě a jejích souvislostech [7]. 

Je to ve své podstatě svým způsobem nepřirozená technika (dva cizí lidé, asymetrický 

vztah, anonymita, nedůvěra). 

Typy rozhovoru: 

Za nejdůležitější považujeme dělení rozhovorů na řízené (standardizované) a volné 

(nestandardizované). 

• Standardizovaný rozhovor je v podstatě čtený dotazník. Jeho výhodou je komparabilita 

na základě jednotné formulace a pořadí otázek. Je považován za vhodnou doplňující 

výzkumnou techniku při kvantitativně orientovaných empirických šetřeních. Odpovědi 

zaznamenává tazatel. 
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• Nestandardizovaný rozhovor představuje volnou rozpravu na dané (zkoumané) téma.  

Umožňuje lepší navázání kontaktu. Je více neformální. Může posloužit jako ověřující 

doplňující technika. Musí být pořízen záznam o rozhovoru [7]. 

Dále můžeme rozlišit rozhovor zjevný (protokolovaný) nebo neformální (tj. bez 

záznamu) a skrytý (respondenti neznají účel a cíl rozhovoru). 

Podle počtu respondentů pak rozlišujeme rozhovor individuální a skupinový. 

Podmínky úspěšnosti rozhovoru: 

• připravenost tazatele (znalost problematiky, prostředí), 

• umění navázat a udržet kontakt, 

• dodržování norem prostředí (oblečení, jazyk), 

• umění poslouchat (neovlivňování, nezasahování, neutralita), 

• přesný a pravdivý záznam. 

Chyby při rozhovoru: 

• chyby tazatele  - odborná nepřipravenost, nevhodnost (věk, pohlaví, oblečení, jazyk), 

přílišné sebevědomí, podceňování, vnucování názoru, sugestivní otázky, přítomnost 

třetí osoby, 

• chyby prostředí - nevhodná doba (nelze odhadnout), nevhodné prostředí, nevhodná 

situace,  

• chyby respondenta - nechce, neví, neumí, nerozumí. 

Fáze rozhovoru: 

• přípravná - zahrnuje přípravu tazatelů a výběr respondentů, 

• zahájení - umění a takt, prolomení nedůvěry, vysvětlení kdo? co? proč?, diskrétnost, 

anonymita, 

• průběh - udržet zájem, nepřekročit délku 60min, 

• záznam - přesný, pravdivý, u nahrávání souhlas respondenta, 

• zakončení - poděkování, srdečnost, neformálnost přání, základné informace a 

možnosti získat informaci [2]. 
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SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé 

(Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s určitým 

projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem nebo i politikou (ve smyslu opatření) 

apod. Silné a slabé stránky jsou vnitřními faktory efektivnosti organizace. Příležitosti a 

hrozby vymezují vnější prostředí, vnější faktory efektivnosti organizace. Při tvorbě SWOT 

analýzy je především zapotřebí umět zhodnotit programy, které organizace realizuje v tom 

daném období. Jde o hodnocení portfolia organizace, ať už úspěšné či nikoliv. [12] 

 

Tab. 2.1, SWOT analýza znázorněná graficky 

SWOT  Interní analýza 

E
xt

er
ní

 a
na

lý
za 

Silné stránky (Stranghts) Slabé stránky (Weaknesses) 

Zde se zaznamenávají skutečnosti, 

které přinášejí výhody jak zákazníkům, 

tak sportovní organizaci (obci). 

Zde se zaznamenávají ty věci, které 

organizace (obce) nedělá dobře, nebo ty, ve 

kterých si ostatní vedou lépe. 

Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, 

které mohou zvýšit poptávku, nebo 

mohou lépe uspokojit zákazníka a 

přinést organizaci (obci) úspěch. 

Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které 

mohou snížit poptávku nebo zapříčinit 

nespokojenost zákazníků. 

Zdroj: EGER, Ludvík; JAKUBÍKOVÁ, Dagmar; JEŽEK, Jiří. Komunální tělovýchova 

a sport. 1998.  
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3 Možnosti sportovního vyžití ve sledovaných lokalitách - popis 

současného stavu 

 

Pro popis sportovního vyžití jsem si vybral obce Dolní Němčí a Slavkov. Vybral jsem si  

je abych zjistil, jaké rozdíly panují mezi nabídkou sportovního vyžití ve velké obci, s relativně 

velkým rozpočtem a obcí menších parametrů.  

Sport jako součást zdravého životního stylu a prostředek k upevňování zdraví je  

významnou složkou volného času. Proto jsem se zaměřil na podmínky sportovního vyžití, 

které sledované lokality nabízejí svým občanům.      

V této kapitole jsem se také věnoval sportovním klubům působících ve sledovaných 

lokalitách, které přispívají svým dílem k sportovnímu vyžití. Hlavní přínosy těchto klubů 

vidím: 

• v možnosti nejenom aktivně, ale i pasivně se věnovat sportu, strávit čas sportem bez 

aktivního zapojení se do hry, v možnosti být divákem či fanouškem klubu. 

• v kvalitně stráveném času pro děti a mládež a předcházení tak negativním jevům (např. 

dětská kriminalita, předčasné zkušenosti s drogami atd.), které se čím dál častěji 

objevují v jejich životech. 

 

3.1 Dolní Němčí 

Dolní Němčí je obec ležící na území České republiky, v Zlínském kraji, nachází se asi 

17 km jihovýchodně od Uherského Hradiště a 9 km jižně od Uherského Brodu. V obci žilo 

k 31. 12. 2009 3026 obyvatel.  

V posledních desetiletích zde byla vybudována všechna veřejně prospěšná zařízení jako 

kanalizace, vodovod, zdravotní zařízení, sportovní areál, škola, mateřská škola, restaurace, 

kulturní dům, obchodní středisko a plynofikace. V roce 2006 byla dokončena stavba domu s 

chráněnými byty a penzionu – ubytovacího zařízení. 

Obec je známá výrobou obuvi, která má dnes prestižního majitele – Tomáše Baťu. V 

posledních letech se Dolní Němčí rozrostlo o průmyslovou zónu, kde vznikly nové soukromé 

firmy a naskytlo se mnoho pracovních příležitostí. 

Dominantou obce však zůstává novogotický farní kostel zasvěcený sv. apoštolům Filipu 

a Jakubovi. 
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3.1.1 Sportoviště ve sledované lokalitě 

• Areál fotbalového hřiště 

Areál se skládá z jednoho fotbalového hřiště a jednoho škárového, jsou volně přístupné 

veřejnosti, pokud se však v areálu nachází správce.  

Provozovatelem hřiště je Obecní úřad Dolní Němčí, za kompletní správu hřiště, jeho  

údržbu a provoz zodpovídá správce areálu. 

 

• Tělocvičny v areálu ZŠ Dolní Němčí 

Jsou přístupné veřejnosti dle domluvy. Přednostně však slouží dětem a mládeži, která 

navštěvuje ZŠ Dolní Němčí. V tělocvičnách je možno provozovat řadu sportů, z kolektivních 

např. malá kopaná, basketbal, florbal, volejbal, nohejbal, z individuálních např. gymnastika, 

šerm, fitness, aerobik. Za správu, údržbu a provoz zodpovídá ZŠ Dolní Němčí. 

 

Ceník pronájmu, který zobrazuje tabulka č. 3.1 je orientační, je zde možnost smluvních cen. 

 

Tab. 3.1, Ceník služeb – pronájmu  

 Cena Kč/hodina 

Velká tělocvična 250,-  

Malá tělocvična 150,-  

Zdroj: www.zsdolninemci.cz 

 

• Plavecký krytý bazén v areálu ZŠ Dolní Němčí 

Za správu, údržbu a provoz zodpovídá ZŠ Dolní Němčí. 

Krytý bazén, jehož součástí je i finská sauna je přístupná veřejnosti dle následující 

otevírací doby:  

Pátek:        17.00 – 20.00 hod. 

Sobota:        17.00 – 20.00 hod. 

