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1 ÚVOD 

 

Sport je oblastí lidské činnosti, která je zaloţena na základních, společenských, kultur-

ních a výchovných hodnotách, přičemţ se těší velkému zájmu lidí a má velký potenciál tyto 

lidi sdruţovat a oslavovat bez ohledu na věk a společenský původ. Velmi významným                  

a výrazným způsobem posiluje hospodářskou a společenskou soudrţnost, která pomáhá 

k dosaţení rovného postavení muţů a ţen. Sport v současné době představuje společenský     

a ekonomický jev narůstajícího významu, jenţ velmi význačným způsobem přispívá k rozvoji 

společnosti. V celé Evropě se sportem v různých formách zabývá vysoké procento populace.  

Existuje řada důkazů ukazujících, ţe při nedostatku tělesné aktivity se zvyšuje výskyt 

nadváhy, obezity a četných chronických onemocnění, které mohou ohrozit ţivot jedince         

a sníţit tak kvalitu jeho ţivota. Právě sport jako nástroj prevence a zdraví upevňující tělesné 

aktivity má dalekosáhlejší vliv neţ jakékoliv jiné společenské hnutí a můţe tyto nedostatky 

minimalizovat. 

Sport má v dnešní době mnoho podob a dá se provozovat na zemi, ve vodě, ve vzduchu 

nebo také individuálně a kolektivně. Jednou z nejkrásnější a zároveň nejrozšířenější kolektiv-

ní hrou na naší planetě je fotbal. Fotbal, jak ho známem v dnešní podobě, vznikl v Anglii. 

Nikdo však neví s jistotou a přesností, kdy byl kulatý předmět kopnut k jiné osobě, jelikoţ 

hry, k nimţ byl zapotřebí míč, týmy a nějaký způsob skórování, existovaly jiţ dlouhá staletí. 

První zmínky jsou i tak datovány na dobu více neţ 2000 let starou a pocházejí z Číny. Přibliţ-

ně ve stejnou dobu se hra objevila také v Japonsku, starověkém Řecku a Římě.  

Kolektivní sporty jako volejbal, basketbal, házená a dokonce i fotbal s ledním hokejem 

mohou provozovat muţi i ţeny. FIFA se k ţenskému fotbalu z počátku chovala odměřeně      

a nijak ji nepodporovala. Postupem času prohlásila, ţe budoucnost fotbalu spočívá v ţenách, 

coţ byl jasný náznak k rychlému růstu ţenského fotbalu. Po celém světě existuje pouze jedna 

profesionální fotbalová liga ţen, a to americká WPS. V zemích jako Japonsko, Itálie, Němec-

ko aj. jsou ligy pouze poloprofesionální, ale i tak dostávají ţeny za svou hru mzdu. První mis-

trovství světa ţen se konalo v roce 1991 v Číně a ţenský fotbal se stal v roce 1996 v Atlantě 

poprvé olympijským sportem. V současné době je ţenský fotbal nejrychleji se rozvíjejícím 

sportem ve Velké Británii a nejpopulárnějším ţenským sportem v USA. Českomoravský fot-

balový svaz na svých stránkách uvádí, ţe má registrováno okolo 708 000 muţů a mládeţe      

a přes 18 200 ţen a dívek. 

Český i slovenský ţenský fotbal zatím do evropské špičky moc nepronikl, avšak            

i v těchto zemích najdeme mnoho talentovaných dívek a ţen. Hlavní důvod, proč jsem si zvo-
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lila toto téma diplomové práce je, ţe mám k fotbalu velmi kladný vztah a do dnešního dne 

jsem aktivní hráčkou druholigového ţenského týmu. Pro svou práci jsem si vybrala kluby 

z České republiky a ze Slovenska, které hrají první nebo druhou nejvyšší soutěţ ve svých ze-

mích. Jedná se o TJ Olympia Bruntál hrající 2. Moravskoslezskou ligu ţen, ŠK Juventus Ţili-

na hrající 1. ligu ţen na Slovensku a 1. FC Slovácko hrající 1. ligu ţen v České republice. 

Cílem mé diplomové práce je analyzovat a následně porovnat strukturu, manage-

ment, cíle a hospodaření jednotlivých zkoumaných ţenských fotbalových klubů.  

V práci je pouţita kvalitativní metoda výzkumu v podobě standardizovaného                 

a individuálního rozhovoru se členy ţenských klubů, dále komparace managementu, finanční 

stránky a jednotlivých cílů klubů a následná závěrečná zpracování SWOT analýzy. Celá práce 

je obohacena vlastními názory, doporučeními a připomínkami. Všechny tyto vyjmenované 

body vedly k úspěšnému dosaţení cíle diplomové práce. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST, METOLOGIE 

 

V první kapitole teoretické části bych se chtěla zaměřit na následující pojmy, které jsou 

důleţitou součástí mé diplomové práce. Dále se v této části dozvíme o metodách, které byly 

pouţity k zjištění informací o sledovaných klubech.  

 

2.1 Sport 

 

Slovo „sport“ vzniklo kolem 14. st. z latinského slova „disportare“ – v překladu bavit  

se a trávit příjemně volný čas. Po celém světě existuje mnoho definic sportu. Sport povaţuje-

me za jednu ze sloţek tělesné kultury. I. Durdová (2002, str. 37) tvrdí, ţe „sport je zaměřen 

na dosaţení vysoké výkonnosti ve zvolené sportovní specializaci a uplatnění v soutěţích. 

Podle výkonnostní úrovně se dále sport dělí na rekreační, výkonnostní a vrcholový“. [8] 

Podle Hobzy (2006, str. 9) je sport „rekreační fyzická aktivita tvořící sloţku volného ča-

su a ţivotního stylu ve vrcholové podobě, prováděná i jako profese. Plní funkce zdravotní        

i relaxační, zahrnuje momenty soutěţivosti, výkonu, regulované ventilace agrese, příslušnosti 

ke skupině“. [11] 

Sport chápe Sekot (2003, str. 15) jako „ institucionalizovanou pohybovou aktivitu vyţa-

dující systematické fyzické úsilí účastníků motivovaných zvýšením celkové kondice, osobním 

proţitkem či cíleným výsledkem nebo výkonem“. [23] 

Encyklopedie tělesné kultury (1988) uvádí, ţe je sport součástí tělesné kultury, jejíţ ob-

sah je tvořen přesně vymezenými pravidly činností osvojených v tréninkovém procesu           

a předáván do soutěţí. Velmi výrazným znakem sportu je organizované soutěţení vyznačující 

se snahou po co největším výkonu. [6] 

 

2.2 Fotbal 

 

Fotbal je jeden obrovský průmysl. Některým málo hráčům, kteří fotbal hrají profesio-

nálně, přináší velké zisky. Fotbal se ale netýká jen hráčů a funkcionářů. Patří k němu také 

fanoušci, stadióny, trofeje, rozhodčí a mnoho jiných aspektů, které z něj dělají hru milovanou 

milióny diváků.  

Bauer (2005) uvádí, ţe fotbal, nebo-li téţ kopaná, je kolektivní míčová hra, která je nej-

populárnějším kolektivním sportem na světě. Ve fotbale hrají dvě druţstva po jedenácti hrá-
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čích na travnatém obdélníkovém hřišti, jejichţ cílem je dosáhnout více branek neţ soupeř. 

Hraje se především nohama, ale hráči mohou k hraní míčem pouţívat libovolné části těla 

kromě rukou a paţí. [2] 

 

2.3 Management 

 

2.3.1 Definice managementu 

 

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

V češtině se uvádí slovo „řízení“. Podle Lednického (2007, str. 5) je management „proces 

systematického provádění všech manaţerských funkcí a efektivního vyuţití všech zdrojů pod-

niku ke stanovení a dosaţení podnikových cílů. Manaţerskými funkcemi je přitom rozuměna 

činnost plánovací, organizační, rozhodovací, kontrolní a vedení lidí“. [16] 

Podle Druckera (1973) platí, ţe „management je funkcí, disciplínou, návodem, který je 

třeba zvládnout a manaţeři jsou profesionálové, kteří tuto disciplínu realizují, vykonávají 

funkce a z nich vyplývající povinnosti“. [8] 

Durdová (2012) tvrdí, ţe pojem management lze rozdělit do tří skupin, a to na definice 

zdůrazňující: 

 vedení lidí – management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných, 

 specifické funkce – management jsou typické činnosti, které manaţer vykonává, jako 

organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivování, atd., 

 předmět studia – management je soubor přístupů, zkušeností, doporučení a metod, kte-

ré vedoucí pracovníci uţívají ke zvládnutí specifických činností, směřujících k dosa-

ţení soustavy cílů organizace. [6] 

 

2.3.2 Osobnost manaţera 

 

Lednický (2007, str. 7) tvrdí, ţe „manaţer je především profese a její nositel je zodpo-

vědný za dosahování cílů svěřenému organizační jednotky s vyuţitím kolektivu spolupracovní-

ků a poskytnutých zdrojů, včetně tvůrčí účasti na stanovení cílů a jejich zajištění“. [16] 

Jak tvrdí Durdová (2012), na osobnost manaţera jsou kladeny určité poţadavky             

a nároky. Jestliţe chceme dobře charakterizovat osobnost ideálního manaţera, pak je důleţité 

charakterizovat jeho vrozené a získané vlastnosti. Mezi vrozené vlastnosti manaţera patří: 
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potřeba řídit (lidé, kteří chtějí řídit ostatní), potřeba moci (lidé, kteří spoléhají na svou autori-

tu, znalosti, zkušenosti a dovednosti), schopnost vcítit se (lidé, kteří mají pochopení pro své 

spolupracovníky), vhodný temperament (vhodné povahové vlastnosti), inteligence (lidé, kteří 

jsou schopni samostatného tvůrčího myšlení a vlastnostmi jako představivost, zdravý úsudek, 

schopnost komunikovat). Mezi získané vlastnosti manaţera patří: odborné znalosti, ekono-

mické znalosti, sociálně-psychologické znalosti, znalost metod řízení a dobrá dušení a tělesná 

kondice. [8] 

Efektivní fungování organizace, dosahování stanovených cílů, kvalita produkce a stupeň 

prosperity vyţaduje od manaţera zvládnutí komplexu náročných rolí. V praxi se tyto role vzá-

jemně prolínají. Manaţerské role můţeme podle Mintzberga rozdělit na: 

 interpersonální (představitel, vedoucí, zprostředkovatel), 

 informační (monitor, distributor, mluvčí), 

 rozhodovací (podnikatel, řešitel konfliktu, poskytovatel zdrojů, vyjednavač). [18] 

 

2.3.3 Sportovní management 

 

Podle Durdové (2002, str. 13) platí, ţe „pojem management tělesné výchovy a sportu le-

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

tělovýchovných jednot, druţstev, které alespoň zčásti realizují podnikatelsky orientované akti-

vity. Dále jde o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboţí či provozo-

vání placených tělovýchovných sluţeb“. Vznik tohoto pojmu si vynutila sama tělovýchovná   

a sportovní praxe, a to především cílenou snahou po efektivním vyuţívání velkých finančních 

obnosů, uplatňováním komerčních zájmů, cílevědomým chováním v prostředí sportovní kon-

kurence a řešením specifických problémů tělovýchovy a sportu. [6] 

 

2.3.4 Sportovní manaţeři 

 

Sportovním manaţerem nemůţe být kaţdý. Osoba, která se chce stát sportovním mana-

ţerem by měla mít stejně jako jiný manaţer určité vrozené, ale také získané vlastnosti a hlav-

ně by se měla zajímat o sport. [8]  

Čáslavová (2000) uvádí, ţe sportovní manaţer můţe být běţně označovaný jako: 

 manaţer na úrovni vedení sportovní činnosti – jedná se o vedoucího sportovních druţ-

stev i jednotlivců, vyškoleného specialistu pro řízení velkých sportovních akcí, specia-
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listu zabývajícího se uplatněním sportu ve volném čase lidí nebo v pracovním procesu 

apod. 

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

sportovních a tělovýchovných svazů, vedoucí sportovních středisek řízených armádou, 

policií apod. 

 manaţer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboţí či provozování place-

ných tělovýchovných sluţeb – jedná se např. o vedoucího fitness apod.  [3] 

 

2.4 Marketing 

 

2.4.1 Definice marketingu 

 

V současné době se slovo marketing pohybuje všude okolo nás. Můţeme se s ním setkat 

skoro na kaţdém kroku. Nejjednodušší definice uvádí, ţe marketing na jedné straně uspokoju-

je potřeby zákazníků a na straně druhé tvoří zisk. Podle P. Kotlera (2004, str. 31) platí, ţe 

„marketing je společenský a manaţerský proces, jehoţ prostřednictvím jednotlivci a skupiny 

uspokojují své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot“. [13] 

K. L. Keller (2007, str. 43) chápe marketing management jako „umění a vědu výběru cí-

lových trhů a získávání, udrţování si a rozšiřování počtu zákazníků vytvářením, poskytováním          

a sdělováním lepší hodnoty pro zákazníka“. [14] 

 

2.4.2 Sportovní marketing 

 

Podle B. J. Mulina a S. Hardyho (2000) platí, ţe „sportovní marketing se skládá ze 

všech aktivit, které jsou určeny k tomu, aby vyšly vstříc všem poţadavkům a přáním sportov-

ních spotřebitelů pomocí procesu výměny“. V současnosti sportovní marketing postihují dvě 

hlavní tendence:  

 marketing sportovních produktů a sluţeb, 

 marketing jako sportovní reklama. [19] 
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2.4.3 SWOT analýza 

 

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

tečních písmen anglických slov: 

 S – strenghts (síly), 

 W – weaknesses (slabosti), 

 O – opportunities (příleţitosti), 

 T – threats (hrozby). 

 

Úspěšná aplikace vhodné strategie je závislá na tom, jak firma dokáţe na jedné straně 

zhodnotit své silné a slabé stránky (analýza S/W) a na straně druhé, jak dokáţe identifikovat 

vhodné příleţitosti a hrozby (O/T). Zahrnuje monitorování externího a interního marketingo-

vého prostředí. [25]  

Analýza externího prostředí (příleţitosti a hrozby) musí monitorovat klíčové síly mak-

roprostředí (přírodní, technologické aj.) a významné sloţky mikroprostředí (zákazníky, kon-

kurenty aj.). Hlavním účelem zkoumání prostředí je nalézt nové příleţitosti.  

Analýza interního prostředí (silných a slabých stránek) musí nalézt atraktivní příleţitosti 

a vyuţít je. [14] 

Teoretickým základem SWOT analýzy je posouzení vlivů přicházejících z vnějšího       

a vnitřního prostředí firmy, které mají podobu stávajících silných a slabých stránek                 

a budoucích příleţitostí a hrozeb. [25] 

 

2.5 Finance ve sportu 

 

Hlavním a důleţitým problémem současného sportovního managementu je získávání fi-

nančních prostředků, které jsou pro úspěšný provoz sportovní organizace nutné. TJ a SK ve 

formě občanských sdruţení vyuţívají své ekonomické zdroje jako neplacenou dobrovolnou 

práci svých členů. Z hlediska původu zdroje můţeme ekonomické zdroje rozlišit na vlastní    

a cizí zdroje, finanční a nefinanční zdroje a podrobněji peněţní a nepeněţní zdroje. Z hlediska 

samofinancování rozeznáváme zdroje získané, vytvořené vlastní činností klubu a ty, které pro 

svou činnost získává z jiných zdrojů např. z veřejných rozpočtů, firem aj. Nevýhodou těchto 

zdrojů je, ţe jsou nestabilní a je s nimi spojené značné riziko. [20] 

 



13 

 

2.5.1 Finanční prostředky plynoucí z veřejných rozpočtů 

 

Státní rozpočet 

Jedná se o nejvyšší typ veřejného rozpočtu, který kaţdý rok schvaluje parlament. Za dotace 

můţeme povaţovat peněţní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktivit nebo 

národního fondu, které jsou poskytované právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený 

účel. Zatímco příspěvek je účelově vymezen a je moţné ho poskytnout pouze fyzickým oso-

bám. Ve většině případů se u sportovních organizací jedná o dotaci. 