Je třeba zmínit, že bazén se nedá považovat se svou délkou 12,5 metru, za plnohodnotný 

plavecký bazén. Avšak své uplatnění v rámci školní výuky či služeb veřejnosti nachází.  

 

V následující tabulce č. 3.2 jsou uvedeny ceny pro plavecký krytý bazén: 
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Tab. 3.2, Ceník služeb – pronájmu 

 Cena Kč/hodina Permanentka na 10 vstupů 

Děti do 15 let 30,-  250,- Kč 

Dospělí  60,-  600,- Kč 

Pronájem bazénu pro 

skupinu (+ sauna) 

700,-  

(900,-) 

Děti do 3 let v doprovodu 

rodičů vstup zdarma 

Zdroj: www.zsdolninemci.cz 

 

• Víceúčelové sportovní hřiště 

V roce 2009 obec dokončila stavbu víceúčelového sportovního hřiště, které se sebou 

přineslo mnoho možností pro veřejnost, jak kvalitně strávit volný čas. Přednost však při 

využívání hřiště má školní výuka, zájmové kroužky a akce pořádané školou.  

Základní údaje o víceúčelovém hřišti: Plocha víceúčelového hřiště: 45 x 32,3 m – 3 x 4 

= 1.441,5 m2 – sportovní povrch umělá tráva s křemičitým vsypem. Plocha streetbalového 

hřiště: 160,0 m2 – sportovní povrch tartan. Plocha oválu a rozběhu skoku dalekého: 1.026,0 

m2 – sportovní povrch tartan. Celková plocha umělých sportovních povrchů: 2.627,5 m2.  

Běžecký ovál je atypický svou délkou 180 m s rovinkou, vnitřní účelové hřiště a 

streetbalové hřiště a sektor skoku do dálky s použitím umělých sportovních povrchů. Součástí 

areálu je sektor vrhu koulí, odvodnění hracích ploch, záchytné síťové oplocení vnitřního 

hřiště, areálové oplocení, přístupový chodník a zpomalovací retardér na místní komunikaci v 

ul. Vinohradská mezi hřištěm a základní školou6. Celkové náklady na výstavbu činily 

9,327.000,- Kč. Obec se na ní podílela 10% z celkové ceny. Provozovatelem hřiště je Obecní 

úřad Dolní Němčí, který zodpovídá za kompletní správu hřiště, jeho údržbu i provoz. 

 

Doba využití pro veřejnost je stanovena následovně: 

Pondělí – pátek:                                                               14:00 – 21:00 hod. 

Sobota:                                                                      8:00 – 21:00 hod. 

Neděle:                                                                       8:00 – 20:00 hod. 

Svátky a doba školních prázdnin:                             8:00 – 21:00 hod. 

Provozní doba může být po posouzení provozovatelem zkrácena dle světelných a 

klimatických podmínek. 

Rezervace pro skupiny je možná maximálně 7 dní dopředu. Při rezervaci je objednavatel 

povinen uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt. 

                                                 
6 viz. Příloha č. 2  
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Ceník pro veřejnost dle sportů, které lze na hřišti provozovat je uveden v následující tabulce č. 

3.3: 

 

Tab. 3.3, Ceník služeb – pronájmu  

Druh pronájmu Dospělí Kč/hodina Děti do 15ti let Kč/hodina 

Tenisový kurt 100,- 80,- 

Streetball 50,- 40,- 

Házená, Malá kopaná, Florbal 250,- 150,- 

Volejbal, Nohejbal, Basketbal 100,- 80,- 

Atletická dráha 30,- 25,- 

Příplatek za osvětlení 50,- 50,- 

Permanentka 12 hodin 1.000,- Kč 

Zdroj: www.dolni-nemci.cz 

 

• Squashový kurt 

Provozovatel squashového kurtu je obecní úřad Dolní Němčí, který také zodpovídá za údržbu 

a provoz. 

 

Provozní doba je určena následovně:  

Pondělí – pátek:       16.00 – 20.00 hod. 

Sobota – neděle:       14.00 – 21.00 hod.  

Hrací doba: minimální - 1/2 hodiny maximální – neomezeně. 

Cena hrací doby: 200,- Kč/hodina 

 

• Tenisový kurt betonový 

Je volně přístupný veřejnosti, zodpovídá za něj obecní úřad Dolní Němčí.  
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3.1.2 Sportovní společnosti působící ve sledované lokalitě 

Sport lze vykonávat nejen aktivně, ale i pasivně, zde je nabídka sportovních klubů, 

které mohou obyvatelé obcí jako fanoušci navštívit a podílet se tak na sportovních událostech 

obce. Sportovní společnosti uvádím také proto, že mohou pomoci při výchově dětí a mládeže 

a pozitivně tak ovlivňovat jejich život.  

V současné době aktivně fungují v obci Dolní Němčí tři samostatné sportovní 

společnosti. V první řadě je to Tělovýchovná jednota (TJ) Dolní Němčí, jenž sdružuje 

fotbalový a šachový oddíl, dále je to Klub stolního tenisu (KST) Dolní Němčí a Florbalový 

klub FbC Dolní Němčí. 

 

Fotbalový klub TJ Dolní Němčí 

TJ Dolní Němčí, jejíž vznik lze datovat v roce 1933, sdružuje dva oddíly, a to oddíl 

fotbalu a oddíl šachů. Členská základna TJ čítá 345 členů. Původní název byl SK Dolní 

Němčí. Krátce po vzniku SK však došlo k přerušení činnosti klubu. Činnost klubu byla znovu 

obnovena v roce 1939. Původní hřiště fotbalového oddílu bylo Na Okluku. Toto však muselo 

ustoupit výstavbě rodinných domů a tak v letech 1956 až 1959 bylo v akci Z vybudováno 

hřiště nové. Současný sportovní areál tvoří dvě fotbalové hřiště, kdy jedno z nich je travnaté a 

druhé škvárové. Kolem travnatého hřiště je bohužel dnes již nevyužívaná atletická dráha. 

Fotbalový oddíl tvoří 6 mužstev, a to mužstvo dospělých, 2 mužstva dorostu a 2 mužstva žáků 

a přípravku. Mužstvo dospělých hraje I. A třídu (v ročníku 2009/2010), mužstva dorostu i 

žáků hrají župní soutěže. Mimo mužstva zúčastňujících výše uvedených soutěží se ve 

fotbalovém oddílu věnují tzv. přípravce i výchově nových nadějí, kdy pracují s malými dětmi, 

které ještě nedosáhly věku, aby mohly hrát žákovské soutěže. Financování TJ je zajištěno z 

větší části vlastní výdělečnou činností a dále pak příspěvkem obce, který v letošním roce činí 

360.000,-- Kč a sponzorskými dary z řad místních podnikatelů.  

 

Klub stolního tenisu KST Dolní Němčí 

Stolní tenis má v obci Dolní Němčí bohatou historii. Tato sahá až do roku 1968, kdy 

došlo k založení oddílu nadšenci tohoto sportu. Stolní tenisté do roku 2000 hráli pod 

hlavičkou TJ Dolní Němčí. Koncem roku 2000 došlo k osamostatnění tohoto oddílu a 

doposud reprezentuje naši obec pod názvem KST Dolní Němčí (Klub stolního tenisu). 

Současná členská základna je 40 členů. V současné době v rámci oddílu funguje 5 mužstev 

dospělých a 2 mužstva žáků. „A“ mužstvo mužů od sezóny 2009/2010 hraje 3. ligu. „B“ 
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mužstvo mužů hraje Divizní soutěž Zlínského kraje, „C“ mužstvo mužů hraje Krajský přebor 

I. třídy Zlínského kraje a „D“, „E“ hrají regionální soutěže, stejně tak i nadějná mužstva žáků.   

Stolní tenisté oddílu KST Dolní Němčí v naší obci dosahují v posledních letech velmi 

dobrých sportovních úspěchů. KST Dolní Němčí je znám svými sportovními úspěchy v celém 

Zlínském kraji. O tom svědčí i skutečnost, že se řadíme na první místo v našem regionu nejen, 

co se týká dosahovaných výsledků, ale i rozsahem a kvalitou práce s mládeží. Odchovanci 

tohoto oddílu hrají dokonce nejvyšší domácí soutěže. Financování KST je zajištěno 

příspěvkem obce, který v letošním roce činí 50.000,-- Kč, vetší položka je přijímána 

prostřednictvím sponzorských darů z řad místních podnikatelů.  

 

FbC Dolní Němčí  

FbC Dolní Němčí je nejmladším Dolněmčanským sportovním klubem. Byl založen 

v roce 2006. Jedná se o florbalový klub s členskou základnou 25 členů. Klub má zatím jen 

mužské družstvo, kterému se po úspěšných dvou sezonách podařilo postoupit až do 3. ligy. 

Zde však sehráli svá mistrovská utkání bohužel jen po jednu sezónu a následoval pád o soutěž 

níže. Nyní opět bojují o návrat do 3. ligy. Financování tohoto klubu, je zajištěno 

sponzorskými dary z řad místních sponzorů. Příspěvek od obce činí k letošnímu roku částka 

25.000,- Kč.  
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3.2 Slavkov 

Slavkov je obec ležící na území České republiky, v Zlínském kraji, nachází se asi 20 km 

jihovýchodně od Uherského Hradiště a 14 km jižně od Uherského Brodu. Počet obyvatel 

k 31. 12. 2009 čítal 706. 

 

3.2.1 Sportoviště ve sledované lokalitě 

• Areál fotbalového hřiště 

Fotbalové hřiště je volně přístupné veřejnosti. Za jeho správu, údržbu a provoz 

zodpovídá obecní úřad Slavkov a jím určený správce. 

 

• Tenisové kurty 

Tenisové kurty se nachází v areálu fotbalového hřiště. Po domluvě je možnost si kurty 

pronajmout. 

Provozním doba je určena následovně: 

         Pondělí – úterý:  16.00 – 20.00   k pronájmu 

   Pátek:  16.00 – 20.00  pouze členové TO 

   Sobota:    8.00 – 20.00  k pronájmu 

   Neděle:    8.00 – 13.00  pouze členové TO 

Ceník pronájmu pro veřejnost i pro členy je uveden v následující tabulce č. 3.4: 

 Tab. 3.4, Ceník pronájmu tenisového kurtu 

 Po, Út, So Pá, Ne 
Permanentka 

na 5 hodin 

Permanentka 

na 10 hodin 

a) nečlen TJ Sokol 80,-Kč/hod./kurt nepronajímá se 300,- 500,- 

c) člen TJ Sokol 40,-Kč/hod./kurt zdarma 150,- 250,- 

Zdroj: www.obecslavkov.cz 
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• Kulturn ě sportovní informační centrum (Sportovní hala) 

Sportovní halu spravuje obecní úřad Slavkov, zodpovídá tak za její správu, provoz a  

údržbu.  

Základní informace o sportovní hale: Vnitřní prostor - sportovní plocha - 13,6 x 

25,4 m. Povrch hrací plochy - sportovní dřevěná palubová podlaha.  

Hala slouží k provozování běžných sálových sportů a to zejména: stolní tenis, volejbal, 

florbal, basketbal, sálová kopaná, nohejbal, aerobik a další různá pohybová cvičení, která lze 

ve cvičebním prostoru provozovat. Využití je dáno organizačním přehledem a ceníkem KSIC. 

Ceny pro veřejnost jsou uvedeny v následující tabulce č. 3.5: 

 

Tab. 3.5, Ceník služeb - pronájmu 

Druh pronájmu Cena 

Sportovní aktivita, cvičení (tělocvična + šatny) 250 Kč/hod. 

Sportovní akce - celodenní (tělocvična + šatny)  2 000 Kč/den 

 Kulturní, společenská akce bez baru   

(prostory připraví pronajímatel)       

4 000 Kč/den 

Bar - celodenní 500 Kč/den 

 Zdroj: www.obecslavkov.cz 
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3.2.2 Sportovní společnosti působící ve sledované lokalitě 

V současné době působí v obci Slavkov dvě samostatné sportovní společnosti. Prvním 

z nich je TJ Sokol Slavkov, ta sdružuje kromě fotbalových týmů, také Klub stolních tenistů 

Slavkov. Druhým je Vodácký oddíl Slavkov. 

 

TJ Sokol Slavkov 

Klub vznikl v roce 1954 díky fotbalovým nadšencům, ti stáli za vybudováním 

fotbalového hřiště a kabin. V současné době hraje mužstvo dospělých I. B třídu, mužstvo 

dorostu i žáků zde nemají, je zde však spolupráce mezi místním klubem a klubem z Dolního 

Němčí v oblasti mládeže, která se zdá být prospěšná. Kromě fotbalových tymů patří pod 

hlavičku TJ Sokol Slavkov také Klub stolních tenistů Slavkov. KST Slavkov v současnosti 

tvoří 3 mužstva, A mužstvo a B mužstvo dospělých a mužstvo žáků. Týmy hrají regionální 

soutěže, v nichž si vedou obstojně. Činnost klubu je financována z větší části příjmy od 

sponzorů. Obec neinvestičním příspěvkem podporuje klub částkou 100.000,- Kč. 

 

Vodácký oddíl Slavkov 

 Vodácký oddíl Slavkov byl založen partou nadšenců pro vodní sporty v roce 2005. 

Pořádá různé sportovní akce a zájezdy pro veřejnost, z nichž si odváží cenné zkušenosti. 

Vzhledem k tomu, že obec přispívá oddílu částkou 5.000,- Kč, je tak závislý na příjmech 

z těchto akcí a zájezdů a na příjmech z řad sponzorů.  
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4 Vlastní výzkumné šetření ve sledovaných obcích 

 

Vlastní výzkumné šetření jsem provedl pomocí dvou technik výzkumu:  

• Rozhovor, 

• Dotazník. 

Rozhovor jsem vedl s představiteli obcí, kteří jsou kompetentní k dané problematice se 

vyjadřovat.  

Dotazník jsem rozdal náhodně vybraným obyvatelům obcí, kteří odpovídali na 11 

respektive na 9 otázek týkajících se dané problematiky. 

Dále jsem pomocí SWOT7 analýzy zhodnotil situaci, co se týče silných a slabých 

stránek obcí. Součástí této analýzy je taky určit možné příležitosti a naopak hrozby, pokusil 

jsem se tedy najít příležitosti pro rozvoj obcí a určit hrozby, které se v obcích mohou 

negativně projevit. 

4.1.1 Rozhovor s představiteli obcí 

Jednou z technik vlastního výzkumného šetření byl rozhovor. Ve standardizovaném 

rozhovoru, který se místy přetvářel ve volnou debatu, jsem kladl sérii 7 otázek představitelům 

obcí. Otázky zněly stejně pro oba představitele a v průběhu rozhovoru byly postupně 

rozšiřovány, aby se ozřejmily některé odpovědi.  

Na dohodnuté schůzce za obec Dolní Němčí odpovídal starosta obce Ing. František 

Hajdůch. Za obec Slavkov odpovídal místostarosta a člen pracovní skupiny pro kulturu, 

mládež a sport Mgr. Libor Švardala. 

 
Otázka č. 1: 
 Z čeho se skládá Vaše náplň práce v oblasti sportu? 