 

Rozpočet kraje 

V kaţdém kraji jsou zřízeny orgány, které zastupují výbory pro výchovu, vzdělávání a za-

městnanost. Tyto orgány mohou  mimo jiné poskytovat dotace v oblasti mládeţe, tělovýchovy 

a sportu. Rada kraje můţe rozhodnout o poskytnutí dotace na jeden kalendářní rok.  

 

Rozpočet města a obce 

Tento typ rozpočtu je svým charakterem nejbliţší sportovním organizacím. Pro sportovní or-

ganizace můţe být rozpočet obce důleţitým finančním zdrojem, avšak ţádný právní předpis 

neukládá obci povinnost finančně podporovat sport na svém území. Sportovní manaţeři by 

měli přesvědčit obecní orgány, ţe investice do sportu jsou dlouhodobou, ale významnou in-

vesticí. [10] 

 

2.5.2 Tradiční zdroje financování 

 

Členské příspěvky 

V českých TJ jsou členské příspěvky vyuţívány velmi často. Tyto příspěvky členů lze rozdělit 

do tří skupin: 

 zápisné (poplatek za evidenci), které se platí pouze 1x při vstupu do klubu, 

 členské příspěvky, které se platí 1x ročně, 

 oddílové příspěvky, které se mohou platit 1x měsíčně nebo častěji 1x do roka. 

 

Výši členských příspěvků určuje a schvaluje valná hromada. Musí být uvedeno jakým 

způsobem je to provedeno. Výše příspěvků je rozdílná jednak mezi jednotlivými zastřešující-

mi organizacemi, tak i u jednotlivých sportovních oddílů. Výrazné rozdíly jsou i mezi jednot-
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livými regiony, kde nejvyšší sportovní příspěvky jsou v praţských sportovních oddílech, nao-

pak nejniţší příspěvky jsou na vesnicích.  

 

Vstupné na sportovní akce 

Jedná se o jeden z tradičních zdrojů, které jsou vyuţívány TJ a SK. V našich poměrech je vý-

znamným příjmem především v kopané a ledním hokeji. Výše ceny vstupenek je závislá na 

úrovni soutěţe, která se hraje. Jelikoţ vstupné podléhá zdanění, je pro malé vesnické kluby 

vhodné vyuţívat principu dobrovolného vstupného. Tím se vstupné dostává do kategorie da-

rů, kde pro ně existuje moţnost daňového osvobození. 

 

Ostatní finanční zdroje 

Mezi další zdroje financování patří dary, startovné a příjmy plynoucí z odstupného, výchov-

ného a hostování. Odstupné znamená, ţe jeden klub odstoupí své postavení smluvní strany 

jinému klubu a obdrţí za to určitou finanční odměnu, zatímco výchovné je vypláceno při 

schváleném přestupu sportovce, kde se jedná o náhradu za výdaje spojené s výchovou spor-

tovce. [20] 

 

2.5.3 Finanční prostředky plynoucí z podnikatelské činnosti sportovní organizace 

 

Podnikání je v obchodním zákoníku vymezeno následujícími znaky: 

 soustavnost (pravidelnost činnosti), 

 samostatnost (provozovatel činnosti sám rozhoduje o rozsahu, formě, době a místa 

výkonu činnosti), 

 pod vlastním jménem (obchodním jménem), 

 na vlastní zodpovědnost (nese odpovědnost za porušení závazků, právních předpisů     

i výsledek podnikání), 

 dosahování zisku. 

 

J. H. Donelly tvrdí (2000, str. 752) ţe, podnikání „lze povaţovat za chování týkající     

se jedincova hledání příleţitosti bez ohledu na zdroje, jimiţ jedinec disponuje“. [4] 
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I. Durdová (2005) uvádí, nejčastější typy podnikatelské nebo výdělečné činnosti spor-

tovních organizací, do kterých patří: 

 reklamní sluţby – sport jako prostředek k propagaci komerčních subjektů, 

 pronájmy a nájemní smlouvy, 

 prodej občerstvení, 

 pořádání zábavných akcí – plesy, rekreačně sportovní plesy apod. 

 poskytování hostinských a poradenských sluţeb, 

 prodej sportovního zboţí či sluţeb, 

 poskytování sluţeb v oblasti regenerace (sauna), 

 a jiné. [10] 

 

2.5.4 Sponzorské příspěvky 

 

Sportovní sponzoring je partnerský vztah mezi hospodářstvím a sportem, při kterém do-

chází k uspokojování zájmů obou zúčastněných stran. Klub tímto způsobem získává peníze na 

soutěţ, soustředění apod. od sponzora, který naopak očekává nějakou protisluţbu. Nejčastěji 

se objevují: 

 loga na klubových dresech, 

 loga na vstupních branách, mantinelech či hrazení, 

 reklama v klubových novinách nebo na webových stránkách klubu. 

 

Vytvoření kladného obrazu podnikatelského subjektu u veřejnosti je hlavním účelem 

sponzoringu. Podle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku existují tři typy sponzo-

ringu a to: exkluzivní sponzor; hlavní sponzor, vedlejší sponzor; kooperační sponzor. [20]  

 

2.5.5 Reklama 

 

Podle Kotlera (2007, str. 606) platí, ţe „reklama je jakákoli forma neosobní placené 

prezentace a propagace idejí, zboţí nebo sluţeb. Reklama můţe být cenově efektivním způso-

bem rozšiřování sdělení, ať jiţ za účelem vytvoření preference značky nebo výchovy lidí“. 

Kaţdá reklama si klade své reklamní cíle, které mohou být klasifikovány podle toho, zda mají 

za úkol informovat, přesvědčovat, připomínat či posilovat. Rozlišujeme tyto druhy reklam: 
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 informativní reklama – je zaměřena na vytvoření povědomí o značce a znalosti nových 

produktů, 

 přesvědčovací reklama – je zaměřena na vytvoření obliby, preference, přesvědčení ne-

bo kupního záměru, 

 připomínková reklama – je zaměřena na stimulaci opakovaného nákupu výrobků        

a sluţeb, 

 posilující reklama – je zaměřena na přesvědčování součastných zákazníků, ţe udělali 

správnou volbu. 

 

Sportovní reklama se vztahuje k reklamě se sportovními motivy a také jde o reklamu, 

která vyuţívá specifických médií komunikace v oblasti sportu. U většiny sportovních organi-

zací jsou příjmy z reklam významnou a nezanedbatelnou poloţkou. [14] 

 

2.6 Metodologie 

 

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

metod  a v širším pojetí je totoţná s teorií vědy. Vědecké metody jsou v metodologii rozebí-

rány podle toho, jak jsou pouţívány k dosaţení teoretických či vědeckých cílů.  

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

 věda o metodách – teorie metod vědeckého poznání, 

 název pro soubor metod pouţívaných v určité oblasti lidského poznání.“ 

 

Jak tvrdí D. Jarošová (2007, str. 4) „metoda znamená vědecký postup, umoţňující získá-

vání poznatků“. Můţe se jednat o vědomý či nevědomý systematický postup nějakého jedná-

ní, který směřuje k dosaţení určitého cíle, např.: 

 způsob či postup pomocí kterého se dospěje od určitého stavu k zamýšlenému stavu, 

 cílem je dosaţení změny nebo poznání něčeho nebo obojí. [12] 

 

I. Durdová (1999) uvádí tyto následující metody výzkumu: 

 metoda terénního výzkumu – jedná se o sbírání informací v terénu (respondenti, sku-

pin aj.), 

 metoda statistická – vychází z vědecké zkušenosti, ţe vše, co existuje, existuje 

v nějakém určitém mnoţství, 
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 metoda historická – jedná se o zkoumání jevu nebo problému v historii, 

 metoda experimentální – provedení metody je sloţité, probíhá v terénu, laboratoři ne-

bo na vybraném pracovišti, 

 metoda sociometrická – jedná se o měření sociálních vztahů a vazeb v malé sociální 

skupině, 

 metoda srovnávací (komparace) – zde se jedná o 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 zvolených objektů a vymezení vztahu komparace k časové ose, 

 metoda introspektivní – zkoumá vnitřní poznatky výzkumníka, 

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

nom či několika případech. [9] 

 

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

(2006, str. 88) platí, ţe „technika sociologického výzkumu je nástroj, který slouţí 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 na základní        

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

 pozorování, 

 studium písemných pramenů, 

 rozhovor, 

 dotazník, 

 anketa, 

 testování, 

 technika časových rozvrhů, 

 sociometrie. [22] 

 

 

 



18 

 

2.6.1 Pozorování 

 

Patří mezi nejstarší a nejznámější techniku získávání dat. Je velmi důleţité odlišit pozo-

rování běţné a pozorování vědecké. Vědecké pozorování je systematické, zaměřené na sledo-

vaný cíl a bývá často doprovázeno různými přístroji nebo pomůckami. 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 vloţena výpověď další osoby. [22] 

 

2.6.2 Rozhovor 

 

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

Vychází z anglického slova „interview“: inter (mezi) a view (názor). I. Durdová (1999) uvádí 

následující typy rozhovorů:  

 standardizovaný (formalizovaný) rozhovor – postupuje se podle předem připraveného 

textu, čímţ se blíţí dotazníku, 

 nestandardizovaný (volný) rozhovor – je velmi dobře připraven, ale tento rozhovor    

se blíţí k běţnému 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. [9] 

 

2.6.3 Dotazník 

 

Je jednou z nejrozšířenějších technik sociologického výzkumu. Bývá obvykle spojen 

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

analýze. K všeobecným zásadám dotazníků patří jasné vytýčení problému, dobrá znalost pro-
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středí zkoumaného jevu, správnost a účelnost otázek. I. Durdová (1999) uvádí tyto typy otá-

zek: 

 otevřené (volné) otázky – dotazovaný odpovídá svými slovy,  

 uzavřené otázky – dotazovaný si vybírá, kterou odpověď zvolí, 

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

pověď, kterou dotazovaný zvolí, nevyhovuje-li mu ţádná z odpovědí. [9] 

 

2.6.4 Anketa 

 

Bývá zaloţena na dotazníku, na jehoţ jednoduché otázky odpovídá zkoumaný kore-

spondenčně. Otázky jsou nejčastěji předány pomocí hromadných sdělovacích prostředků. [9] 

 

V diplomové práci jsem pouţila tři z uvedených technik výzkumu. U týmu TJ Olympia 

Bruntál proběhlo pozorování a individuální rozhovor, kde mi sportovní manaţer Ladislav 

Švajda odpovídal na mnou zvolené otázky. Se sekretářem klubu 1. FC Slovácko panem Ing. 

Ladislavem Kvapilem proběhl standardizovaný rozhovor, který byl následně doplněný           

o anketu. U zahraničního týmu ŠK Juventus Ţilina byla pouţita anketa, kde mi manaţer klubu 

Ladislav Németh odpovídal na otázky přes email. 
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3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURLA SPORTU 

 

Vysoká většina organizací, která působí v České republice v oblasti masového, výkon-

nostního a vrcholového sportu, pouţívá právní formu občanského sdruţení podle zákona       

č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů. Vedle těchto občanských sdruţení působí ve sportu        

i řada dalších subjektů s různou právní formou jako je akciová společnost nebo společnost 

s ručením omezeným. 

Kaţdá sportovní organizace si buduje svou vlastní organizační strukturu. 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 ale 

také  i sociální cíle a přitom musí vycházet ze svých finančních moţností. Kluby, které jsou 

finančně lépe zabezpečeny, si stanovují vyšší, dlouhodobější a prestiţnější cíle, neţ kluby, 

které mají finanční problémy. Mezi hlavní sportovní cíle patří zviditelnění sportu nebo sportů, 

které klub provozuje. Ekonomické cíle se soustřeďují na vytváření finančních zdrojů, které 

mohou zajistit plnění sportovních cílů a vytvořit optimální podmínky v organizaci včetně ma-

teriálového zabezpečení. [10] 

 

3.1 Neziskové organizace 

 

Různé organizace, které působí v neziskovém sektoru, nelze přesně v české odborné 

ekonomické literatuře definovat. Podle J. Rektoříka (2007, str. 39) platí, ţe „pro další výklad 

se vychází z definice uvedené v zákoně č. 586/1992 Sb., ţe jde o organizace charakteru práv-

nické osoby, která nebyla zřízena nebo zaloţena za účelem podnikání“. Do skupiny nezisko-

vých organizací zahrnujeme především: 

 občanská sdruţení (včetně odborových organizací), 

 obecně prospěšné společnosti, 

 nadace a nadační fondy. 

 

Pod pojem neziskové organizace lze také zahrnout: 

 rozpočtové a příspěvkové organizace, které jsou ale státními organizacemi, 

 politické strany a hnutí, 

 odborové organizace, 

 účelová zařízení církví a náboţenské společnosti, 
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 zájmová sdruţení právnických osob, 

 obce, 

 kraje, 

 organizační sloţky státu a územních samosprávných celků, 

 státní fondy, 

 veřejné vysoké školy, 

 některé obchodní společnosti, pokud jsou zaloţeny k jiným účelům neţ k podnikání. 

[21] 

 

3.1.1 Občanské sdruţení 

 

Nejvíce rozšířeným typem organizací ve sportu jsou spolky, jejichţ úprava zakládání    

a právní existence je provedena zákonem č 83/90 Sb., o sdruţování občanů. Podle zákona      

o sdruţování občanů mají občané právo svobodně se sdruţovat a k výkonu tohoto práva není 

třeba povolení státního orgánu. Občané tak mohou zakládat kluby, spolky, společnosti, hnutí 

aj. V České republice je občanské sdruţení registrováno Ministerstvem vnitra ČR. Minister-

stvo provádí registraci na základě návrhu nejméně tříčlenného přípravného výboru, z nichţ 

alespoň jedna osoba musí být starší 18 let, která je pak oprávněna k jednání pod jejich jmé-

nem. Občanské sdruţení se netýká církví a náboţenských společností, politických stran a hnu-

tí, výdělečné činnosti a výkonu povolání policie, armády, justice. 

 

Návrh na registraci musí podle zákona obsahovat: 

 podpisy všech členů přípravného výboru, 

 jména, příjmení, data narození a bydliště všech těchto osob, 

 označení toho člena výboru, který je určen jako zmocněnec pro jednání jménem výbo-

ru,  

 text stanov ve dvou vyhotoveních. 

 

Ministerstvo vnitra také registruje stanovy, které musí obsahovat: 

 název a sídlo sdruţení (příp. i zkratku, bude-li pouţívána), 

 cíl činnosti občanského sdruţení, 

 práva a povinnosti členů sdruţení, 
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 orgány sdruţení, způsob jejich ustanovení, určení orgánů a funkcionářů oprávněných 

jednat jménem sdruţení, 

 ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat 

svým jménem, 

 zásady hospodaření občanského sdruţení. [21] 

 

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

se povaţují: valná hromada (konference), prezident klubu, dozorčí rada klubu (nebo-li revizo-

ři účtů). I kdyţ se některé názvy shodují s obchodními společnostmi, jejich principiální reali-

zace činnosti je odlišná. 

 

Valná hromada klubu vykonává v občanském sdruţení 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, 

 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 do měsíce), 

 uzavírat a sjednávat písemně právní úkony jménem klubu, 
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 uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy. 

 

Výbor klubu přijímá rozhodnutí ve věcech a záleţitostech, 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. [10] 

 

Bude-li mít občanské sdruţení nějaký majetek, musí si vést účetnictví. Účetnictví se ve-

de podle zákona č. 563/1991 Sb. a navazujících pokynů MF. Jestliţe má sdruţení nějaký ma-

jetek, musí mít nějaké příjmy, k nimţ se váţe povinnost podat daňové přiznání. Občanské 

sdruţení se tak musí registrovat u FÚ jako plátce daně podle zákona č. 337/1992 o správě 

daní a poplatků. 

 

Občanské sdruţení můţe zaniknout dvěma následujícími způsoby: 

 dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdruţením, 

 pravomocným rozhodnutím MV o jeho rozpuštění. [21] 

 

Obr. 3.1: Obecné schéma občanského sdruţení. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-

TUO, 2005. 88 s.  

VALNÁ HROMADA 

VÝBOR KLUBU 

DOZORČÍ RADA 

PREZIDENT KLUBU 



24 

 

3.2 Akciová společnost (a.s.) 

 

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

jejíţ základní kapitál je rozvrţen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě“. Společnost 

odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, ale akcionář neručí za závazky 

společnosti. Akciovou společnost můţe zaloţit pouze jedna osoba, jedná-li se o právnickou 

osobu, jinak dva nebo více zakladatelů. Je-li společnost zaloţena dvěma nebo více zakladateli, 

uzavře se zakladatelská smlouva. Jestliţe je společnost zaloţena jedním zakladatelem, zakla-

datelská listina musí mít formu notářského zápisu. Základní kapitál společnosti zaloţené 

s veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 20 000 000,- Kč, nestanoví-li zvláštní právní 

předpis vyšší částku. Základní kapitál společnosti zaloţené bez veřejné nabídky akcií musí 

činit alespoň 2 000 000,- Kč. Firma společnosti musí obsahovat označení „akciová společ-

nost“ nebo zkratku „akc. spol.“ či „a.s.“.[26] 

Podle M. Vaštíkové (2008, str. 78) platí, ţe „akcie je cenný papír, s nímţ 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 můţe vydá-

vat kmenové (obyčejné) akcie, zaměstnanecké akcie, prioritní akcie a akcie se zvláštními hla-

sovacími právy státu na valné hromadě. [25] 

Tvorba organizační struktury akciové společnosti je vázána obchodním zákoníkem. 

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

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, koná se alespoň jednou za rok a má na 

starosti projednávat tyto následující body: 

 změnu stanov, 

 rozhodnutí o zvýšení nebo sníţení základního jmění, 

 volbu a odvolání členů představenstva, jestliţe stanovy neurčují, ţe jsou voleni            

a odvolávání 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. 
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Dozorčí rada je chápána jako řídící orgán a musí mít nejméně tři členy, kteří jsou voleni na 

dobu určenou stanovami. Funkční období člena dozorčí rady nesmí přesáhnout 5 let, avšak 

první funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti. Dozorčí rada akci-

ové společnosti má za úkol vykonávat tyto následující činnosti: 

 prosazování všech strategických záměrů akcionářů, 

 dohlíţení na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti. 

 

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenţ řídí činnost a.s., jedná jejím jménem 

a rozhoduje o všech záleţitostech a.s., pokud nejsou v působnosti valné hromady nebo dozor-

čí rady. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada, jejichţ funkční období nesmí 

přesáhnout 5 let. Představenstvo musí mít nejméně 3 členy, coţ neplatí jde-li o společnost 

s jediným akcionářem. Následně si členové představenstva volí svého předsedu. 

 

Vrcholový management představuje profesionální řízení společnosti, jejíţ vymezení činnosti 

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

právě při organizování jeho profesionálního managementu. [10] 

 

Obr. 3.2: Obecné schéma akciové společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-

TUO, 2005. 88 s.  
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3.3 Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

 

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

je společnost, jejíţ základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíţ společníci ručí za zá-

vazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku“. Kaţdý ze 

společníků, který chce vstoupit do společnosti musí vloţit základní vklad v minimální hodno-

tě 20 000,- Kč. Minimální hodnota základního kapitálu společnosti pak musí činit 200 000,- 

Kč. Společnost s ručením omezeným můţe být zaloţena pouze jednou osobou, přičemţ        

se můţe jednat jak o fyzickou tak i o právnickou osobu. Společnost můţe mít maximálně 50 

společníků a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Firma společnosti 

musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, zkratku „spol. s r.o.“ nebo 

„s.r.o.“. 

Jestliţe je společnost zaloţena více osobami, dochází k uzavření společenské smlouvy. 

Pokud společnost zakládá pouze jedna osoba, nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská 

listina. Společenská smlouva i zakladatelská listina obsahují následující body: 

 obchodní jméno, sídlo společnosti a předmět podnikání, 

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

nické osoby, 

 výši základního kapitálu a výši vkladu kaţdého společníka při zaloţení společnosti 

včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, 

 určení správce vkladu, 

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

lečnosti, 

 jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje. [26] 

 

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 do její působnosti spadají tyto následují-

cí činnosti: 

 odmítá jednání učiněných před vznikem společnosti, 
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 schvaluje roční účetní uzávěrky, rozděluje zisk a úhrady ztrát a schvaluje stanovy        

a její změny, 

 rozhoduje o změně společenské smlouvy, 

 rozhoduje o zvýšení či sníţení základního kapitálu, 

 jmenuje, odvolává a odměňuje jednatelé a členy dozorčí rady, 

 schvaluje ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku, smlouvy o tichém společen-

ství, smlouvy o výkonu funkce, 

 můţe vyloučit společníka a rozhoduje o zrušení společnosti. 

 

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

z nich oprávněn jednat samostatně jménem společnosti. Jednateli náleţí obchodní vedení spo-

lečnosti. K rozhodnutí o obchodním vedení společnosti, má-li společnost více jednatelů,       

se vyţaduje souhlas většiny jednatelů. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků. 

Jednatelé jsou povinni: 

 zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, 

 vést seznam společníků, 

 informovat společníky o záleţitostech společnosti. 

 

Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva nebo zvláštní zákon a má za úkol 

vykonávat tyto následující činnosti: 

 dohlíţet na činnosti jednatelů, 

 nahlíţet do obchodních a účetních knih a dalších dokladů a kontrolovat obsaţené úda-

je, 

 přezkoumávat roční účetní uzávěrku, 

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

 

Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou a musí mít alespoň tři členy. Čle-

nem dozorčí rady nemůţe být jednatel společnosti a na členy této rady se vztahuje zákaz kon-

kurence. 

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

typu s.r.o. vytvářeny orgány profesního managementu, jehoţ forma je rozdílná. [10] 
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Obr. 3.3: Obecné schéma společnosti s ručením omezeným. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Zdroj: DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty sportovního marketingu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-

TUO, 2005. 88 s.  
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4 KOMPARACE ŢEN. FOTBALU Z HLEDISKA MANAGEMENTU 

 

4.1 Historie ţenského fotbalu 

 

Počátky ţenského fotbalu jsou úzce spojené s počátky muţského fotbalu. Fotbalová 

asociace mluví o prvních zmínkách ţenského fotbalu uţ ve 12. století, kde hrály ţeny fotbal 

v rámci lidových her ve Francii. Moderní fotbal v podání ţen, který známe v dnešní podobě, 

byl poprvé zaznamenán během devadesátých let 18. století ve Skotsku. 

V pozadí brzkého ţenského fotbalu stojí Nettie Honeyball. Jedná se o ţenu, která zalo-

ţila první evropský fotbalový klub určený něţnějšímu pohlaví. Klub nesl název British Ladies 

Football Club, který vznikl v roce 1894 v Anglii. Na Ostrovech však převládala nedůvěra       

a odpor k ţenskému pojetí fotbalu. A tak se ţenský fotbal rozvíjel i bez podpory Anglické 

fotbalové asociace. Rozšíření do povědomí lidí přinesla ţenskému fotbalu aţ smutná první 

světová válka. V této době byl nejznámější tým Dick z Prestonu. Toto ţenské druţstvo ode-

hrálo vůbec jako první v roce 1920 první mezistátní zápas a to s fotbalistkami ze Zimbabwe   

a následně s fotbalistkami z Francie. Popularita ţenského fotbalu stále stoupala, coţ dokazuje 

počet diváků, kteří se přišli na ţenský fotbal podívat. Během pěti zápasů přišlo kolem 70 tisíc 

lidí. 

Ovšem po roce 1921 nastal v Anglii zlom a ţenský fotbal utrţil svou první velkou ránu. 

Anglická asociace rozhodla, ţe pobíhání ţen po hřišti s balonem u nohy je neetické, a proto 

byly všechny zápasy přesunuty na ragbyové hřiště nebo do malých neupravených parků. Za 

několik následujících let v roce 1969 byla zaloţena ţenská fotbalová asociace pod názvem  

Woman´s FA. O dva roky později byl zrušen zákaz z roku 1921 a ţeny se tak mohly vrátit na 

kvalitní travnaté plochy. 

Na začátku jednadvacátého století se ţenský fotbal zprofesionalizoval a zpopularizoval, 

avšak stále musí soupeřit se svým velkým bratrem a to muţským fotbalem. Velké ţenské tur-

naje či ligy mají mnohem menší televizní podporu. Od roku 1982 je konáno EURO ţen a od 

devadesátých let se ţenský fotbal dostal také na Olympiádu. Všeobecně se očekává, ţe          

se popularita ţenského fotbalu bude stále zvyšovat.     
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4.2 TJ Olympia Bruntál 

 

4.2.1 Historie 

 

TJ Olympia Bruntál vznikla 2.12.1988 a má nyní 661 členů, kteří se sdruţují v oddílech 

atletiky, kopané, kuţelek, bowlingu, rekreačního sportu, oddílu zdravotně postiţených spor-

tovců a oddílu České asociace pro všechny. TJ Olympia má bohatou sportovní tradici, ze kte-

ré pocházejí reprezentanti České republiky v atletice a to např. Jarmila Urbanová, Barbora 

Fišarová, Lucie Kříţová a další. Prioritou TJ je péče o mládeţ, kde starší a mladší ţáci hrají 

ţupní soutěţ kopané. Druţstvo dorostu hraje krajský přebor a druţstvo muţů hraje 1. B. třídu 

skupinu A v Moravskoslezském kraji. Olympia Bruntál je pořadatelem kaţdoročního uznáva-

ného běţeckého závodu „Mezinárodní večerní běh Bruntálem“, který má za sebou uţ několik 

ročníků a startují na něm kaţdoročně přední světoví běţci a česká elita. Kaţdý prosinec pořá-

dá Olympia tradiční „Mezinárodní halový fotbalový turnaj ţáků“, na kterém startují kaţdo-

ročně přední evropské a české prvoligové kluby. TJ Olympia Bruntál udrţuje partnerské vý-

měnné vztahy s kluby jako např. ASV Salzburg v Rakousku, maďarským SC Esztergom nebo  

s Lokou Trnava ze Slovenska. V roce 2003 si oddíl vybudoval nové fotbalové hřiště a sociální 

zázemí, jehoţ druhá etapa rekonstrukcí včetně vybudování restaurace byla dokončena v roce 

2007. V červenci roku 2008 začal fotbalový oddíl s výstavbou fotbalového hřiště s umělou 

trávou a umělým osvětlením.    

Ţenský fotbalový klub pod hlavičkou TJ Olympia Bruntál vznikl v roce 2007. V této 

době děvčata z Bruntálu ještě nehrála ţádnou soutěţ, jelikoţ většina dívek nebyla registrována 

na fotbalovém svazu. Dívky hrály pouze přátelská utkání proti ţákům nebo mezi sebou. Vů-

bec své první přátelské utkání sehrála bruntálská děvčata dne 21. 6. 2008 na hřišti v Chomýţi, 

kde se utkala s tamními ţáky a po velmi dobrém a vyrovnaném výkonu si nakonec odnesla 

poráţku v poměru 2:1. V tomto roce byly postupně všechny dívky zaregistrovány na fotbalo-

vém svazu. Dne 4. 2. 2009 v Křenovicích odehrály bruntálské ţeny svůj vůbec první halový 

turnaj, kde ve velké a silné konkurenci nakonec obsadily krásné třetí místo a odvezly si domů 

i získaný pohár. Tento úspěch nakopl vedení Olympie a dne 27. 5. 2009 byla odeslána při-

hláška do soutěţe ţen. O prázdninách tohoto roku zavítala děvčata na 10-denní turnaj do Itá-

lie, kde obsadila celkové čtvrté místo. Po tomto turnaji se dívky z Olympie mohly těšit na své 

první mistrovské utkání, které bylo na programu dne 29. 8. 2009 ve Stachovicích. Toto histo-

ricky první důleţité utkání skončilo remízou 0:0. Ihned ve své první fotbalové sezóně 
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2009/2010 skončily ţeny z Bruntálu na 3. místě v divizi A ţen. Na následující ročník 

2010/2011 získaly ţeny posily ze sousedního města Krnova a s 21 výhrami, 1 remízou a ţád-

nou prohrou soutěţ vyhrály a postoupily do Moravskoslezské ligy ţen. Ve stávající sezóně    

si bruntálské ţeny vedou velice dobře a jsou překvapením soutěţe. 

 

4.2.2 Základní informace o klubu 

 

Název:   TJ Olympia Bruntál 

Právní forma:  Občanské sdruţení 

Adresa:  Zahradní 1, 792 01 Bruntál 

Internetové stránky: www.olympiabruntal.cz 

Kraj:   Moravskoslezský 

Rok zaloţení:  2007 

Soutěţ:  2. Moravskoslezská liga ţen  

Klubové barvy: Červená, modrá 

Areál:   1x travnaté hřiště a 1x hřiště s umělým povrchem 

 

 

Obr. 4.1: Znak klubu TJ Olympia Bruntál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Právní forma 

 

TJ Olympia Bruntál byla dne 26. 3. 1991 oficiálně zaregistrována na Ministerstvu vnitra 

jako občanské sdruţení, díky němuţ se stala samostatnou sportovní jednotkou.  

 

Vedení klubu tvoří: 

 Jan Urban – předseda oddílu a sekretář 
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 Josef Krajčovič – člen výboru klubu 

 Zdeněk Orság st. – člen výboru klubu 

 Leoš Hájek – člen výboru klubu 

 Ladislav Švajda st. – sportovní manaţer 

 

Ostatní členové klubu tvoří: 

 Zdeněk Orság ml. – hlavní trenér 

 Ladislav Švajda ml. – asistent trenéra 

 Tomáš Maňák – trenér brankářek a masér 

 

Obr. 4.2: Organizační struktura TJ Olympia Bruntál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.2.4 Činnosti jednotlivých členů klubu 

 

Jan Urban (předseda klubu) 

Jeho hlavním úkolem je zabezpečit bezproblémový chod občanského sdruţení a správných 

způsobem komunikovat s ostatními členy jednotlivých oddílů TJ Olympia Bruntál. Do všech 

svých oddílu, nejen fotbalových, se snaţí získat nové sponzory, se kterýma vyjednává budou-

cí podmínky pro oboustrannou spokojenost. Dále také dohlíţí na finanční stránku klubu         

a rozhoduje o výši členských příspěvků. 

 

Josef Krajčovič (člen výboru) 

Ve fotbalových oddílech je oprávněn jednat za předsedu klubu v případě jeho nepřítomnosti. 

Pomáhá předsedovi klubu starat se o bezproblémový chod klubů. Dohlíţí na finanční pro-

středky klubu a jako jediný společně s předsedou má k těmto finančním prostředkům přístup.  

 

Zdeněk Orság st. (člen výboru) 

Jeho hlavní činností je zabezpečování mládeţe a všeho kolem ní, přičemţ se jedná především 

o chlapce. Také pomáhá předsedovi klubu starat se o ne jednoduchý chod klubu. 

 

Leoš Hájek (člen výboru) 

Jedná se o důleţitého člena výboru, jehoţ hlavní náplní práce je bezproblémový chod všech 

sportovních, rekreačních aj. akcí, které Tj Olympia Bruntál pořádá. Je hlavním organizátorem 

a vedoucím nejen pro ţenský tým, ale také pro všechny ostatní oddíly v TJ. 

 

Ladislav Švajda st. (sportovní manaţer) 

Jedná se o hlavního sportovního manaţera, který zajišťuje bezproblémový chod ţenské kopa-

né v tomto oddílu. Mezi jeho hlavní náplň práce patří zajištění přátelských a mistrovských 

utkání, doprava na tyto utkání, zimní a letní soustředění a také je hlavním iniciátorem doplně-

ní stávajícího hráčského kádru novými posilami, a to nejen hráčkami ale i trenéry. Dále hledá 

sponzory do tak zajímavé oblasti, kterou ţenský fotbal určitě je.   

 

Zdeněk Orság ml. a Ladislav Švajda ml. (trenéři) 

Jejich hlavním úkolem je kvalitně připravit ţenský tým na svá mistrovská utkání jak po fyzic-

ké, ale také po technické a psychické stránce. Měli by připravit kaţdou hráčku tak, aby podala 
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svůj co nejlepší výkon a to v kaţdém utkání. Dále tyto mistrovská utkání analyzují a případné 

chyby v utkání se snaţí napravit na následujících trénincích.  

 

Tomáš Maňák (br. trenér a masér) 

V tomto ţenském týmu má na starosti brankářky a jejich následnou přípravu do zápasu. Dále 

také zastává funkci maséra, který ošetřuje hráčky při různým zraněních. Při potřebě masíruje 

svaly před začátkem zápasu a také po skončení mistrovského utkání.  