Ing. František Hajdůch (dále jen F. H.): „Práce se všeobecně týká hlavně financí a to 

jak je správně a účelně přerozdělit. Sestavuje se rozpočet na chod a provoz sportovních 

zařízení, určuje se výše příspěvků (sportovním klubům, ZŠ atd.). Další složkou naší práce je 

plán rozvoje naší obce, v němž je oblast vyhrazená jen oblasti sportu (rekonstrukce, nové 

projekty atd.). V poslední době nejvíce práce připadne na boj o dotace a následné výběrové 

řízení. Podařilo se dokončit několik náročných projektů a další nás v nejbližší době ještě 

čekají. Práce máme před sebou hodně.“ 

                                                 
7 viz podkapitola 2.10.3  
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Mgr. Libor Švardala  (dále jen L. Š.): „Tak náplň práce neleží jenom na mě, máme zde 

pracovní skupinu pro kulturu, mládež a sport, kde je více členů. Náplní práce je nám 

přerozdělování finančních prostředků, které nám jsou přiděleny z obecního rozpočtu. Dále je 

to plánování a následné schvalování, které se z velké části odvíjí právě z možností našeho 

rozpočtu a podle toho pokud se povede získání nějaké dotace. Sport v naší obci bohužel není 

prioritní, alespoň ne v této době. Mrzí mne to, protože jsem stále aktivním hráčem a bez 

sportu si nedokážu život představit.“ 

 

Otázka č. 2: 

Kolik financí obce ročně vkládají z rozpočtu do oblasti sportu? 

F.H.: „Každý rok se celkové investice nebo prostředky vložené do oblasti sportu v naší 

obci liší. Máme zde náklady, které jsou ve své podstatě fixní, ty jsou ustálené na určité 

hranici. Mezi ně lze řadit platy hospodářským pracovníkům či správcům, náklady na údržbu, 

činnost, finanční příspěvky klubům atd. Tyto náklady činily pro minulý rok zhruba 

1,500.000,- Kč. Pak zde jsou náklady, které se sebou přinesly nové projekty, ty se různí podle 

finanční náročnosti daného projektu. Naše obec v posledních letech investovala do rozvoje 

v oblasti sportu nemalé finance. Z obecního rozpočtu si vyžádaly značné množství. Je třeba 

zmínit, že nebýt dotací, jen stěží bychom se mohli v budoucnosti těšit z těchto projektů. 

S úspěšně dokončenými projekty budou postupně náklady stoupat. Snad nepřijdou nazmar.“ 

L. Š.: „Finance z rozpočtu, které jsou přiděleny do oblasti sportu, se pohybují do 

400.000,- Kč. Všechny beze zbytku využíváme.“ 

 

Otázka č. 3: 

Jaké jsou budoucí plány v oblasti sportu? 

F.H.: „Budoucí plány uveřejňujeme na oficiálních internetových stránkách obce. Tam 

lze nalézt, v příslušné sekci plán rozvoje obce do roku 2015, v něm se nachází i oddíl 

věnovaný přímo sportovním stavbám, projektům a k využití volného času občanů. Projekty, 

které jsou v našich plánech: Cyklistická stezka Hluk – Dolní Němčí, s pokračováním trasy do 

Slavkova a do Nivnice. Dále víceúčelový sportovní areál na stávajícím škvárovém hřišti – 

vznik sportovišť pro využití volného času občanů a sportovních klubů, stavební úpravy kabin, 

oplocení areálu. Dále třeba rekonstrukce krytého bazénu. Doufám, že tyhle plány budou 

naplněny a v budoucnosti poslouží našim obyvatelům.“ 
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L. Š.: „Momentálně upíráme největší pozornost, k cyklostezce, která spojí trasu Hluk – 

Dolní Němčí – Slavkov. Ta je teď naší prioritou a vlastně jedinou plánovanou akcí vzhledem 

k rozvoji v oblasti sportu.“ 

 

Otázka č. 4: 

Jaká je podpora jednotlivých klubů, které v obcích provozují svou činnost? 

F.H.: „V Dolním Němčí působí celkem 3 kluby8. Největší podporu má od obce, klub 

s největší tradicí, fotbalový klub TJ Dolní Němčí. Na něj přispíváme největší částkou. 

Nejenom ve formě příspěvku, podpora tohoto klubu spočívá i v tom, že náklady na údržbu i 

plat správce areálu, jdou z obecního rozpočtu, neboť právě obec je provozovatelem 

fotbalového areálu. Kluby KST Dolní Němčí a FbC Dolní Němčí dostávají z obecního 

rozpočtu příspěvky na jejich činnost.“ 

L. Š.: „V naší obci se nachází pouze dva kluby. Je to fotbalový a stolně-tenisový TJ 

Sokol Slavkov a Vodácký oddíl Slavkov. Naše podpora spočívá v příspěvcích, které klub 

respektive oddíl dostávají. TJ Sokol Slavkov, dostává jednorázový příspěvek ve výši 

100.000,- Kč a také vlastně obhospodařujeme celý areál fotbalového hřiště, co se týče energie, 

tepla, spotřebního materiálu atd. Vodáckému oddílu udělujeme příspěvek 5.000,- Kč.“ 

 

Otázka č. 5: 

Co říkáte na společný projekt cyklostezky (mezi obcemi Dolní Němčí a Slavkov)? 

F.H.: „Je dobře, že takové projekty mohou vznikat, díky státním fondům dopravní 

infrastruktury pro rozvoj bezmotorové dopravy, lze vytvořit celou síť cyklostezek, které pro 

životní prostředí i pro samotnou bezpečnost cyklistů nabývá nesporných výhod. 

K cyklostezce propojující Dolní Němčí se Slavkovem, nemůžu jinak než přát brzké 

zrealizování. Zatím se bohužel ještě vypořádávají majetkoprávní vztahy a tak nemůžeme 

získat pravomocné stavební povolení. Projektová dokumentace je však už připravena. Jinak 

už nic nestojí v cestě.“   

L. Š.: „S obcí již spolupracujeme v rámci fotbalových družstev. Další projekt, který nás 

opět nějaký způsobem spojí, bude ku prospěchu věci. Pro obyvatele naší obce, ale i pro nás 

představuje obrovské očekávání. Bude to jedna z největších investicí v oblasti sportovního 

vyžití. Předpokládaná investice činí 16 406 000 Kč včetně DPH. Dotace by měly činit 65 – 

70%. Spoluúčast obou obcí pak zbytek. Vzhledem k výši našeho rozpočtu, činí tato částka 

obrovskou položku v nákladech. Proto to vzrušení.“ 

                                                 
8 viz podkapitola 3.1.2 
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4.1.2 Vyhodnocení dotazníků  

Dotazník byl rozdán náhodně vybraným obyvatelům obcí. Obyvatelé anonymně 

odpovídali na sérii 11 ti otázek pro Dolní Němčí a 9 ti otázek pro Slavkov. Z celkového počtu 

100 rozdaných dotazníků (Dolní Němčí 70, Slavkov 30) bylo k tomuto vyhodnocení 

navráceno 95 (Dolní Němčí 69, Slavkov 26), návratnost dotazníků tedy činila 95%. 

 

Dolní Němčí 

Otázka č. 1:  

Pohlaví?  

Z celkového počtu 69 dotazovaných se dotazníkového průzkumu v Dolním Němčí zúčastnilo 

42 mužů a 27 žen, v procentuálním vyjádření 61 % mužů a 39 % žen. 

 

Otázka č. 2:  

Věk? 

14 dotazovaných bylo do 18 let, 

32 dotazovaných bylo od 19 do 30 let, 

11 dotazovaných od 31 do 45 let, 

9 dotazovaných od 46 do 60 let, 

3 dotazovaní nad 61 let (viz graf č. 4.1). 

 

Zdroj: Vlastní 

Největšího počtu dotazovaných bylo ve věku od 19 do 30 let. Jako druhá nejčastěji 

odpovídala věková kategorie do 18 let. Je to dáno z části i tím, že jsem svá výzkumná šetření 

prováděl na místním fotbalovém a víceúčelovém hřišti. Tedy na místech, kde dle mě zavítají 

mnohem častěji mladší generace lidí v tzv. partiích než generace starší.   

20%

46%

16%

13%

4%

Graf 4.1, Otázka č. 2: Věk?

do 18 let

od 19 do 30 let

od 31 do 45 let

od 46 do 60 let
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Otázka č. 3:  

Sportujete ve svém volném čase? Pokud ano, kolik hodin týdně? 