 

Hráčky 

V současné době má tým TJ Olympia Bruntál registrovaných 29 hráček, z toho aktivně v klu-

bu působí pouze 22 hráček. Zbytek hráček tvoří děvčata, která pomalu ukončují svou hráč-

skou kariéru nebo se jedná o dívky, které ještě nedosáhly věkové kategorie 15 let a tudíţ ještě 

nemají moţnost hrát za ţenský tým. Během zatím svého čtyřletého působení se v klubu vy-

střídalo uţ několik hráček. Jelikoţ si klub TJ Olympia Bruntál uţ od zaloţení kladl vysoké 

ambice, musel se poohlídnout po hráčkách, které by zkvalitnily tehdejší hráčský kádr. Výraz-

ně tomu napomohla situace, kde se v nedalekém městě Krnově rozpadlo celé ţenské druţstvo. 

Velké mnoţství krnovských ţen tak přešlo právě do Bruntálu a tímto výrazně rozšířilo kádr 

nově vzniklého ţenského týmu.  

Hlavním problémem současného týmu TJ Olympia Bruntál je neexistující mládeţnic-

ký tým. V týmu se nachází i několik mladších holek, které pokud chtějí, musí trénovat se ţe-

nami, kde ovšem nedosahují svou kvalitou. Trenéři se jim však nemůţou dostatečně věnovat  

a předat jim své cenné rady a zkušenosti. Tento problém vede i k tomu, ţe je v týmu málo 

hráček, které jsou odchovankyněmi klubu. V klubu je celá polovina hráček pouze na hostová-

ní z jiných měst jako je např. Krnov, Šumperk, Jeseník nebo dokonce i Slovácko. Za jistých 

okolností při prodeji hráček nepůjde výtěţek do místní pokladny, ale do pokladny jejího ma-

teřského klubu.  

V aktuální sestavě dívčího fotbalového klubu TJ Olympia Bruntál najdeme mnoho zku-

šených fotbalistek a také dvě odchovankyně klubu, které si v loňském roce prošly výběrem 

největšího klubu v Moravskoslezském kraji a to Baníkem Ostrava. Jedná se o kapitánku týmu 

Barboru Fišerovou a nadějnou patnáctiletou hráčku Anetu Krahulcovou. Druhá zmíněná do-

konce loňský ročník střídavě startovala za Baník Ostrava a zároveň také za Olympii Bruntál. 

Obě hráčky se ovšem rozhodly setrvat v mateřském klubu a to z důvodu větší vytíţenosti 

v klubu. 
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4.2.5 Trénink a zápas 

 

V právě probíhající sezóně mají bruntálské dívky velmi náročný tréninkový proces. Ty-

to tréninkové jednotky jsou naplánované 3x do týdne. Kaţdý jednotlivý trénink se koná na 

hřišti v Moravskoslezském Kočově, avšak po tuhé zimě bývají tréninky přesunuty na hřiště    

s umělým povrchem v Bruntále. Zde se trénuje do doby, neţ počasí dovolí opět trénovat na 

přírodní trávě v Kočově. Tréninky probíhají kaţdé pondělí, středu a pátek od 16:30 do 18:00 

hod. Jelikoţ obě hřiště nejsou určené jen pro bruntálské ţeny, ale trénují zde také muţi, dorost 

a ţáci, musí se děvčata uskromnit a na trénování jim zbývá většinou jen půlka hřiště. V zimní 

přestávce jsou tréninky naplánovány v tělocvičně na dva dny v týdnu a to vţdy v pondělí a ve 

čtvrtek. Kaţdý trénink je navrţen tak, aby obsahoval potřebné fyzické i fotbalové dovednosti. 

Nejdůleţitějším bodem zimní přípravy je kaţdoroční 4 denní soustředění v Loučné nad Des-

nou.  

Trenéři se snaţí vymýšlet tréninky tak, aby byl kaţdý jiný a specifický a aby nepůsobily 

nudně a stereotypně. První trénink v týdnu je pondělní a můţeme ho nazvat po zápasovým 

tréninkem. Jako kaţdý trénink i tento začíná prvotním rozběháním a následným rozcvičením, 

kde se bruntálská děvčata protáhnou a zahřejí. Jelikoţ na tréninky chodí velký počet děvčat, 

jsou následně rozdělené do dvou skupin. První skupina se věnuje práci s balónem, kde          

se utvoří dvojice a přihrávají si na krátkou a posléze větší vzdálenost. Při těchto přihrávkách 

dochází i ke zpracování míče. Druhá skupina se věnuje střelbě, kde nejprve dochází k lehkým 

střelám k rozchytání brankářky a pokračuje v nácviku dalších střel z různých pozic a stran. 

Zde děvčata trénují i kvalitní, finální přihrávku, která bývá důleţitá k úspěšnému vstřelení 

gólu. Na konci tréninku si kaţdá hráčka zkouší jednu penaltu a trénink končí závěrečným vy-

klusáním jednoho či dvou kol. Středeční trénink je především zaměřený na zvyšování fyzické 

kondice. Tento trénink je bruntálskými děvčaty nejméně oblíbený, jelikoţ se zde málo pracuje 

s balónem. Hlavní náplní tréninku je běh na krátkou vzdálenost, střední vzdálenost a vytrva-

lostní běh. Po náročné fyzické části tréninku následuje střelba na branku a trénink končí závě-

rečným vyklusáním. Poslední naplánovaný trénink v týdnu je páteční trénink nebo-li téţ před 

zápasový. V tento den jsou nacvičovány různé standardní situace, jako je nácvik rohových 

kopů, trestných kopů, autů a penalt. Dále trénink pokračuje nácvikem fotbalových akcí, kde 

hrají ofenzivní hráčky proti defenzivním hráčkám. V závěrečné části tréninku se hraje fotbá-

lek na půl hřiště.  

Po následných třech náročných trénincích následuje odměna v podobě mistrovského 

utkání. Do základní sestavy tohoto zápasu se dostanou pouze dívky, které pravidelně a pocti-
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vě trénují. Domácí zápasy jsou na programu pravidelně kaţdou sobotu od 14:00 hod. na hřišti 

v Moravskoslezském Kočově. I kdyţ se hřiště nachází v nedaleké vesnici, vţdy se najde urči-

tá skupinka lidí, která přijde bruntálská děvčata podpořit. U hřiště je malá tribunka, která      

se povětšinu zápasu celá zaplní, a tak fotbal v podání ţen sleduje okolo 50-100 diváků. Ve své 

vůbec první sezóně v Moravskoslezské lize ţen se bruntálská děvčata po 12-ti kolech drţí na 

třetí pozici a jsou velkým překvapením soutěţe, jelikoţ dokáţou potrápit i celky z úplného 

vrchu tabulky. 

 

4.2.6 Strategické plánování z hlediska cílů 

 

Tato část je podrobně věnována všem sportovním, ekonomickým a sociálním cílům 

ţenského fotbalového klubu TJ Olympia Bruntál.  

 

Mezi sportovní cíle tohoto klubu patří: 

 udrţení v Moravskoslezské lize ţen, 

 umístění v horní polovině tabulky, 

 posílení a udrţení stávajících hráček, 

 vítězství v moravském poháru, 

 vytvoření dívčího mládeţnického celku. 

 

Hlavní sportovní cíl se ţenám TJ Olympia Bruntál podařil splnit v sezóně 2010/2011    

a to postupem do 2. Moravskoslezské ligy ţen. V této soutěţi chce oddíl setrvat, působit dů-

stojně a skončit pokud moţno na předních příčkách tabulky. Důleţitým bodem je také udrţení 

stávajících hráček v klubu, popř. doplnění a posílení o hráčky nové. Mezi krátkodobý spor-

tovní cíl lze zařadit moţný úspěch v domácím moravském poháru, kde si o finále zahrají 

bruntálská děvčata s celkem druholigových hráček z Horních Heřpic. K dlouhodobému spor-

tovnímu cíli patří vytvoření dívčího mládeţnického celku, který by postupně vychovával 

hráčky a doplňoval oddíl ţen. 

 

Do ekonomických cílů můţeme zařadit: 

 zlepšení systému řízení klubu, 

 udrţení hlavního sponzora týmu, 

 ekonomickou stabilitu oddílu ţen. 
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Hlavním ekonomickým cílem je s pomocí sponzorů hradit veškeré náklady spojené       

s cestováním a startovným na utkáních a turnajích, ale také zajištění potřebného materiálního 

vybavení od balónu aţ po dresy. V neposlední řadě je důleţitým cílem stabilizovat oddíl ţen. 

 

Za sociální cíle lze povaţovat: 

 identifikace ţen s klubem, 

 spokojenost členů s oddílem. 

Všechny fotbalistky TJ Olympia Bruntál náleţitě reprezentují svůj oddíl. Kaţdá 

z hráček obdrţela klubové bílé triko, teplákovou soupravu a nepromokavou červenou bundu. 

V tomto oblečení cestují hráčky na kaţdý zápas. Jelikoţ tyto věci jsou v osobním vlastnictví 

kaţdé hráčky, mohou tyto věci nosit a reprezentovat klub i jinde neţ na fotbale. Vedení         

se o ţeny stará velice dobře a tak zavládá oboustranná spokojenost.  

 

4.2.7 Reklama 

 

Reklama na dresech patří mezi důleţitou součást rozpočtu TJ Olympia Bruntál. Klub 

má uprostřed na přední straně dresu logo svého největšího sponzora, a to firmu Auto:Fišer, 

který ţenskému fotbalovému klubu přispívá největšími sponzorskými dary v podobě materi-

álního vybavení a peněţních prostředků. Dále je na levé přední části dresu zobrazeno logo 

klubu TJ Olympia Bruntál. V zadní části dresu je od shora nápis klubu, následuje číslo a ve 

spod dresu je uvedena emailová adresa hlavního sponzora: www.auto-fiser.cz. Obdobně jsou 

na tom trenýrky, kde je také uveden hlavní sponzor, logo klubu a číslo hráče. Hlavní partner 

dodávající sportovní vybavení je Adidas. 
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Obr. 4.3: Reklama na dresu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2.8 Finanční stránka klubu 

 

Tato podkapitola obsahuje souhrnný přehled financí v klubu TJ Olympia Bruntál za rok 

2011. Obsahem kapitoly jsou čtyři přehledné grafy (Obr. 4.4, Obr. 4.5, Obr. 4.6 a Obr. 4.7), 

na kterých je zachycen přehled příjmů, výdajů, celkový výsledek hospodaření a výdaje spoje-

né pouze s činností ţenského fotbalového oddílu. Veškeré hodnoty poskytl předseda a sekre-

tář klubu TJ Olympia Bruntál pan Jan Urban. Výdajovou část rozpočtu ţen poskytl Ladislav 

Švajda. 
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Obr. 4.4: Příjmová sloţka TJ Olympia Bruntál 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkové příjmy klubu jsou znázorněny na Obr. 4.4. Tyto přehledně prezentované příjmy 

můţeme rozdělit na několik dílčích oblastí. Velmi výrazný způsobem se na chodu TJ Olympia 

Bruntál podílely dotace od města a kraje, které v roce 2011 činily 401 100,- Kč. Nezanedba-

telné jsou však také finanční prostředky z oddílových příspěvků, příspěvků z ČSTV a pří-

spěvků od fyzických a právnických osob, které celkem činily 673 533,- Kč. Ostatní příspěv-

ky, do kterých můţeme zařadit např. trţby za prodané vlastní výrobky a zboţí, dosáhly za 

minulý rok hodnoty 646 289,- Kč. Veškeré příjmy, které vznikly prostřednictvím ţenského 

fotbalu, byly odvedeny do společného rozpočtu klubu. Jednalo se především o finanční obnos 

od hlavního sponzora bruntálských fotbalistek, a to firmy Auto:Fišer, který přispěl částkou 

80 000,- Kč.  

 

 

 

 

 

 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Oddílové 

příspěvky

Příspěvky 

od fyz. a 

práv. osob

Dotace od 

města a 

kraje

Příspěvky z 

ČSTV a 

svazu

Ostatní 

příspěvky

313 624
296 661

401 100

63 248

646 289



40 

 

Obr. 4.5: Výdajová sloţka TJ Olympia Bruntál 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Celkové výdaje klubu jsou zachyceny na Obr. 4.5. Můţeme je také rozdělit na několik 

dílčích oblastí. Nejvýraznější poloţkou ve výdajích je tělovýchovná činnost, která pokladnu 

klubu zatíţila v roce 2011 částkou 712 779,- Kč. Mezi další velké výdaje klubu patří cestov-

né, náklady na rozhodčí, údrţbu a provoz sportovního zařízení, jenţ dosáhly za minulý rok 

celkové hodnoty 632 495,- Kč. Ostatní náklady, které zahrnují např. spotřebované energie, 

odměny aj., dosáhly částky 253 004,- Kč. 

 

Výdajová část rozpočtu bruntálských fotbalistek za rok 2011: 

 organizace zápasu – zahrnuje zajištění rozhodčích a technické dovybavení hřiště, kde 

bylo zapotřebí kolem 14 000,- Kč, 

 pronájem sportovního zařízení + sluţby – v zimních měsících pronájem tělocvičny     

a umělé trávy se sluţbami stálo cca 28 000,- Kč, 

 doprava – částka okolo 55 000,- Kč představovala pokrytí dopravy na všechny mis-

trovská i přátelská utkání, 

 přestupy a hostování – zatíţily pokladu o 20 000,- Kč. 
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Celkový souhrn výdajů ţen za loňský rok dosáhl částky 117. 000,- Kč. Na Obr. 4.6      

je zachycen procentuální podíl výdajů ţen a celkových výdajů klubu. 

 

Obr. 4.6: Podíl oddílu ţen na výdajích 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na Obr. 4.7 je zachycen celkový výsledek hospodaření klubu TJ Olympia Bruntál za 

rok 2011. Tento graf vychází z předchozích popisovaných grafů Obr. 4.4 a Obr. 4.5. Z grafu 

je patrné, ţe hospodaření klubu je v pozitivních číslech. Konkrétně při srovnání celkové výše 

příjmů a výdajů získáme rozdíl 122 644,- Kč. 
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Obr. 4.7: Výsledek hospodaření TJ Olympia Bruntál 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.2.9 SWOT analýza 

 

Tato kapitola obsahuje SWOT analýzu rozebíraného dívčího klubu TJ Olympia Bruntál. 

V následující Tab. 4.1 je uvedena tato analýza, která se zabývá silným stránkami, slabými 

stránkami, příleţitostmi a ohroţením klubu. Podkladem pro vytvoření analýzy byl rozhovor  

se sportovním manaţerem, trenérem a hráčkami klubu.  

Ţenský fotbalový klub TJ Olympia Bruntál má přibliţně stejný počet silných a slabých 

stránek. Při pohledu na Tab. 4.1 lze ze silných stránek vyzdvihnout kvalitní materiální vyba-

vení. Nejedná se pouze o dresy, míče a další materiální pomůcky na tréninky, ale také o nové 

teplákové soupravy, kterými děvčata reprezentují svůj klub. Mezi další silné stránky patří 

moderní zázemí, které bylo vybudováno roku 2007 v Moravskoslezském Kočově. Tento bod 

ovšem můţeme zařadit i do slabých stránek klubu, jelikoţ je toto moderní zázemí vybudované 

v nedaleké vesnici a tudíţ tam musí všichni členi klubu dojíţdět. Mnohem výraznější slabou 

stránkou je však neexistující tým dívčí mládeţe. Tento problém bude muset vedení vyřešit 

v co nejbliţší době, jelikoţ podmínkou vstupu do sezóny 2012/2013 je, aby kaţdý tým 
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v druhé lize měl svůj mládeţnický tým. Situaci okolo mládeţnického dívčího týmu lze také 

označit jako hlavní příleţitost, která by měla do budoucna přinést klubu řadu nadějných hrá-

ček. V následující Tab. 4.1 jsou také uvedené hrozby, které by mohly ohrozit činnost klubu. 

K největší pak patří sestup bruntálského ţenského týmu zpátky do niţší soutěţe a následný 

odchod hráček do jiných lepších týmů nebo za zaměstnáním.   