56 dotazovaných odpovědělo Ano, aktivně, 

10 dotazovaných odpovědělo Ano, pasivně, 

3 dozovaní odpověděli Ne (viz graf č. 4.2). 

 

Zdroj: Vlastní  

Z odpovědí lze pozorovat, že sport je v náplni volného času obyvatel významnou 

složkou. Plných 96 % se určitým způsobem věnuje sportu. 4 % dotazovaných uvedlo, že 

nesportuje vůbec. 

Volný čas strávený sportovní aktivitou, který dotazovaní uváděli nejčastěji, byl 

v rozmezí 2 až 4 hodin týdně u 31 dotazovaných, druhé nejčastěji uváděné časové rozmezí 

bylo 4 až 6 hodin týdně, takto odpovídalo 24 dotazovaných. 0 až 2 hodiny strávené sportem 

tráví 12 dotazovaných. 2 dotazovaní uvedli, že čas, který stráví sportem, přesahuje 6 hodin 

týdně. 
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Graf č. 4.2, Otázka č. 3: Sportujete ve svém volném čase? Pokud 

ano, kolik hodin týdně?
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Otázka č. 4:   

Jaký sport nejčastěji provozujete ve svém volném čase? 

Nejčastěji zazněla odpověď fotbal a to celkem v 25 ti případech, 

Druhou nejčastější odpovědí byl tenis v 9 ti případech, 

Třetí nejčastější odpovědí bylo plavání v 7 případech 

Dále byly uváděny následující sporty 5 krát cyklistika a fitness, 4 florbal společně se stolním 

tenisem. Dvakrát dotazování uvedli hned 3 sporty, squash, hokej a in-line bruslení, jednou se 

v odpovědích objevil jogging. 3 dotazovaní uvedli, že neprovozují žádný sport (viz graf č. 

4.3).  

 

Zdroj: Vlastní 

Nejčastěji provozovaný sport u obyvatel Dolního Němčí je Fotbal, jak uvádím již dříve 

(viz Otázka č. 2) je to z části dané tím, kde jsem prováděl vlastní výzkumné šetření. Spektrum 

sportů, které obyvatelé ve svém volném čase provozují je velmi široké, některé sporty 

(fitness, hokej) však nelze provozovat přímo v místě a musí se za nimi dojíždět. 
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Graf č. 4.3, Otázka č. 4: Jaký sport nejčastěji provozujete ve svém 

volném čase?
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Otázka č. 5:  

Jaké jsou dle Vás možnosti sportovního vyžití v obci? 

24 obyvatelů uvedlo výborné, 

42 obyvatelů uvedlo dostačující, 

3 obyvatelů uvedlo, že podmínky pro sportovní vyžití jsou nedostačující (viz graf č. 4.4). 

Zdroj: Vlastní 

Na uvedenou otázku nejčastěji dotazovaní odpovídali dostačující. Nemyslí si, že je 

sportovní vyžití tedy na té nejlepší možné úrovni a dle nich lze zaznamenat ještě nějaká 

zlepšení. Pouhá 3 % si myslí, že úroveň sportovního vyžití je na nedostačující úrovni. 

 
Otázka č. 6:  
Kolik jste ochotni měsíčně vynaložit za volnočasové sportovní aktivity? 

Nejčastější odpovědí byla částka mezi 200,- až 500,- Kč za měsíc. Z dotazovaných toto 

rozmezí uvádělo 37 obyvatelů. 0,- až 200,- Kč uvádělo 19 dotazovaných. Částku přesahující 

500,- Kč uvádělo 13 dotazovaných (viz graf č. 4.5). 

 

Zdroj: Vlastní 
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Graf č. 4.5, Otázka č. 6: Kolik jste ochotni měsíčně vynaložit za 

volnočasové sportovní aktivity?

0,- až 200,- Kč

200,- až 500,-

Nad 500,-

35%

61%

4%
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Otázka č. 7:  
Máte pocit, že představitelé vaší obce podporují sport dostatečně? 

64 dotazovaných odpovědělo Ano, dostatečně, v procentech 93 %, 

5 dotazovaných odpovědělo Ne, nedostatečně 5 %.  

Obyvatelé věří, že představitelé dělají všechno proto, aby zde byla úroveň sportovního 

vyžití a vůbec sportu, na co nejvyšší úrovni. Plných 93% si myslí, že sport podporují 

dostatečně.  

 

Otázka č. 8:  

Co ve vaší obci podle Vás chybí ke sportovnímu vyžití? 

Nejvíce dotazovaní odpovídali plnohodnotnou sportovní halu a koupaliště. 26 respektive 23 

dotazovaných. Dále obyvatelé uváděli nejčastěji fitness centrum v 8 případech a hokejový 

stadion v 7 případech (viz graf č. 4.6).  

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 9:  

Máte zájem využívat nově zbudovaného víceúčelového hřiště? 

61 dotazovaných odpovědělo Ano, 88 %, 

8 dotazovaných Ne, 12 %.  

Zde se ukazuje, že nově zbudované víceúčelové hřiště, bylo dobrou volbou pro rozšíření 

možností sportovního vyžití. 61 dotazovaných uvedlo odpověď Ano, což je velmi vysoké 

číslo, skýtá mnoho potenciálních uživatelů. 
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Graf č. 4.6, Otázka č. 8: Co ve vaší obci podle Vás chybí ke sportovnímu 

vyžití?
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Otázka č. 10:  

Využíváte nově zbudované cyklostezky? 

63 dotazovaných odpovědělo Ano, což činilo 91 %, 

6 dotazovaných odpovědělo Ne, 9 %. 

Zde se odpovědi dají srovnat s předchozí otázkou, projekt cyklostezky se zdá být 

dobrou investicí. Z hlediska bezpečnosti je to logické, každý raději pojede bez možnosti střetu 

s autem, které na silnicích hrozí.  

 

Otázka č. 11:  

Který sportovní klub dle Vás Obecní úřad nejvíce podporuje?  

64 dotazovaných uvedlo TJ Dolní Němčí, 

3 dotazovaní uvedli KST Dolní Němčí, 

2 dotazovaní uvedli FbC Dolní Němčí (viz graf č. 4.7). 

 

Zdroj: Vlastní  

Dotazovaní nejvíce uváděli klub TJ Dolní Němčí, což se dalo čekat, klub zde má 

nejdelší tradici a taky má velkou podporu u představitelů obce, kteří mu nejenom vyčleňují 

část finančních prostředků z obecního rozpočtu v podobě finančních příspěvků, ale i 

hlasivkami při domácích zápasech klubu. Celých 64 dotazovaných. 3 dotazovaní uvedli KST 

Dolní Němčí a 2 FbC Dolní Němčí9 (viz graf č. 4.5). 

  

                                                 
9 viz. základní údaje  o klubech v podkapitole 3.1.2 
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Graf č. 4.7, Otázka č. 11: Který sportovní klub dle Vás Obecní úřad 

nejvíce podporuje? 
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Slavkov 

Otázka č. 1:  

Pohlaví?  

Z celkového počtu 26 dotazovaných se dotazníkového průzkumu ve Slavkově zúčastnilo 15 

mužů a 11 žen. V procentech je to pak 58% mužů a 42% žen. 

 

Otázka č. 2:  

Věk? 

Největšího počtu dotazovaných bylo ve věku od 19 do 30 let. 

5 dotazovaných bylo do 18 let, 

12 dotazovaných bylo od 19 do 30 let, 

4 dotazovaných od 31 do 45 let, 

3 dotazovaných od 46 do 60 let, 

2 dotazovaní nad 61 let (viz graf č. 4.8). 

 

Zdroj: Vlastní 

Největší počet dotazovaných bylo z věkové kategorie od 19 do 30 let. Ti byli nejvíce 
ochotni podělit se o svůj názor a může se tak zdát, že mají ke sportu nejblíže.   
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Otázka č. 3:  

Sportujete ve svém volném čase? Pokud ano, kolik hodin týdně? 

20 dotazovaných odpovědělo Ano, aktivně, 

5 dotazovaných odpovědělo Ano, pasivně, 

1 dozovaných odpovědělo Ne (viz graf č. 4.9). 

 

Zdroj: Vlastní 

Volný čas strávený sportovní aktivitou, který dotazovaní uváděli nejčastěji, byl 

v rozmezí 0 až 2 hodiny týdně u 12 dotazovaných. 10 dotazovaných uvedlo časové rozmezí 2 

až 4 hodiny týdně, 4 až 6 hodin uvedli 3 dotazovaní, 1 dotazovaný uvedl čas přesahující 6 

hodin za týden. 
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Graf č. 4.9, Otázka č. 3: Sportujete ve svém volném čase? Pokud 
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Otázka č. 4:  

Jaký sport nejčastěji provozujete ve svém volném čase? 

Nejčastěji zazněla odpověď fotbal a to celkem v 10 případech, 

Druhou nejčastější odpovědí bylo tenis v 5 případech, 

Třetí nejčastější odpovědí byl plavání v 4 případech. 

Dále pak byly uváděny následující sporty 2 krát cyklistika a stolní tenis. Jedenkrát uvedli za 

nejčastěji provozovaný sport fitness a spinning. Jeden z dotazovaných uvedl, že nevykonává 

žádný sport (viz graf č. 4.10). 

 

Zdroj: Vlastní 

 
  

38%

19%
15%

8%

8%

8%

4%

Graf č. 4.10, Otázka č. 4: Jaký sport nejčastěji provozujete ve svém 
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Otázka č. 5:  
Jaké jsou dle Vás možnosti sportovního vyžití v obci? 

2 dotazovaný uvedlo výborné, 

14 dotazovaných uvedlo dostačující, 

10 obyvatelů uvedlo, že podmínky pro sportovní vyžití jsou nedostačující (viz graf č. 4.11). 

Zdroj: Vlastní 

Vzhledem k velikosti a k možnostem rozpočtu obce se dá považovat odpověď za 

adekvátní. Možnosti sportovního vyžití zde jsou, ale jejich rozmanitost není příliš velká. 

 

Otázka č. 6:   

Kolik jste ochotni měsíčně vynaložit za volnočasové sportovní aktivity? 

Nejčastější odpovědí byla částka 200,- až 500,- Kč u 14 dotazovaných. Relativně velká 

částka je dána tím, že za spoustou sportů, které nelze provozovat v obci, se musí dojíždět, 

náklady na cestování zaberou značnou část této částky. U 7 dotazovaných se částka 

pohybovala nad hranicí 500,- Kč. 4 dotazovaní uvedli částku v rozmezí 0,- až 200,- Kč (viz 

graf č. 4.12). 

 

Zdroj: Vlastní 
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Graf č. 4.12, Otázka č. 6: Kolik jste ochotni měsíčně vynaložit za 

volnočasové sportovní aktivity?
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Otázka č. 7:  

Máte pocit, že představitelé vaší obce podporují sport dostatečně? 

22 dotazovaných odpovědělo Ano, dostatečně, 85 %, 

4 dotazovaní odpověděli Ne, nedostatečně, 15 %.  

Většina obyvatel cítí ze strany představitelů obce podporu v oblasti sportu. Obec 

realizovala v posledních letech několik projektů, které rozšířili nabídku sportovního vyžití pro 

své občany (výstavba sportovní haly, úprava tenisových hřišť).  

 

Otázka č. 8:  

Co ve vaší obci podle Vás chybí ke sportovnímu vyžití? 

Lidé uváděli nejčastěji koupaliště a to v 10 případech, v 5 případech požadovali 

možnost zajít si do posilovny tedy fitness. Ve 3 případech by uvítali squashový kurt. 

V dotazníku se objevila i odpověď paintballové hřiště (viz graf č. 4.13).  

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 9:  

Budete využívat v budoucnosti vytvořené cyklostezky? 

23 dotazovaných odpovědělo Ano, to je 88 % z celkového počtu dotazovaných, 

3 dotazovaných odpovědělo Ne, což činí 12 %. 

Tento projekt bude realizován v průběhu dvou let, ve spolupráci s obcí Dolní Němčí. 

S odpovědí je vidět podpora, 88 % vyjádřilo souhlas s tímto projektem. 
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4.1.3 SWOT analýzy  

SWOT10 analýzy jsem vypracoval podle subjektivního názoru na stávající situaci 

v obcích. Snažil jsem se o objektivní vyjádření nedostatků a naopak pozitivních věcí, které 

obce nabízejí. Respektive by mohly, nabídnout svým obyvatelům v oblasti sportovního vyžití.  

 

Dolní Němčí 

Tabulka 4.1, SWOT analýza obce Dolní Němčí 

Silné stránky Slabé stránky 

• Podpora obce,  

• Náklonnost představitelů ke sportovnímu 

dění, 

• Plánovaní budoucnosti v oblasti sportu, 

• Nabídka sportovišť, 

• Informovanost veřejnosti. 

• Čerpání dotací. 

• Součinnost s ostatními kluby, 

• Absence Fitness a Koupaliště. 

Příležitosti Hrozby 

• Soukromý sektor, 

• Úloha mikroregionů. 

 

• Ekonomická krize, 

• Nedodržení plánu. 

 

Zdroj: Vlastní  

 

Silné stránky  

Podpora obce je v oblasti volnočasových sportovních aktivit významná, ročně jdou 

na provoz a údržbu stotisícové položky, v posledních letech se značně investovalo do obnovy 

či realizace sportovišť významné množství finančních prostředků11. 

Představitelé obce mají zájem o rozvoj sportu mezi občany, díky svému postoji 

k sportu jako součásti zdravého životního stylu. Starosta obce je bývalý aktivní hráč fotbalu, a 

                                                 
10 Co znamená SWOT viz podkapitola 2.10.3, SWOT analýza  
11 viz podkapitola 4.1.1, Rozhovor s představiteli obcí 
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tak může z vlastní zkušenosti soudit, jak je důležité mít možnost se kde odreagovat od věcí a 

činností všedního dne.  

Obec na počátku roku vydala plán rozvoje obce do roku 2015. Co se týče rozvoje 

v oblasti sportu a sportovního vyžití občanů, jeví se budoucnost pozitivně. 

Projít rekonstrukcí by měla kabina v areálu fotbalového hřiště, dále by se měl postavit   

víceúčelový sportovní areál na stávajícím škvárovém hřišti – vznik sportovišť pro využití 

volného času občanů a sportovních klubů. Z dalších uvádím např. opravu bazénu na místní 

základní škole, dokončení úseku cyklostezky na trase Hluk – Dolní Němčí – Slavkov.  

Nabídka sportovišť a druhů sportů, které lze na nich provozovat je zde široká, a proto 

ji řadím k silným stránkám obce. Pokud srovnám možnosti s okolními obcemi, jejichž 

populace je srovnatelná, tak vidím možnost sportovního vyžití jako nadprůměrné i když určité 

rezervy spatřuji. 

Informovanost veřejnosti je na vysoké úrovni, obec vydává každé čtvrtletí obecní 

zpravodaj, který je zdrojem mnoha informací. Taky obec vede obecní internetové stránky, kde 

se obyvatelé ve speciální sekci, určené sportovnímu vyžití a vůbec sportu, můžou dozvědět 

veškeré informace. 

Částka získaná, díky čerpání dotací z různých fondů, na realizace projektů v oblasti 

sportu se za poslední dva roky vyšplhala na hodnotu přesahující 21,000.000 Kč. Díky dotacím 

ze strukturálních fondů EU pro střední Moravu (dotace 9,039.910 Kč), zde vyrostl sportovní 

areál, který podstatně zvýšil možnosti, jak kvalitně strávit volný čas sportováním. Další 

příklad čerpání dotací (13,000.000 Kč) k postavení cyklostezky Dolní Němčí – Hluk, na 

kterou obec získala dotaci ze SFDI12. Snaha představitelů obce o získání dotací a využití jich 

k realizaci projektů je velká a spatřuji v ní silnou stránku obce.  