 

Tab. 4.1: SWOT analýza klubu TJ Olympia Bruntál 

 

Strenghts - silné stránky Weaknesses - slabé stránky 

 Moderní zázemí  Neexistující tým mládeţe 

 Přeprava autobusem k zápasu  Hřiště v sousední vesnici 

 Výborný kolektiv  Více druţstev na hřišti při tréninku 

 Silné jádro klubu fanoušků  Nedostatečná propagace klubu 

 Kvalitní materiální vybavení 

(tréninkové soupravy, dresy… ) 

 Poměrně malá divácká návštěvnost 

na zápasech 

 Ochota managementu pracovat 

ve svém volném čase   

    

Opportunities - příleţitosti Threats - hrozby 

 Vytvořit dívčí mládeţnický tým  Sestup do niţší soutěţe 

 Získat nové sponzory  Zranění hráček 

 Přilákat více diváků na zápasy  Vznik nových klubů v okolí 

 Příliv nových hráček ze širšího okolí  Ztráta hlavního sponzora 

 Postup do 1. ligy  Klesající zájem mládeţe o sport 

  

 Odchod hráček za zaměstnáním nebo 

do jiných klubů 

    

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.2.10 Rozhovor se členem klubu 

 

Strukturu rozhovoru tvoří otázky, které byly poloţeny a zodpovězeny manaţer klubu 

Ladislavem Švajdou. 
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1) Jaká je Vaše náplň práce v klubu, jak dlouho se ji věnujete a jak jste se k této práci dostal? 

Jsem sportovním manaţerem ţen a této činnosti se věnuji jiţ od roku 2007, kdy jsme tým ţen 

postupně zakládali společně s panem Ivem Studničkou, který v té době dělal vedoucího v TJ 

Olympia Bruntál. K této práci jsem se dostal díky nápadu zhruba třech lidí, abychom zaloţili 

tým dívek a ţen (dívčí fotbal). 

 

2) Věnujete se i jinému povolání a jakému? 

Jsem regionálním manaţerem v sázkové společnosti, kde se starám o chod zhruba 60 poboček 

této společnosti. 

 

3) Myslíte si, ţe je důleţité být vzděláván v oblasti sportovního managementu? 

Rozhodně si myslím, ţe ano. 

 

4) Znáte nějaké vysoké školy, které se zabývají vzděláváním ve sportu? 

Ano znám Fakultu tělesné výchovy a sportu v Praze (Karlova univerzita), Fakultu tělesné 

výchovy v Olomouci, KTV v Liberci a myslím, ţe je také nějaký obor v Ostravě. 

 

5) Máte zkušenosti s vedením jiného neţ ţenského fotbalového celku? A kterého? 

Zkušenosti dle mne mám obrovské. Dělal jsem kromě jiného 9 let předsedu fotbalového klubu 

SK Staré Město u Bruntálu. Dále jsem trénoval jak přípravku, ţáky, dorostence tak i muţe. 

Samozřejmě jsem dříve i aktivně hrál fotbal, zhruba 30 let. 

 

6) Zbývá Vám dostatek času i na vaše soukromé koníčky? 

Času na koníčky moc není, ale přesto na cestování, turistiku, plavaní, badminton nebo tenis   

si rád čas najdu. 

 

7) Jaké máte vztahy s ostatními členy klubu, trenéry a hráčkami? 

Vztahy se členy v oddílu TJ Olympia Bruntál jsou přátelské a výborné. To samé platí i s tre-

néry a hráčkami. 
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4.3 ŠKF Ţirafa Ţilina 

 

4.3.1 Historie 

 

Fotbal v Ţilině se začal hrát na sklonku roku 1908. Po několikaměsíčních přípravách 

svolali iniciativní organizátoři zakládající členskou schůzi, která 20. června 1909 dala nově 

zaloţené organizaci název „Kruh ţilinských sportovců. Roku 1928 po vítězství nad Bratisla-

vou získali fotbalisti ŠK Ţilina svůj vůbec první titul mistra Slovenska a probojovali se mezi 

čtyři nejlepší muţstva tehdejšího Československa. Velkého úspěchu dosáhli v ročníku 

1946/47, kde v první lize obsadili třetí místo za Slávií a Spartou Praha. K cenným úspěchům 

lze zařadit také vítězství ţilinského muţstva ve slovenském poháru a následný postup do finá-

le československého poháru, které se odehrálo v roce 1961. Od této doby hráli fotbalisti nej-

vyšší soutěţ, avšak roku 1978 spadli do druhé nevyšší soutěţe v lize. Po rozdělení Českoslo-

venska hrají fotbalisté ze Ţiliny nejvyšší slovenskou soutěţ, ve které střídají dobré výkony 

s výkony horšími. 

Vůbec první ţenský fotbalový klub v Ţilině byl zaloţen v červnu roku 1991 a nesl ná-

zev ŠKF Ţilina. Děvčata se nechtěla jen koukat na své muţské kolegy a tak se začala scházet 

na hřišti. Hlavním iniciátorem a zakladatelem byl Ing. Ladislav Németh, který plnil funkci 

tajemníka klubu. O to, aby fotbal v podání ţen dobře vypadal, se postarali trenéři Miroslav 

Fatura a Josef Nebáň. Po těţkých začátcích čekal v září ţilinské fotbalistky první mistrovský 

zápas. Ten se konal na hřišti Petrimexu Bratislava a po statečném a bojovném zápase si ţilin-

ská děvčata odnesla poráţku v poměru 5:1. V letech 1997 - 2003 se klub přejmenoval na ŠKF 

VIX Ţilina. Pod tímto názvem proţívaly ţeny jedno z nejkrásnějších a nejúspěšnějších obdo-

bí. V sezóně 1999/2000 získaly ţeny i ţačky tituly mistryň slovenské ligy a ţeny historicky 

poprvé měly moţnost účastnit se ţenské Evropské Ligy Mistrů. Po ukončení spolupráce       

se sponzorem VIX se klub zpátky přejmenoval na ŠKF Ţilina. Na sezónu 2010/2011 získal 

klub název ŠKF Juventus Ţilina. Spolupráce s Juventusem však byla velice náročná a proto 

od aktuální sezóny klub spolupracuje s centrem volného času Ţirafa. To se promítlo i do další 

změny názvu klubu na ŠKF Ţirafa Ţilina.     
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4.3.2 Základní informace o klubu 

 

Název:   ŠKF Ţirafa Ţilina 

Právní forma:  Občanské sdruţení 

Adresa:  Smreková 32, 010 07 Ţilina 

Internetové stránky: http://www.skjuventus.sk/klub/ 

Kraj:   Ţilinský 

Rok zaloţení:  1991 

Soutěţ:  1. Liga ţen   

Klubové barvy: Červená, zelená, ţlutá 

Areál:   1x travnaté hřiště v Kysuckom Lieskovci 

 

4.3.3 Právní forma 

 

ŠKF Ţilina byla v červnu 1991 oficiálně zaregistrována jako občanské sdruţení. 

Vedení klubu tvoří:  

 Ivan Bača – předseda klubu 

 Ing. Ladislav Németh – sportovní manaţer, trenér ţaček 

 Ing. Štefan Mrenka – hlavní trenér 

 

Obr. 4.8: Organizační struktura ŠKF Ţirafa Ţilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Ivan Bača 

Ing. Ladislav  

Németh 

Ing. Štefan   

Mrenka 
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4.3.4 Činnosti jednotlivých členů klubu 

 

Ivan Bača (předseda klubu) 

Jako předseda klubu má odpovědnost za celkový chod a činnost klubu. Dohlíţí na finanční 

stránku klubu a snaţí se přilákat co nejvíce sponzorů. V neposlední řadě reprezentuje klub na 

místí, regionální i mezinárodní úrovni.  

 

Ing. Ladislav Németh (sportovní manaţer) 

Jedná se o nejdůleţitější osobu, kterou ve svém vedení ţilinské fotbalistky mají. Tato osoba 

není pouze sportovním manaţerem, ale také tajemníkem a trenérem ţaček, který je ve vedení 

uţ 21 let od zaloţení klubu. Hlavní náplní jeho práce je správné zajištění všech mistrovských  

i přátelských utkání. Společně s předsedou klubu se snaţí o bezproblémový chod klubu, hledá 

nové sponzory a nové talenty. Celé vedení stojí tzv. „na jeho hlavě“. 

 

Ing. Štefan Mrenka (trenér) 

Trenérem ţen je teprve první sezónu. Jedná se o bývalého fotbalistu, který děvčatům předává 

své cenné zkušenosti, které nasbíral za svou aktivní kariéru. Děvčata připravuje nejen po fy-

zické, ale především po technické a taktické stránce. Společně se sportovním manaţerem ana-

lyzují odehrané utkání a hledají chyby v utkání, které chtějí postupně eliminovat.  

 

Hráčky 

V právě probíhající sezóně klub reprezentuje na úrovni ţenského fotbalu kolem 26-28 

registrovaných hráček a další hráčky stále přibývají, jelikoţ ŠKF Ţilina je jediným ţenským 

fotbalových klubem v Ţilině. Děvčata, která mají chuť vyzkoušet si jaké to je být fotbalistkou, 

mohou kdykoliv přijít na trénink a zatrénovat si. Někdy se však ale stává, ţe na jednoho trené-

ra připadne i 30 děvčat na tréninku. V týmu pak panuje velká konkurence a příleţitost zahrát 

si soutěţní utkání dostanou pouze ty nejlepší z nejlepších.  

Důleţitým faktorem v místím ţenském fotbalovém klubu je to, ţe si klub své hráčky 

vychovává uţ od raného věku. V klubu se nachází tři oddíly, mezi které patří přípravka, ţačky 

a ţeny. V přípravce mohou hrát dívky do deseti let, za ţačky pak do šestnácti let a po dovršení 

této věkové hranice přechází mladé dívky do oddílu ţen. Všechny mladé hráčky do šestnácti 

let klub vlastní, jelikoţ se jedná o odchovankyně klubu. Za jistých okolností se tyto nadějné 

mladé hráčky mohou stát důleţitými oporami týmu nebo mohou být prodány do lepších klu-

bů, coţ by mateřskému klubu přineslo určitý finanční zisk. Tyto prostředky by pak mohly být 
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investovány do rozvoje a chodu klubu. V týmu ţen se aktuálně nachází pouze dvě hráčky, 

které jsou v klubu na hostování. Tyto hráčky jsou důleţitou součástí týmu a tak se je vedení 

bude snaţit získat natrvalo.  

V nabytém kádru ţilinských děvčat najdeme mnoho zkušených fotbalistek a také pár 

reprezentantek Slovenska. Nejvýraznější osobou je zkušená obránkyně a kapitánka týmu Pa-

trícia Fischerová. Tato osobnost má na ostatní hráčky velmi dobrý vliv a většina týmu ji po-

vaţuje za svůj osobní vzor. Velmi důleţitá ţilinská odchovankyně není jedinou hráčkou, která 

reprezentuje svou zemi. V týmu se nachází také čtyři nadějné dívky, jenţ reprezentují Sloven-

sko v U – 19 a dvě mladičké děvčata reprezentující v U – 17. 

 

4.3.5 Trénink a zápas 

 

Ţenský fotbal v Ţilině má svou velmi bohatou tradici. Klub si sice nikdy nevybudoval 

své vlastní hřiště, ale dostal moţnost pronájmu v městských částech Ţiliny, a to v Bytčici, 

Povaţském Chlumci, Střáţi a na stadiónu VTJ v kasárnách. Posledních osm let byly všechny 

zápasy a tréninky odehrané právě na hřišti VTJ. Na konci roku 2011 však došlo k velké a ne-

čekané události. Tento stadión byl z technických důvodů uzavřen a ţilinská děvčata ze dne na 

den přišla o svůj domácí chrám. Vedení klubu muselo rychle jednat a sehnat nové hřiště, kde 

by fotbalistky trénovaly a hlavně odehrály svá domácí ligová utkání. Z důvodu velké vytíţe-

nosti ostatních městských hřišť se domácím stadiónem pro jarní část sezóny stalo hřiště 

v nedaleké vesnici Kysucký Lieskovec. Dokud nenastaly problémy s hřištěm trénovala ţilin-

ská děvčata 4x do týdne. Tréninky probíhaly kaţdé pondělky, středy, čtvrtky a pátky od 17:00 

do 18:30 hod. V současné době trénují děvčata pouze 2x do týdne a to z výše uvedeného dů-

vodu. Nové tréninky probíhají kaţdé úterý a čtvrtek od 17:30 do 19:00 hod. Přípravka a ţačky 

trénují na různých místech podle moţností a improvizace trenéra. I tak patří mezi nejlepší 

mladé týmu na Slovensku. V zimní přestávce se trénuje tři dny v týdnu v tělocvičně, avšak 

děvčata jen netrénují, ale také sehrávají spoustu turnajů. Tento klub si organizuje svůj vlastní 

mezinárodní turnaj ţen v hale, který je známý po celém Slovensku i v zahraničí.    

Jelikoţ tréninky v současné době probíhají pouze dvakrát do týdne, musí trenér vyuţívat 

kaţdé minuty. Úterní trénink je zaměřen na zvyšování kondice a zároveň na práci s balónem. 

Kondiční trénink rozvíjí vytrvalost, schopnost rychlé orientace, schopnost rychlého uplatnění 

s i bez míče, pohyblivost a tělesnou obratnost. Po fyzické části tréninku následuje hráčkami 

oblíbená technická část. Zde si kaţdá hráčka zlepšuje práci s balonem, jelikoţ nahrává své 
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spoluhráčce a následně balón zpracovává. Poslední patnáctiminutovka je věnována hře. Více 

oblíbeným je pak čtvrteční trénink, ve kterém se nacvičuje střelba, standardní situace a herní 

systém. I kdyţ tréninky probíhají pouze 2x do týdne účastní se jich téměř kompletní kádr. 

Hráčky si tak mezi sebou pěstují pozitivní kolektivní vztah, který přispívá ke kladným vý-

sledkům na hřišti.  

Kaţdotýdenní tréninkové nasazení je o víkendu zhodnoceno v mistrovském utkání. 

Domácí zápasy jsou na programu kaţdou sobotu od 15:00 hod. Všech domácích zápasů        

se vţdy účastní velká skupina diváků, coţ dokazuje, ţe fotbal v podání ţen je v Ţilině velice 

populární. Fandů dívčí ţilinské kopané neubylo ani v prvních jarních zápasech, přičemţ svá 

utkání musela odehrát v nedaleké vesnici. Toto pevné jádro fanoušků by za svými děvčaty 

jelo i na kraj světa. Po odehraných čtrnácti kolech se hráčky ŠKF Ţirafa Ţilina aktuálně na-

chází na čtvrtém místě desetičlenné ligové tabulky. Ve středu tabulky jsou týmy velice vyrov-

nané, a tak bude mít Ţilina ještě co dělat, aby udrţela svou čtvrtou příčku, která zaručuje účast 

v play off.  

 

4.3.6 Strategické plánování z hlediska cílů 

 

Tato kapitola je věnována všem cílům ţenského fotbalového klubu ŠKF Ţirafa Ţilina. 

 

K hlavním sportovním cílům klubu patří: 

 vyhrát 1. ligu ţen na Slovensku, 

 zahrát si opět LM, 

 udrţet důleţité hráčky v týmu, 

 pokračovat v úspěších ţaček. 

Klub ŠKF Ţirafa Ţilina si klade především střednědobé sportovní cíle. Tím nejdůleţi-

tějším je stát se opět nejlepším ţenským fotbalovým celkem na Slovensku a tudíţ postoupit 

do základních skupin ţenské Ligy mistrů. Takto úspěšná byla ţilinské děvčata v sezóně 

1999/2000 a ráda by na tento úspěch v nejbliţších letech navázala. Aby se opět dostavil velký 

úspěch, potřebuje vedení udrţet své nejlepší hráčky v týmu. Velmi dobrá spolupráce je také 

s mladými děvčaty, která v minulosti dosáhla výborných kladných výsledků. V těchto úspě-

ších by klub nadále rád pokračoval.  
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Do hlavních ekonomických cílů lze zařadit: 

 finanční zabezpečení klubu do budoucích let, 

 nalezení spolehlivého a stabilního sponzora. 

Důleţitým ekonomickým cílem je finanční zabezpečení klubu v následujících letech. 

V této oblasti se vedení bude hodně angaţovat, jelikoţ najít správného a spolehlivého sponzo-

ra je běh na dlouho trať. Prvotním a prioritním ekonomickým cílem je tedy nalezení hlavního 

a spolehlivého partnera.  

 

Mezi sociální cíle klubu patří: 

 stabilizace sportovního zázemí, 

 příliv nových tváří do klubu, 

 identifikace s klubem. 

Fotbalové hřiště v sousední vesnici je velkým problém současné dívčí kopané v Ţilině. 

Od nové sezóny by ţeny opět rády trénovaly a hrály na některém hřišti přímo ve městě. Spor-

tovní manaţer má necelého půl roku, aby tuto situaci vyřešil. Pro menší vytíţenost Ing. Ladi-

slava Németha má klub v plánu vzít k sobě alespoň jednoho dalšího trenéra.  

 

4.3.7 Reklama 

 

Na Obr. 4.9 můţeme vidět jeden z dresů ţilinských fotbalistek. Tyto dresy jsou pouţí-

vány jiţ několik let. V minulých letech byla velmi důleţitým sponzorem klubu společnost 

H5SMS. Tato firma poskytla ţilinským dívkám určitý finanční obnos, který byl pouţit na 

nákup těchto dresů. Logo firmy pak bylo umístěno na přední stranu. Na zadní straně dresu    

je uvedeno číslo jednotlivé hráčky a na samém vrchu název města. V současné době společ-

nost uţ není hlavním sponzorem fotbalistek, avšak tyto dresy děvčata ze Ţiliny stále nosí       

a firmu reprezentují. Toto sportovní vybavení dodala firma Diadora.  

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Obr. 4.9: Reklama na dresu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.3.8 Finanční stránka klubu 

 

V této podkapitole bude prezentován přehled financí v klubu ŠKF Ţirafa Ţilina za rok 

2011. Mezi hlavní body podkapitoly lze zařadit tři přehledné grafy, jenţ jsou postupně zachy-

ceny na Obr. 4.10, Obr. 4.11 a Obr. 4.12. Obsahem těchto grafů je přehled příjmů, výdajů      

a celkový výsledek hospodaření klubu. Veškeré hodnoty uvedené v grafech byly získány od 

sportovního manaţera klubu Ladislava Németha. Hodnoty byly uvedené v eurech a pro lepší 

přehlednost  a srovnatelnost byly přepočítány zaokrouhleným kurzem na koruny (1 € = 25,- 

Kč). 
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Obr. 4.10: Příjmy klubu ŠKF Ţirafa Ţilina 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

První z uvedených grafů je Obr. 4.10, na kterém jsou zachyceny příjmy ţilinského klu-

bu. Tyto příjmy lze rozdělit do čtyř oblastí. Zdaleka nejvyšším příjmem jsou příspěvky         

od společnosti Juventus, které činily v loňském roce 100 000,- Kč. Dalším velkým příjmem       

se staly členské příspěvky, které do pokladny klubu přinesly částku 75 000,- Kč. Dotace       

od města a příspěvky od fyzických a právnických osob dohromady klubu přinesly kolem 

100 000,- Kč. 
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Obr. 4.11: Výdaje klubu ŠKF Ţilina 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Další graf, zachycen na Obr. 4.11, popisuje mnoţství výdajů za rok 2011, jenţ vykázal 

ţenský tým ze Ţiliny. Výdaje z grafu můţeme rozdělit na čtyři hlavní oblasti. Největší vliv na 

rozpočet klubu mají náklady na dopravu, jenţ zatíţily kasu tohoto prvoligového týmu částkou 

187 500,- Kč. Další velké peníze jsou pak vydány na pronájem sportovišť, které spolknou 

okolo 62 500,- Kč. Náklady na rozhodčího a ostatní náklady se na výdajích klubu podílejí 

dohromady 50 000,- Kč.  

 

Finální výsledek hospodaření klubu za rok 2011 je zachycen na Obr. 4.12. V daném 

grafu jsou srovnány celkové příjmy a celkové výdaje klubu, kde je patrná ztráta – 25 000,- 

Kč.  
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Obr. 4.12: Výsledek hospodaření klubu ŠKF Ţirafa Ţilina 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3.9 SWOT analýza 

 

V Tab. 4.2 je uvedena SWOT analýza klubu ŠKF Ţirafa Ţilina, která je zaměřena na 

silné stránky, slabé stránky, příleţitosti a ohroţení klubu. Podkladem pro vytvoření této ana-

lýzy byl rozhovor se sportovním manaţerem Ing. Ladislavem Némethem.  

SWOT analýza ţilinského fotbalového klubu obsahuje přiměřené mnoţství informací, 

získané od sportovního manaţera, který zná dokonale situaci v klubu, jelikoţ v něm působí uţ 

od samého zaloţení. Při pohledu na Tab. 4.2 lze z dalších silných stránek vyzdvihnout silnou 

mládeţnickou základnu, která je zaručenou zásobárnou pro „A“ tým ţilinských fotbalistek. 

Důleţitou roli zde hrají také reprezentantky klubu, které do svého týmu nalákají mnoho dal-

ších nadějných dívek, jenţ by také chtěly dosáhnout úspěchu v podobě postupu do ţenské 

LM. Naopak mezi slabou stránku patří umístění sportovního zařízení. Hřiště se nachází 15 km 

od Ţiliny, je tam špatné vybavení prostorů a nedostatečná plocha pro parkování aut. Jako 

hlavní příleţitost lze uvést příchod nových sponzorů, kteří by klub finančně podpořili a stabi-
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lizovali. S tím souvisí i příchod nového trenéra, který by ulehčil práci ostatním členům klubu. 

V Tab. 4.2 jsou také uvedené mnohé hrozby, jenţ mohou negativním způsobem v budoucnu 

ovlivnit klub. Mezi tyto hrozby patří sestup do niţší soutěţe, zranění hráček aj.  

 

Tab. 4.2: SWOT analýza klubu ŠKF Ţirafa Ţilina 

 

Strenghts - silné stránky Weaknesses - slabé stránky 

 Vysoký počet hráček  Hřiště 15 km od Ţiliny 

 Silná mládeţnická základna  Nedostatek parkovacích míst 

 Reprezentantky v týmu  Finanční problémy klubu 

 Manaţer ve vedení od  

zaloţení klubu 

 Nekvalitní vybavení 

prostorů 

 Velká podpora fanoušků  Neaktuální webová stránka 

 Historický úspěch -  

postup do LM   

    

Opportunities - příleţitosti Threats - hrozby 

 Příchod nových sponzorů  Sestup do niţší soutěţe 

 Větší propagace týmu  Zranění hráček 

 Odměny za provedený 

výkon 

 Odchod hráček do 

stabilnějších klubů 

 Zvýšení počtu trenérů  Rozpad klubu 

 Přátelská utkání s ČR 

a Polskem  Ukončení pronájmu hřiště 

    

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.3.10 Rozhovor se členem klubu 

 

Otázky byly poloţeny sportovnímu manaţerovi klubu panu Ing. Ladislavu Némethovi. 
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1) Jaká je Vaše náplň práce v klubu, jak dlouho se ji věnujete a jak jste se k této práci dostal? 

Dělám manaţera klubu a zároveň trenéra ţaček a přípravky. Jsem duší týmu a nevím co by   

se dělo kdybych nějakým způsobem z klubu vypadl. Celý fotbal je postavený na mé osobě, 

ale sám jsem klub zaloţil tak se o něho musím postarat. K této práci jsem se dostal náhodně, 

kdyţ jsem pracoval jako tajemník muţského fotbalu MŠK Ţilina. Přišla za mnou skupina 

děvčat s jedním otcem a zeptala se, jestli bychom jim nemohli poskytnout moţnost trénování. 

V mé kompetenci jsem jim to schválil a začal s nimi chodit 2x do týdne trénovat. Časem jsem 

přestal pracovat v klubu a nové vedení děvčata vyhodila. Dívky pak přišly za mnou domů 

jestli bych jim mohl nějak pomoci a tak jsem je přihlásil do Slovenské národní ligy. Během 

prvních deseti let jsme dosáhli největšího úspěchu. V jedné sezóně ţeny i ţačky vyhrály své 

soutěţe a sesadily Bratislavu z pomyslného trůnu, coţ pro mě osobně byl největší úspěch.  

 

2) Věnujete se i jinému povolání a jakému? 

Podnikám v menší obchodní společnosti, kde zprostředkovávám prodej sportovních trofejí 

jako jsou poháry, medaile, plakety aj. a také provozuji dvě sběrny Sportky. 

 

3) Myslíte si, ţe je důleţité být vzděláván v oblasti sportovního managementu? 

Ano, ale u nás je to na slabé úrovni a je na to málo moţností. 

 

4) Znáte nějaké vysoké školy, které se zabývají vzděláváním ve sportu? 

Ani ne. Při mé velké zatíţenosti se o to ani nezajímám. Jsem samoukem v tomto směru          

a mám uţ 21 let praxe v ţenském fotbale, coţ je pro mne víc neţ nějaké vzdělání.  

 

5) Máte zkušenosti s vedením jiného neţ ţenského fotbalového celku? A kterého? 

Ne nemám.  

 

6) Zbývá Vám dostatek času i na vaše soukromé koníčky? 

Času moc není, ale chodím se dívat na fotbaly mých synů. 

 

7) Jaké máte vztahy s ostatními členy klubu, trenéry a hráčkami? 

Všechny vztahy jsou v pohodě. Nejlepší vztahy mám pochopitelně s mladými hráčkami, coţ 

jsou vlastně všechny hráčky, jelikoţ jsem kaţdou fotbalově vychoval.  
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4.4 1. FC Slovácko 

 

4.4.1 Historie 

 

Fotbal v Uherském Hradišti se začal hrát kolem roku 1894. První organizovaný klub, 

Český fotbalový klub Uherské Hradiště, byl zaloţen na začátku století. Po několika letech 

změnil název na AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště, který mu vydrţel aţ do roku 1948, 

kdy se přejmenoval na SK Slovácká Slavia Uherské Hradiště a následně na Sokol Slovácká 

Slavia Uherské Hradiště. Další změna názvu se uskutečnila o pět let později, a to na TJ Spar-

tak Hradišťan Uherské Hradiště. V roce 1961 přišel úspěch v podobě postupu do 2. ligy, kde 

klub vydrţel 4 roky, během nichţ se přejmenoval na TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště. 

Následujících 28 let s výjimkou let 1981–1983 hrál 3. nejvyšší soutěţ. V roce 1993 vystoupil 

fotbalový oddíl z TJ a vznikla akciová společnost FC TIC Slovácká Slavia Uherské Hradiště. 

Klub ve Starém Městě byl zaloţen v roce 1927 jako SK Staré Město. Ve 30. letech pak 

ve městě působily celkem 4 kluby: SK, Orel, Rudá hvězda a Viktoria. V roce 1948 se klub 

přejmenoval na Sokol Staré Město a o 5 let později pak na Jiskra Staré Město. Do roku 1978, 

kdy postoupil do divize, se klub pohyboval v krajských soutěţích. V roce 1993 opustil klub 

Jiskru a přejmenoval se na SFK Staré Město, o rok později se ve staroměstském fotbale začala 

angaţovat firma Synot a klub dostal název FC Synot Staré Město. V roce 2000 potom Synot 

postoupil do 1. ligy a došlo k sloučení se Slováckou Slavií Uherské Hradiště. Od roku 2004  

se klub přejmenovat na 1. FC Slovácko. 

Ţenský fotbalový oddíl byl zaloţen pod názvem DFC Compex Otrokovice na podzim 

roku 1991. U zrodu stál spolumajitel firmy Compex Otrokovice pan Ing. Ladislav Kvapil, 

který doposud působí v klubu jako sekretář ţenského fotbalu. První mistrovské  utkání týmu 

bylo odehráno ve II. lize dne 6.9.1992 a po prvním roce obsadil tým ţen 4. místo.  V ročníku 

1993-1994 pak přišel postup do I ligy, kdyţ v soutěţi Compex neztratil ani bod a zvítězil 

s celkovým skóre 95:1. Od ročníku 1994-1995 hraje tým I. Celostátní ligu ţen v České repub-

lice bez přestávky. Od ročníku 2006-2007 ţenský tým přestoupil pod hlavičku 1. FC Slovác-

ko, a.s., kde se postupně kromě „A“ týmu vytvářely také mládeţnické dívčí celky (U19, U15, 

U13, U11). Začala fungovat spolupráce a propojenost mezi dívčím fotbalem a školami. 
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4.4.2 Základní informace o klubu 

 

Název:   1. FC Slovácko, a. s. 

Právní forma:  Akciová společnost 

Adresa:  Stonky 566, 686 01 Uherské Hradiště  

Internetové stránky: http://www.fcslovackozeny.cz 

Kraj:   Zlínský 

Rok zaloţení:  1991 

Soutěţ:  1. Liga ţen   

Klubové barvy: Modrá, bílá 

Areál:   Sportovní areál Širůch – hřiště travnaté i s umělých povrchem 

 

Obr. 4.13: Znak klubu 1. FC Slovácko 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Právní forma 

 

Klub 1. FC Slovácko byl zapsán do obchodního rejstříku dne 26. 4. 2000 jako akciová 

společnost se základním jměním 73 000 000 Kč, jejímţ hlavním předmětem podnikání je po-

skytování tělovýchovných sluţeb. 

Vedení klubu tvoří: 

 JUDr. Ing. Zdeněk Zemek – předseda představenstva 

 Bc. Vladimír Krejčí – výkonný ředitel a místopředseda představenstva 

 Mgr. Petr Pojezný – generální sekretář 

 Miroslav Soukup – sportovní ředitel 

 František Uhříček – obchodní manaţer a tiskový mluvčí 

 Martin Knot – technický manaţer 

 Marek Jurák – marketing a komunikace 



59 

 

Ostatní členové klubu tvoří: 

 Veronika Palvíčková – hlavní účetní 

 Michaela Abrhamová – sekretariát 

Realizační tým ţen tvoří: 

 Ing. Ladislav Kvapil – sekretář klubu 

 Bc. Petr Vlachovský – hlavní trenér ţen 

 Ján Jačisko, Radomír Barnet, Matěj Posolda, Ing. David Novosad – trenéři mládeţe 

 

Obr. 4.14: Organizační struktura 1. FC Slovácko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

VALNÁ HROMADA 

DOZORČÍ RADA 

 Ing. Jarmila Havlová - členka 

 Ing. Josef Růčka – člen 

 Miroslav Kadlec – člen 

PŘEDSTAVENSTVO 

 JUDr. Ing. Zdeněk Zemek – předseda 

 Bc. Vladimír Krejčí – místopředseda 

 Mgr. Petr Pojezný – člen 

 František Čapek - člen 

VRCHOLOVÝ MANAGEMENT 

 Miroslav Soukup 

 František Uhříček 

 Martin Knot 

 Marek Jurák 
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4.4.4 Činnosti členů klubu 

 

Představenstvo 

Na Obr. 4.14 jsou představeni členové představenstva. Klub má tradiční způsob jednání, kde 

jménem společnosti za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva p. JUDr. 

Ing. Zdeněk Zemek nebo společně alespoň tři členové představenstva bez rozlišení funkcí. 

Zároveň jménem společnosti za představenstvo podepisuje samostatně předseda představen-

stva nebo také společně nejméně tři členové představenstva bez rozlišení funkcí. 

 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada se skládá ze tří členů, které můţeme vidět v Obr. 4.14. Jejich hlavní náplní práce 

je dohlíţet na výkon působnosti představenstva a prosazovat všechny strategické záměry ak-

cionářů. 

 

Vrcholový management 

Představuje profesionální sportovní vedení společnosti. Sportovní ředitel p. Miroslav Soukup 

má daný jednoznačný úkol, a to dbát na funkčnost sportovního úseku. Konkrétně je to meto-

dika, stejný herní styl, skauting a analytická činnost. Dále zodpovídá za dodrţování sportovní 

filozofie klubu, výběr typologicky vhodných hráčů do daného herního systému aj. Marek Ju-

rák má na starosti marketing a komunikaci, Martin Knot je technickým manaţerem a za ko-

munikaci s tiskem odpovídá František Uhříček. 