 

Slabé stránky 

I když součinnost s fotbalovým klubem TJ Dolní Němčí je na dobré úrovni, slabou 

stránku obce spatřuji v součinnosti s ostatními kluby, zde jsou rozdíly v příspěvcích velké, i 

když zbylé dva kluby hrají v hierarchii soutěží ve vyšších patrech, příspěvky jsou daleko 

omezenější.   

Absence fitness a koupaliště. Fitness bylo bohužel nedávno zrušeno, to však 

provozoval soukromý subjekt, zde by mohla začít konat právě obec, nemyslím si, že 

náročnost na investice by nebyla závratná. Koupaliště, naopak by byla možná až příliš velká 

                                                 
12 Státní fond dopravní infrastruktury podle zákona č. 104/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 
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investice a je diskutabilní zda by se vůbec vyplatila. Tyto možnosti sportovního vyžití zde 

však schází a proto je řadím k slabým stránkám obce. 

 

Příležitosti 

Soukromý sektor, u něj vidím příležitost pro obec jako celek. Bohužel v obci Dolní 

Němčí, nefunguje jediný soukromý podnikatel v oblasti sportu, v minulosti zde působil pouze 

jediný subjekt, který však nedávno ukončil činnost. Všechno sportovní vyžití, tak leží na 

bedrech obci a školy.   

Úloha mikroregionů13 v posledních letech nabyla na významu, díky uskupení obcí 

v mikroregionech lze získat finanční prostředky navíc. Obce sdružují své zdroje, aby mohly 

snáze řešit obvyklé anebo specifické úkoly, anebo aby mohly snáze získat další zdroje pro 

rozvoj svého území a uspokojení potřeb svých občanů. Přesně v takové regionu se nachází i 

obec Dolní Němčí, v mikroregionu Bílé Karpaty. 

 

Hrozby 

Za možnou hrozbu lze stále považovat ekonomickou krizi respektive její dopady, krize 

se projevila ve všech aspektech a útlum, recese naší ekonomiky byla patrná. Restrikce 

v oblasti financování v oblasti sportu jsou znatelné. Nejenom pro soukromý sektor, ale i pro 

samotné obce (stát).  

Nedodržení plánu je jedna z dalších hrozeb, které mohou naší obec potkat. Co je 

naplánováno není nutně ještě dáno. Proto zde hrozí možné riziko nedodržení plánu 

(nepřiznání dotace, zpoždění realizace, faktorů je mnoho). 

  

                                                 
13 Region malého geografického měřítka. V praxi se zpravidla jedná o účelové mikroregiony, sdružení 

obcí. V ČR jsou často vytvářeny za účelem získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a 
z fondů EU. 
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Slavkov 

 

Tabulka 4.1, SWOT analýza obce Slavkov 

Silné stránky Slabé stránky 

• Náklonnost představitelů obce 

ke sportu, 

• Informovanost veřejnosti. 

• Nízký rozpočet, 

• Poloha obce, 

• Nabídka sportovišť. 

Příležitosti Hrozby 

• Dotace, 

• Úloha mirkroregionů. 

 

• Ekonomická krize. 

 

Zdroj: Vlastní   

 

Silné stránky  

Náklonnost představitelů obce ke sportu, stejně jako v Dolním Němčí je i zde 

náklonnost představitelů obce ke sportu velká. Bylo to patrné z rozhovoru s představitelem 

obce Slavkov.   

Informovanost veřejnosti je v obci na vysoké úrovni, je zde vydáván obecní 

zpravodaj, kde se pravidelně aktualizují údaje o sportovištích (provozní doba, cena apod.), to 

vše lze najít taky na obecních internetových stránkách www.obecslavkov.cz. Informace jsou 

umístěny i na obecní vývěsce i přímo v místě, kde se sportoviště nachází.   

 

Slabé stránky 

Nízký rozpočet je dán nízkým počtem obyvatel, což není rozhodně chyba obce, ale 

jako slabou stránku jej musím napsat. Rozpočet má být v průběhu let navyšován jak ukazuje 

rozpočtový výhled obce Slavkov, ale nárůst 100.000,- Kč za rok není příliš vysoký na to, aby 

se mohly financovat náročné projekty. Proto je dobře, že taktéž tato obec leží v mikroregionu 

Bílé Karpaty (viz Příležitosti obce Slavkov). 

Poloha obce, Slavkov se svou polohou není příliš dobře situován. Vzhledem ke své 

poloze, musí obyvatelé obce za spoustou sportů dojíždět nemalé vzdálenosti. I když musím 
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zde vyjádřit názor, že krásná, neposkvrněná příroda CHKO Bílých Karpat, která je nedaleko, 

přímo vybízí ke sportovnímu vyžití v podobě pěší turistiky. 

 

Nabídka sportovišť zde není velká, a proto ji řadím k slabým stránkám obce, je to dáno 

počtem obyvatel a tím pádem i související velikostí rozpočtu, kdy z něj nelze samostatně 

financovat nová sportoviště (i když obci je přiznána dotace na určitý projekt, stále jsou 

finance na realizaci z určité části kryty z obecního rozpočtu, a mnohdy i tato částka 

představuje neakceptovatelnou položku v nákladech). Dále je to dané i momentální situací, 

kdy obec má priority v jinačí oblasti než je sport. 

 

Příležitosti 

Dotace nabízejí určitou příležitost pro obyvatele jak přijít k novým sportovištím či 

rekonstrukci stávajících, ale jak jsem uvedl výše i tak zde platí jistá omezení ze strany 

obecního rozpočtu. 

Tím, že obec je v mikroregionu Bílé Karpaty , zde vyvstávají určité příležitosti. V ČR 

je vysoký podíl obcí, obvykle venkovského charakteru, s malým počtem obyvatel (5391 obcí 

do 1500 obyvatel, což je 86% všech obcí a žije v nich 23% obyvatel České republiky)14. Pro 

tyto obce, mezi něž se řadí i obec Slavkov, je mnohem obtížnější vzhledem k relativně malým 

finančním zdrojům, jež mají k dispozici, zajišťovat podmínky pro optimální kvalitu života 

svých občanů. Proto právě malé obce vstupují do společných uskupení - mikroregionů. Větší 

obce a města dnes stále intenzivněji pracují na podpoře a rozvoji sportu na svém území. 

Finančně sport podporují a na obecních úřadech zřizují pracovní místa pro jeho zajišťování. 

Pro malé obce je mnohdy velmi náročné plnit základní úkoly, které jim svěřuje zákon. Pak již 

nejsou prostředky ani síly na řešení zbytných oblastí, mezi které spadá i sport. 

 

Hrozby 

Ekonomická krize jak již jsem napsal výše (viz Hrozby obce Dolní Němčí), dopady, 

které přinesla krize, se dotkly všech a všeho. Snad jsme z nejhoršího venku a obce se budou 

rozvíjet a prosperovat ve všech směrech, nejenom v oblasti sportu. 

 

  

                                                 
14 časopis Veřejná správa č.15/2005 
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5 Shrnutí výsledků šetření 

V první polovině praktické části jsem zjišťoval a popisoval současný stav možností 

sportovního vyžití ve sledovaných lokalitách, obcí Dolní Němčí a Slavkov. Snažil jsem se 

popsat všechny dostupné sportoviště a sportovní zařízení, která v těchto lokalitách obyvatelé 

mají možnost navštívit a mají tak umožněno vykonávat sportovní činnost ve svém volném 

čase. Dále jsem se zaměřil na kluby, které v obcích působí a mohou nejenom aktivně, ale i 

pasivně přispět svým dílem ke sportovnímu vyžití. Z výsledků mého šetření vyplynulo, že 

obce mají svým obyvatelům co nabídnout a rozhodně, tak nezanedbávají povinnost nabízet 

obyvatelům svých obcí adekvátní sportovní vyžití v jejich volném čase.  

V obci Dolní Němčí je v současnosti nabídka sportovního vyžití relativně široká. Je zde 

možnost provozovat mnoho sportů a kvalita všech sportovišť je na dobré úrovni. Díky 

úspěšné realizaci dvou projektů (víceúčelového hřiště a cyklostezky) v nedávné době, se 

povedlo zmodernizovat a nabídnout, tak nové nadstandardní možnosti sportovního vyžití. Je 

jen na obyvatelích, jak tyto možnosti využijí. Jediná výtka tak směřuje, jak se posléze 

potvrdilo v dotazníkové šetření u obyvatel, k absenci Koupaliště a Fitness zařízení. 

Plnohodnotná hala se v obci asi ještě dlouho neobjeví, náklady by byli vysoké, Tělocvičny se 

zatím jeví, jako plně dostačující. 

V Dolním Němčí jsou tři kluby, které mohou svým dílem přispět ke sportovním 

zážitkům. TJ Dolní Němčí, KST Dolní Němčí a FbC Dolní Němčí. Tyto kluby nabízejí 

obyvatelům aktivní i pasivní možnost účastnit se sportovních událostí.  

V obci Slavkov, jak vyplynulo z mého šetření, je nabídka sportovního vyžití, velmi 

omezená. Vzhledem k velikosti obce a počtu obyvatel se tyto závěry daly očekávat. Svým 

obyvatelům však nabízí kvalitní podmínky pro volnočasové sportovní aktivity, úroveň 

sportovišť je na dobré úrovni. 

Působí zde dva kluby TJ Sokol Slavkov a Vodácký oddíl Slavkov. Při prvním zjištění, 

že v nedaleké obci působí oddíl vodáků, jsem byl překvapený. Přeci jenom je škoda, že 

spousta lidí, stejně jako já nemá o tomto oddíle ani ponětí. Připadá mi to jako velmi zajímavá 

možnost sportovního vyžití.  

 

V druhé polovině praktické části jsou zpracovány rozhovory s představiteli obcí, kteří se 

byli ochotní k dané problematice vyjádřit a také zde jsou výsledky dotazníku. Dále jsem 

sestavil SWOT analýzy jednotlivých obcí.  

Z rozhovorů, které jsem vedl, jsem získal řadu poznatků, obec Dolní Němčí má v plánu 

dále vytvářet a zlepšovat sportovní podmínky pro vyžití obyvatelů. Vkládá nemalé prostředky 
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na chod a údržbu, aby kvalita sportovišť byla na úrovni. Také podpora klubů je na dobré 

úrovni, v rámci možností se snaží podporovat všechny kluby, přednostně však fotbalový klub 

TJ Dolní Němčí.  

Obec Slavkov se nemůže rovnat v těchto položkách obci Dolní Němčí, z údajů z 

rozhovoru to je patrné (rozpočet, plány, možnosti vyžití). Je však zajímavé, že v obci je 

sestavena samostatná pracovní skupina pro kulturu, mládež a sport. Taková skupina v obci 

Dolní Němčí nepůsobí. Dle mého názoru lidé určení přímo na vymezenou oblast, mohou 

vnést do dané problematiky větší přehled. Z rozhovoru jsem také zjistil, že hlavní prioritou je 

realizace cyklostezky, které tyto dvě obce opět o něco více spojí. 

Z uvedených výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že Sport je velmi oblíben ve 

volnočasových aktivitách obyvatelů obou obcí. U obce Dolní Němčí je spokojenost se 

sportovním vyžitím nadprůměrná u obce Slavkov to tak jednoznačné není, ale stále více jak 

polovina dotazovaných uvedla dostačující podmínky. U obyvatel obou obcí dochází ke shodě 

v nemožnosti navštívit v místě bydliště koupaliště respektive fitness zařízení. Zde se mi jeví 

podstatně schůdnější cesta v realizaci fitness centra, finanční náročnost na stavbu koupaliště 

by byla obrovská.  

Je dobře, že u realizací nových projektů je z dotazníkového šetření patrná nadprůměrná 

podpora. Pokud bude realita taková, jak se to jeví z výsledků dotazníkové šetření, bude to 

jenom dobře.  

Ze SWOT analýz lze zjistit spoustu údajů, za zmínku stojí, co mají obce společného. 

Jedním ze společných rysů je náklonnost představitelů obcí ke sportu. Je dobře, že mají 

nějaký vztah ke sportu, to je ku prospěchu věci. Obě obce se snaží taktéž dělat vše pro 

informovanost svých obyvatel.   

Doporučení, která mohu uvést, by se týkala rozšíření nabídky sportovního vyžití o 

fitness zařízení. Zde by náklady na vytvoření tohoto sportoviště, nebyly tak náročné jako třeba 

na výstavbu koupaliště, které zde taky schází. Další z možných zdokonalení spatřuji 

v relativně novém fenoménu a to ve využívání úlohy mikroregionů, které vznikly pro obce 

tohoto typu. První, ale ještě nedokončený projekt cyklostezky, v rámci mikroregionu Bílé 

Karpaty (Slavkov i Dolní Němčí jsou členy), dává tušit, že využívání této formy pomoci, by 

bylo pro obce i pro obyvatele, ku prospěchu věci. Představitelům nelze upřít snahu o 

vytvoření kvalitních podmínek pro své obyvatele, proto také doporučuji nepolevovat v této 

snaze a dále usilovat o zdokonalení stávajících podmínek pro sportovní vyžití občanů.   
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6 Závěr 

 

Cílem mé práce bylo zanalyzovat a vytvořit přehled o možnostech sportovního vyžití 

pro obyvatele obcí Dolní Němčí a Slavkov, určit jaké má sport postavení mezi občany a 

následně uvést případná doporučení pro zlepšení stávající situace.  

 

V postupném plnění stránek mé práce, jsem měl možnost se obeznámit s problematikou 

sportu v komunální sféře. Zjistit, co tato oblast obnáší. Ne však natolik, abych jí úplně 

porozuměl.  

Všichni zúčastnění, kteří mi poskytovali nezbytné informace, přistupovali ke své úloze 

s ochotou, a snažili se mi vyjít maximálně vstříc. Což mi umožnilo dojít k závěru práce, a 

proto to velice oceňuji. 

 

V mé práci jsem díky dotazníkovému šetření a rozhovoru zjistil, že sport má a nadále i 

bude mít podporu v řadách obyvatel i v představitelích obcí. Je důležité ne-li nezbytné cítit 

podporu od všech zúčastněných, kterých se problematika sportu v komunální sféře týká.  

 

Zájem o sport je ve sledovaných obcích obrovský, proto se musí adekvátně přistupovat i 

k nabízeným možnostem sportovního vyžití. Tady si myslím, že obce vykonávají maximum, 

nabídka a kvalita jednotlivých sportovišť je na vysoké úrovni, je třeba se držet trendu nově 

realizovaných projektů např. víceúčelové hřiště a cyklostezka v Dolním Němčí, tyto projekty 

úroveň nepopiratelně povznesly, je to však podmíněno množstvím peněz, které ze svých 

rozpočtů mohou obce dát na rozvoj této oblasti. Zde je Slavkov znevýhodněn možnostmi 

svého rozpočtu. Proto je nutné využívat výhody členství v mikroregionu, který je právě určen 

tomuto typu obcí. 

 

Jak je patrné sport v komunální sféře, se musí rozvíjet i nadále. Ve sledovaných obcích 

jsou na dobré cestě, pro sport se v rámci možností dělá maximum. Pokud se tak, ale i nadále 

činit nebude a v obcích bude ubývat či úplně přestane existovat možnost sportovního vyžití, 

pak i sport, přestane mít nárok na svou existenci. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

ČSTV    Český svaz tělesné výchovy 

ČMFS   Českomoravský fotbalový svaz 

MŠMT    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

TJ     Tělovýchovná jednota 

KST   Klub stolních tenistů 

FbC   Florbalový klub 

SFDI   Státní fond dopravní infrastruktury 

CHKO  Chráněná krajinná oblast   
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