 

Tým ţen 

Ing. Ladislav Kvapil (sekretář) 

Plní funkci organizačního a administrativního pracovníka pro všechna druţstva ţen tzn. od 

přípravky dívek po „A“ druţstvo ţen. Dále zajišťuje přihlášky druţstev do soutěţí, rozpisy 

zápasů, obsazení tréninkových a zápasových ploch, dopravu k utkáním, registraci hráček aj. 

Také zastupuje klub ve vztahu k řídícím orgánům soutěţí, ve kterých druţstva dívek a ţen    

1. FC Slovácko startují. Zároveň je vedoucím druţstva „A“ týmu ţen, který zodpovídá za or-

ganizaci a administrativu druţstva jak v přípravě, tak v zápasech. Je spojovatelem mezi tý-

mem a hierarchicky vyššími funkcionáři. 
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Trenéři ţen 

Hlavní trenér Bc. Petr Vlachovský vede přípravu týmu, vede druţstvo v zápasech a zodpovídá 

za výsledky hlavního ţenského týmu. Jeho hlavním úkolem je děvčata připravit na zápas      

po stránce fyzické, technické, taktické, ale také psychické. Jelikoţ tento tým patří ke špičkám 

českého ţenského fotbalu, má hlavní trenér k dispozici další dva asistenty. První asistent tre-

néra vede částečně přípravu týmu a zastupuje hlavního trenéra v případě jeho nepřítomnosti. 

Druhý asistent trenéra vede přípravu brankářek, a to nejen ţen, ale také dorostenek. 

 

U oddílu ţen a dorostenek pracuje také fyzioterapeut a masér. Pracují společně pro obě 

druţstva, jejichţ cílem je připravovat hráčky na sportovní činnost po zdravotní stránce.  

 

Hráčky 

 

Ţeny. V aktuální ligové sezóně má oddíl ţen 1. FC Slovácko registrovaných v průměru 

25 hráček. Věkový rozsah těchto fotbalistek se pohybuje od 16 do 35 let. Dívky, jejichţ vášní 

je spíše muţský sport, hrají 1. ligu ţen bez přestávky skoro dvacet let. Během této doby        

se v týmu vystřídalo velké mnoţství výborných fotbalistek. Posledních několik ročníků patří 

ţeny 1. FC Slovácko mezi špičku ţenského fotbalu v České republice. Jediné dva týmy, které 

jsou v pomyslném ţebříčku o kousek dál, jsou AC Sparta Praha a SK Slavia Praha. Velkou 

chloubou tohoto týmu jsou 4 hráčky, které reprezentují Českou republiku v mezinárodních 

zápasech a turnajích. Jedná se o Veroniku Jurákovou, Barboru Balaščákovou, Moniku Cver-

novou a Veroniku Hoferkovou. V týmu se ovšem nachází také Katarina Stroţová a Diana 

Bartovičová, které reprezentují náš sousední tým Slovensko. Tyto děvčata tvoří základní sta-

vební kámen týmu a jsou velkým vzorem pro ostatní dívky v kádru.  

Dorostenky. Kádr dorostenek má v současné době k dispozici okolo 20 registrovaných 

hráček. Věková hranice pro tento oddíl je stanovena od 14 do 19 let. Také toto druţstvo hraje 

nejvyšší soutěţ, a to 1. ligu dorostenek v České republice. Po polovině aktuální sezóny         

se dívky nacházejí na čtvrtém místě osmičlenné ligové tabulky. V tomto oddílu najdeme 

mnoho talentovaných dívek, z nichţ Radka Bednaříková, Nikola Sedláčková a Veronika 

Vlastíková reprezentují ČR v kategorii U-19.  

Mládeţ. Mládeţnické oddíly jsou v týmu 1. FC Slovácko rozděleny na starší ţákyně, 

mladší ţákyně a přípravku. V oddílu starších ţákyň se v této sezóně nachází kolem 20-ti hrá-

ček. Věková hranice tohoto druţstva je pak od 12 do 15 let. Tyto děvčata hrají 1. ligu starších 

ţákyň, která je hraná formou šesti turnajů za rok. Vzhledem k tomu, ţe se liga ţákyň hraje 
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turnajově, startují dívky ještě v krajské soutěţi chlapců Zlínského kraje. Dalším oddílem 

v týmu 1. FC Slovácko jsou mladší ţákyně. V kádru se nachází vţdy okolo 15-ti hráček, je-

jichţ věková kategorie je od 10 do 12 let. Mladší ţákyně hrají pouze se sedmi hráčkami 

v poli, na polovinu hřiště a branky mají v rozměru 2x5 m. Také tyto mladé dívky hrají 1. ligu 

mladších ţákyň, která se hraje turnajově šestkrát do roka. Jelikoţ by si děvčata během roku 

moc nezahrála, startují společně se staršími ţákyněmi v krajské soutěţi chlapců Zlínského 

kraje. Posledním oddílem a benjamínkem ţenských týmů je přípravka. Tuto nejmladší katego-

rii reprezentuje okolo 15-ti hráček a přihlásit se do ní mohou děvčata od 6 do 10 let. Tyto „ku-

řátka“ hrají 1. ligu mladších přípravek, jenţ je hrána také se sedmi hráčkami v poli, na polo-

vinu hřiště a s menšími brankami. Liga přípravek se hraje formou čtyř turnajů za rok a své 

síly tady dívky měří s Brnem, Hradcem a Třebeší. Pro větší zápasovou vytíţenost je oddíl 

kaţdoročně přihlášen do okresní soutěţe chlapců okresu Uherské Hradiště. Ve všech těchto 

mládeţnických oddílech najdeme spoustu nadějných dívek, ale také Terezu Voţďovou, která 

reprezentuje Česko republiku v kategorii U-17. 

 

4.4.5 Trénink a zápas 

 

Do kaţdé sezóny, včetně této aktuální, vstupují slovácké ţeny s náročným tréninkovým 

procesem. Tréninkové sekce jsou sloţené z tréninku, který je naplánován 4x do týdne. Všech-

ny tréninky se pak konají podle rozpisu na umělém povrchu nebo na přírodní trávě a jsou do-

mluveny podle víkendových utkání. Jestliţe je víkendové utkání naplánované na sobotu, vol-

ným pracovním dnem je pátek a pokud je zápas na programu v neděli, volným pracovním 

dnem se tak stává pondělí. Kaţdá samostatná tréninková jednotka trvá 90 minut. V soutěţním 

období je první trénink v týdnu nahrazen rehabilitací a regenerací s vyuţitím regenerační lin-

ky, kde ţeny vyuţívají bazén, saunu nebo vodoléčbu. Obsahem zbylých tří tréninků je klasic-

ká fotbalová příprava s tím, ţe z počátku týdne je trénink zaměřen na větší fyzické zatíţení. 

Směrem k víkendu nebo-li soutěţnímu zápasu je pak trénink zaměřen na fotbalové dovednos-

ti, kombinace a standardní situace. Domácí víkendové mistrovské utkání je naplánované na 

kaţdou neděli většinou od 14:00 hod., kde si cestu na stadión najde aţ 300 věrných diváků. 

V zimním přípravném období (leden – polovina března) trénují ţeny rovněţ 4x do týdne, při-

čemţ z počátku roku jsou tréninky zaměřeny na hrubou silovou práci, která probíhá jak 

v terénu, tak v tělocvičně a posilovně. Od poloviny února je zvýšen důraz na fotbalovou pří-

pravu. Ke konci tohoto období absolvují ţeny pětidenní soustředění, které si částečně musí 
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hradit z vlastních prostředků. Letní přípravné období (polovina července – polovina srpna)    

je především zaměřeno na fotbalové dovednosti, včetně letního soustředění, které je vyloţeně 

jen herní. Dorostenky absolvují skoro stejné přípravné období jako ţeny. Jedinou výjimkou 

je, ţe mají niţší tréninkovou zátěţ a v soutěţním období trénují pouze 3x do týdne. Obdobně 

jako ţeny se účastní zimního soustředění. 

Starší a mladší ţákyně trénují v soutěţním období 2x do týdne na travnatém hřišti, kde 

také hrají domácí soutěţní zápasy. V zimních měsících pak mají mladá slovácká děvčata tré-

nink 3x do týdne, které probíhají vyloţeně pouze v hale. Jejich příprava je zaměřena přede-

vším na obecnou obratnost a fotbalové dovednosti. Před jarní i podzimní soutěţní sezónou    

se dívky účastní přípravných herních soustředění. Na hrubou fyzickou přípravu není v této 

věkové kategorii kladen důraz. Nejmladší oddíl přípravky trénuje bez ohledu na období 2x do 

týdne. V zimním přípravném období trénují dívky pouze v hale, ale s příchodem dubna je 

trénink přesunut na travnaté hřiště, na kterém jsou hrána i ligová utkání. Před jarní i podzimní 

sezónou absolvují děvčata třídenní herní soustředění. Tato kategorie dívek trénuje jen fotba-

lové a herní dovednosti, které probíhají vţdy s míčem.     

 

4.2.6 Strategické plánování z hlediska cílů 

 

Všechny strategické cíle klubu jsou zpracovávány vedením společnosti a k oddílům ţen 

se dostávají pouze rámcové úkoly. 

 

Obecně ke sportovním cílům všech ţenských oddílů patří: 

 zastoupení v 1. lize ve všech věkových kategorií, 

 zastoupení hráček v reprezentačních výběrech, 

 vyhrání 1. ligy ţen v Čr. 

První výše uvedený bod klub plní, jelikoţ ţeny, dorostenky, starší ţákyně, mladší ţáky-

ně i přípravka hrají nejvyšší soutěţe v České republice. Druhý uvedený cíl klub splňuje ze ¾. 

Tým 1. FC Slovácko má v ţenských výběrech mnoho kvalitních hráček, a tak v tomto klubu 

najdeme reprezentantky ţen, U-19 a U-17. Jedinou reprezentací, ve které nemá Slovácko své 

zastoupení je U-15. Tento nedostatek je pouze otázkou času, kdy nějaká hráčka z týmu repre-

zentaci doplní, jelikoţ i v této věkové kategorii má klub velmi nadějné mladé talentky. Jako 

dlouhodobý sportovní cíl je uváděná výhra v 1. české lize ţen a sesazení ţen AC Sparty Prahy 
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z pomyslného trůnu. Kaţdým rokem se výkon slováckých ţen proti sparťankám zlepšuje, 

tudíţ by se tento cíl mohl brzo stát skutečností.  

Další částí této kapitoly jsou ekonomické cíle klubu. Tým 1. FC Slovácko nemá samo-

statně sestavené ekonomické cíle pro ţenskou sloţku a tudíţ tato kapitola pokračuje dál 

k sociálním cílům. Jediným tímto cílem je reprezentování klubu pomocí materiálního vybave-

ní. Všechny oddíly slovácké ţenské kopané dostaly do svého osobního vlastnictví klubové 

trika, teplákové soupravy, tréninkové bundy a kšiltovky. Toto oblečení pouţívají na zápasy, 

ale také pro vlastní potřebu a identifikují se tak s klubem.   

 

4.4.7 Reklama 

 

Na Obr. 4.15 je zachycena hráčka 1. FC Slovácko v domácím bílém dresu. Na venkovní 

zápasy pouţívají slovácká děvčata dresy modré barvy, které se ovšem jinak nijak neliší od 

dresů bílých. Hlavním sponzorem ţen je firma NEOKLAS, a. s. Tato společnost představuje 

řadu vín pod značkou Augustiniánský Sklep, jehoţ logo je zobrazeno na přední straně dresu 

ţen. V horní levé části je také zobrazeno logo týmu ţen ze Slovácka a na zadní straně dresu  

se pouze nachází číslo jednotlivého dresu. Firma NEOKLAS je ještě zobrazena na zadní části 

trenýrek, coţ není moc vidět, jelikoţ většina hráček nosí dresy volně. Hlavní značkou spor-

tovního vybavení je Kappa.  

 

Obr. 4.15: Reklama na dresu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.4.8 Finanční stránka klubu 

 

Tato podkapitola se zabývá finanční situací klubu 1. FC Slovácko. Součástí této části 

jsou dva přehledné grafy, jenţ jsou zachyceny na Obr. 4.16 a Obr. 4.17. Obsahem těchto gra-

fů je přehled celkových výdajů klubu a výdajová část ţenských oddílů. Veškeré níţe uvedené 

hodnoty byly získány od sekretáře klubu p. Ing. Ladislava Kvapila.  

 

Z důvodu ochrany údajů klub neposkytl své celkové příjmy, ale podle zjištěných infor-

mací si odhadnu tvrdit, ţe celkové příjmy klubu se pohybují okolo 60 milionu Kč. Sekretář 

klubu ţen poskytl pouze příjmy dívčích oddílů mezi které patří: 

 členské příspěvky – jenţ poskytly částku 120 000,- Kč, 

 přestupy a hostování – 50 000,- Kč, 

 příjmy z činnosti – trenérské licence, soustředění jiných týmu a další přinesly do po-

kladny klubu 30 000,- Kč 

 sponzoring a dotace – tato částka nebyla poskytnuta, jelikoţ dotace i příspěvky fyzic-

kých nebo právnických osob jdou do společné kasy celého klubu 1. FC Slovácko. 

 

Mezi hlavní partnery slováckého klubu patří Z Group, Hesco Zlín, Creditas, Synot tip, 

Zlínský kraj, Gambrinus liga, ČSAD Invest a. s., Ţelezárny Veselí a. s. a pro ţeny NEOKLAS 

a. s. Obchodními partnery jsou AutoCont, ČSOB Pojišťovna, Hello, Nio sport, Canon a další, 

kteří jsou uvedení na webových stránkách klubu. Mediálními partnery jsou pak rádio Dyje, 

Kiss rádio, rádio RockMax, televize Slovácko a sportovní časopis Hattrick. 

 

Celkové výdaje klubu 1. FC Slovácko za sezónu 2011/2012 jsou přibliţně 58 000 000,- 

Kč. Tyto výdaje v sobě zahrnují základní platy hráčů a trenérů, různé prémie, organizování 

zápasu, pronájem hřišť, kompletní financování všech oddílu ţenské kopané aj. Procentuální 

podíl na celkových výdajích klubu je znázorněn na Obr. 4.17. 

 

Výdajová část rozpočtu na sezónu 2011/2012 všech ţenských oddílu 1. FC Slovácko    

je zobrazena na Obr. 4.16. Mezi hlavní výdaje prvoligového ţenského týmu patří: 

 sportovní potřeby – trička, tréninkové pomůcky, vybavení lékárničky, iontové nápoje 

aj., které činily 30 000,- Kč, 

 smlouvy trenérům – jenţ zatíţily pokladnu klubu o 372 000,- Kč, 
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 přestupy a hostování – 50 000,- Kč, 

 fotbalová akademie – 30 000,- Kč za letní kempy a předzápasové ubytování, 

 turnaje – 40 000,- Kč, 

 náklady na rozhodčí – 98 000,- Kč, 

 cestovné – poskytované trenérům, ţenám a dorostenkám částkou 350 000,- Kč, 

 doprava – přeprava autobusy na mistrovské utkání v hodnotě 350 000,- Kč, 

 soustředění – náklady na letní i zimní soustředění činily 60 000,- Kč, 

 regenerace – ve wellnes centru Hotel Synot za 30 000,- Kč, 

 pronájem hal – na zimní přípravu týmu za 15 000,- Kč, 

 jiné náklady – poplatky, pokuty, vzdělávání trenérů, trenérské licence aj, kde byla 

částka vymezena na 30 000,- Kč. 

 

Celkový souhrn výdajů všech oddílů ţen 1. FC Slovácko za jeden rok dosáhl částky 

1 455 000,- Kč a všechny tyto výdaje jsou zobrazeny v následujícím Obr. 4.16.  

 

Obr. 4.16: Celkový souhrn výdajů ţen 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. 4.17: Podíl ţenských oddílů na celkových výdajích 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4.9 SWOT analýza 

 

Tato podkapitola prezentuje SWOT analýzu rozebíraného prvoligového dívčího klubu 

1. FC Slovácko. V Tab. 4.3 jsou prezentovány silné stránky, slabé stránky, příleţitosti            

a hrozby klubu. Podkladem pro vytvoření analýzy byl rozhovor se sekretářem oddílu ţen        

a informace získané z webových stránek klubu. 

Jak můţeme vidět z Tab. 4.3 převaţují v klubu silné stránky nad slabýma stránkami, je-

likoţ klub patří ke špičce ţenského fotbalu v České republice. Mezi hlavní silnou stránku klu-

bu patří velká mládeţnická základna. Oddíl ţenské kopané v 1. FC Slovácko myslí také na 

své nejmladší členy. Klub můţe těmto mladým členům zajistit studium na místní základní      

a střední škole, přičemţ se budou věnovat jak vzdělání, tak svému koníčku, aniţ by museli 

dojíţdět ze svých domovů. Nejen o tyto mladé dívky, ale také o ţeny a dorostenky se starají 

kvalifikovaní trenéři. Výrazným bodem v silných stránkách je také finanční zabezpečení klu-

bu. Všechny oddíly ţenské kopané patří pod hlavičku 1. FC Slovácko, u nichţ mají zajištěný 

určitý příliv financí na své činnosti. I kdyţ se v klubu nachází větší počet silných stránek, na-

jdeme zde i nějaké slabé stránky. Jako celonárodní lze uvést malý zájem médií o ţenský fot-

bal vůbec. V televizi se občasně objevují zápasy reprezentace, ale 1. liga je v tomto směru 

zanedbávána. Klubovou slabou stránkou je, ţe hráčky za své výkony nedostávají ţádnou fi-

nanční odměnu a navíc si částečně ze své kapsy musí hradit soustředění. V Tab. 4.3 jsou uve-
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dené také hlavní příleţitostí klubu, ke kterým patří posílení klubu dalšími zkušenými hráčka-

mi. Nejde o to, ţe by měl klub málo hráček, ale s více zkušenějšími hráčkami by mohla být 

narušená vláda AC Sparty Prahy a SK Slavie Prahy v českém ţenském fotbale. Moţnost uza-

vírat alespoň poloprofesionální smlouvy by mohlo vést k lepším výkonům a kvalitnějšímu 

přístupu k samotnému fotbalu. Dále jsou v dané tabulce uvedené hrozby, které by mohly ne-

gativním způsobem v budoucnu ovlivnit klub. Za hlavní hrozbu můţeme označit odchody 

nejlepších hráček do jediných dvou lepších týmu neţ je 1. FC Slovácko. 

 

Tab. 4.3: SWOT analýza klubu 1. FC Slovácko 

 

Strenghts - silné stránky Weaknesses - slabé stránky 

 Velká mládeţnická základna  Malý zájem médií o ţen. fotbal 

 Reprezentantky v týmu  Ţádné finanční odměny hráčkám 

 Kvalitní webové stránky  Částečné hrazení Ná na soustředění 

 Velký počet fanoušků   

 Finanční zabezpečení   

 Kvalifikovaní trenéři   

 Zázemí na vysoké úrovni   

 Jeden z nejlepších ţenských 

fotbalových klubů v Čr   

Opportunities - příleţitosti Threats - hrozby 

 Větší propagace ţen. fotbalu  Zranění hráček 

 Posílení kádru dalšími zkušenými 

hráčkami 

 Odchody nejlepších hráček do AC 

Sparty nebo SK Slávie 

 Poloprofesionální smlouvy  Sestup do niţších pater tabulky 

 Přátelská utkání se Slovenskem  Ztráta divácké podpory 

    

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4.4.10 Rozhovor se členem klubu 

 

Následující otázky zodpověděl sekretář klubu pan Ing. Ladislav Kvapil. 
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1) Jaká je Vaše náplň práce v klubu, jak dlouho se ji věnujete a jak jste se k této práci dostal? 

V klubu zastávám funkci vedoucího úseku fotbalu ţen, tzn. ţe organizačně a administrativně 

zajišťuji chod všech druţstev dívek a ţen v rámci klubu. V roce 1992 jsem zakládal oddíl ţen-

ské kopané DFC Compex Otrokovice, který slavil největší úspěchy v letech 1999 – 2001. 

V roce 2006 jsme přešli (hlavně z ekonomických důvodů) do 1. FC Slovácko, a.s. a funkce 

vedoucího ţenské kopané mi tak nějak zůstala. 

 

2) Věnujete se i jinému povolání a jakému? 

Jsem spolumajitelem firmy, která se zabývá vývojem a prodejem ekonomického software      

a vede účetnictví na zakázku. Já sám se zabývám účetním a daňovým poradenstvím. 

 

3) Myslíte si, ţe je důleţité být vzděláván v oblasti sportovního managementu? 

Vzdělávání se v oblasti sportovního managementu povaţuji za důleţité, protoţe z vlastní zku-

šenosti vím, ţe se mnohdy (v našich podmínkách většinou) dělá intuitivně, bez hlubších teore-

tických základů. 

 

4) Znáte nějaké vysoké školy, které se zabývají vzděláváním ve sportu? 

Pokud je mi známo, tak obory související se sportovním managementem se dají studovat na 

UK Praha, UP Olomouc, Masarykova univerzita Brno, VŠB Ostrava. 

 

5) Máte zkušenosti s vedením jiného neţ ţenského fotbalového celku? A kterého? 

Před zaloţením ţenského fotbalového oddílu jsem pracoval dlouhou dobu jako organizační 

pracovník v FC Viktoria Otrokovice – fotbal muţů – v současné době na úrovní divize. Také 

jsem pracoval jako trenér mládeţe – ţáci a dorost. 

 

6) Zbývá Vám dostatek času i na vaše soukromé koníčky? 

Na jiné koníčky uţ mi mnoho času nezbývá. Práce a fotbal pohltí prakticky veškerý volný 

čas. 

 

7) Jaké máte vztahy s ostatními členy klubu, trenéry a hráčkami? 

Vztahy s ostatními členy klubu jsou korektní. Bliţší vztahy mám samozřejmě s trenéry jed-

notlivých druţstev, coţ je dáno i nutností častějšího přímého kontaktu. K vedení klubu jsou 
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vztahy na bázi sluţební hierarchie, k hráčkám zase spíše (vzhledem k mému věku) otcovsko – 

funkcionářské.   
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5 SHRNUTÍ VÝSLDKŮ ŠETŘENÍ 

 

Podle zadání diplomové práce byl proveden výzkum tří dívčích fotbalových klubů. In-

formace, které byly získané během tohoto výzkumu mi umoţnily zjistit jak kladné informace, 

tak problémy a nedostatky v jednotlivých sledovaných klubech. Všechny tři kluby jsou velice 

odlišné, jelikoţ hrají kaţdý jinou ţenskou fotbalovou ligu. Proto se nyní můţeme ohlédnout 

za zjištěnými skutečnostmi a vyvodit z nich důsledky a doporučení, které budou popsány 

v kaţdém klubu zvlášť.  

 

TJ Olympia Bruntál 

 

Management bruntálského dívčího fotbalového klubu je sloţen z předsedy a čtyř členů 

výboru. Mezi všemi členy klubu panují dobré mezilidské vztahy a kaţdý z těchto členů         

se snaţí dělat svou práci svědomitě a kvalitně. Největší zásluhu na fungování tohoto týmu má 

sportovní manaţer Ladislav Švajda, který tuto funkci vykonává ve svém volném čase bez 

ţádné finanční odměny, coţ má pro klub neocenitelný přínos. 

Největším shledaným problémem tohoto bruntálského klubu je skutečnost neexistující-

ho oddílu mládeţe. Součástí týmu nejsou pouze ţeny, ale také mladé dívky, které absolvují 

tréninkové jednotky ţen. Trenéři se těmto mladým dívkám nemohou dostatečně věnovat        

a také tréninková zátěţ je pro tyto děvčata příliš veliká. Důsledkem těchto tvrdých podmínek 

je fakt, ţe tyto dívky trénují maximálně 1x do týdne nebo uţ vůbec. Tímto problémem se ve-

dení uţ několik měsíců zabývá. Mým doporučením v dané situaci je, aby vedení našlo alespoň 

dva trenéry, kteří by se věnovali pouze mládeţi. Jelikoţ mladých dívek není v týmu hodně, 

měl by sportovní manaţer klubu rozvěsit a roznést plakáty náboru dívek do škol nebo na in-

formační tabule měst a vesnic v okolí, aby tyto dívky na fotbalovou scénu přilákal.  

Další nevýhodou bruntálských fotbalistek je fakt, ţe zápasové a tréninkové hřiště se na-

chází mimo město Bruntál, a to v nedaleké vesnici Moravskoslezském Kočově. Navíc toto 

hřiště pouţívají všechny fotbalové oddíly TJ Olympia Bruntál od ţen, muţů, dorostu, aţ po 

chlapecké mládeţnické oddíly. Sice se tato vesnice nachází pouhé 4 km od města, ale i tak    

se zde musí ţeny po vlastní ose nějak dostat. Výhodou tohoto komplexu však je novodobé a 

moderní zařízení šaten, sprch aj., které bylo vybudováno před pár lety. Na tuto situace se dá 

dívat dvěma pohledy a mým doporučením je, aby ţeny tento stadión neopouštěly, jelikoţ zde 

mají vynikající podmínky. Moţným řešením je také budoucí domluva s fotbalovým týmem 
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Slavojem Bruntál, který má výborné hřiště nedaleko centra města a tudíţ by tak ţenám odpadl 

problém s dojíţděním.   

Za velkou výhodu, ale také nevýhodu můţeme povaţovat hlavního sponzora klubu, coţ 

je Auto:Fišer. Výhodu lze definovat v tom smyslu, ţe majitel je schopen zajistit dívkám veš-

keré materiální vybavení a adekvátní sumu financí, která zajistí oddíl ţen. Za nevýhodu lze 

povaţovat to, ţe je tato osoba otcem jedné z dívek v týmu. Při odchodu této dívky do jiného 

klubu nebo ukončení kariéry nemá sponzor důvod nadále tento klub materiálně a finančně 

zabezpečovat. Doporučením v této situaci je nadále udrţovat přátelské vztahy s hlavním 

sponzorem nebo najít větší mnoţství menších sponzorů, kteří by se podíleli na financování 

oddílu ţen.  

Jako další negativum tohoto klubu se jeví nedostatečná propagace klubu. Tým má velmi 

nevýhodnou strategickou pozici v ČR a Bruntál je sám o sobě povaţován za chudé město. 

Propagovat tento tým by tak bylo velmi nákladné. Nedostatečné zviditelnění klubu lze také 

vidět na webových stránkách TJ Olympia Bruntál, kde můţeme najít pouze malé mnoţství 

informací o těchto fotbalistkách. Zaloţit si své vlastní webové stránky jsou mým návrhem na 

zlepšení. K ještě větší propagaci klubu bych dívkám doporučila nafotit kalendář, coţ uţ udě-

lala velká spousta ţenských týmu a dostala se tak do předních novinových plátků a výrazným 

způsobem svůj klub zviditelnila. 

 

ŠKF Ţirafa Ţilina 

 

Management ŠKF Ţirafa Ţilina je tvořen předsedou klubu a dvěma členy výboru. Jeli-

koţ se ve vedení klubu nachází osoba, která tento tým před několika lety zakládala, jsou vzta-

hy se všemi členy na výborné úrovni. Velkou zásluhu na tom má Ing. Ladislav Németh, který 

je „otcem“ týmu a své setrvání v klubu plánuje ještě na dlouhou dobu. 

Pokud se na dívčí ţilinský fotbalový tým podíváme ze souhrnné stránky zjistíme, ţe je-

ho největším negativem je slabé finanční zabezpečení klubu. Tento problém se odrazil ve vý-

sledku hospodaření za rok 2011. Ztráta narostla sice jen do výše 25 000,- Kč, ale i to nasvěd-

čuje tomu, ţe vedení klubu není schopno zajistit dostatek finančních zdrojů na pokrytí chodu 

klubu. Tato částka byla zjištěna ze srovnání celkových výnosů a nákladů klubu v daném roce. 

Aby do dalších let k výše uvedené situaci nedocházelo, doporučovala bych aktivnější přístup 

vedení při hledání nových potencionálních sponzorů klubu. K CVČ Ţirafa by se měl najít 

spolehlivý a adekvátní sponzor, který by u tohoto ţenského fotbalového týmu vydrţel dobu 

delší neţ je jeden rok. 
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Z nedostatečné finanční pomoci lze uvést další negativní stránku klubu, kterou je neak-

tuální webová stránka. Ţilinské fotbalistky sice mají svůj web, ale ten byl udělán od bývalého 

sponzora klubu. Tyto stránky jsou nedostatečné a informačně špatně obsáhlé. Jelikoţ se na 

těchto webových stránkách nedají najít aktuální informace o týmu, má případná zájemkyně    

o dívčí kopanou relativně ztíţenou situaci při náboru do klubu. Mým doporučením v této situ-

aci je najít nějakou šikovnou osobu z oddílu, která by nové stránky zaloţila a průběţně je ak-

tualizovala. Vytvoření webové stránky se učí na středních školách a tudíţ by to pro nějakou 

dívku neměl být problém. 

Jako další velkou nevýhodou týmu je pronajaté hřiště v 15 km vzdálené vesnici Ky-

suckom Lieskovci. Tyto nadějné fotbalistky nemají dostatečné fotbalové zázemí v místě své-

ho působiště, tedy v Ţilině. Areál v této nedaleké vesnici je zastaralý, nemoderní a hřiště také 

nemá svou potřebnou kvalitu. Velkým problém je nedostatečná parkovací plocha pro auta      

a autobusy. Vedení pronajalo toto hřiště jen do konce sezóny, jelikoţ museli řešit problém 

vzniklý zavřením bývalého mateřského stadiónu. Aby děvčata nemusela nadále dojíţdět na 

tréninkové jednotky a zápasy, doporučovala bych vedení okamţité nalezení stadiónu v někte-

ré části Ţiliny. Tento problém je v řešení klubu a od následující sezóny by měla ţilinská děv-

čata opět hrát a trénovat v Ţilině.  

K největší chloubě ţilinského ţenského fotbalu patří velká a stále se rozrůstající základ-

na věrných fanoušků. Tato skupina nadšenců podporovala dívky uţ při svém prozatím největ-

ším úspěchu v sezóně více jak deset let staré. I kdyţ své ligové zápasy musí dívky odehrát 

v novém působišti, mohou se na své věrné diváky vţdy spolehnout. Tito fanoušci jezdí pod-

porovat dívky i do vzdálenějších měst. Děvčata z týmu by si měla udrţet nebo zlepšit svou 

výkonnost, aby tyto diváky udrţela na svých utkáních. Divácká návštěvnost a fanoušková 

podpora je na Slovensku mnohem výše neţ v České republice. 

 

1. FC Slovácko 

 

Tým 1. FC Slovácko je profesionálním týmem a proto také ve vedení najdeme osoby, 

které pracují pro klub na plný úvazek. Management slováckého klubu je tvořen představen-

stvem, dozorčí radou a vrcholových managementem. Mezi všemi členy panují korektní vzta-

hy a kaţdý se snaţí vykonávat svou práci velmi zodpovědně.  

Velkým nedostatkem, se kterým se potýká většina dívčích fotbalových klubů, nejen 

1.FC Slovácko, je všeobecná propagace ţenského fotbalu v médiích. Myslím si, ţe by bylo 

dobré medializovat především 1. ţenskou fotbalovou ligu, jak je tomu běţné ve vyspělejších 
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ţenských fotbalových státech. Nejvyšší soutěţ ţen nemá velký počet účastníků, jelikoţ tuto 

ligu hrají pouze nejlepší ţenské týmy v ČR, tím pádem je zaručena velká kvalita utkání. Me-

dializovat alespoň jedno ligové utkání za měsíc v televizi nebo odříct výsledky v rádiích      

by nemusel být aţ tak velký problém. Nárůst tohoto mediálního povědomí o dívčím fotbale 

by sebou určitě nesl zvýšený zájem ze strany sponzorů, ale také dalších dívek, které by          

si chtěly vybrat fotbal jako svůj koníček.  

Ve výše uvedeném prvoligovém ţenském týmu nenajdeme moc negativních stránek, 

které by výrazně ohroţovaly chod klubu. Menší nevýhodou je akorát uhrazení nákladů při 

sportovním soustředění, které si ţeny částečně musí zaplatit sami. Klub je velmi dobře fi-

nančně zabezpečen a myslím si, ţe by se tato zanedbatelná částku v rozpočtu klubu určitě 

našla. Jestliţe by vedení neumoţnilo uhradit tyto finance doporučovala bych najít menšího 

sponzora, který by byl ochoten ţenám pomoct. 

S ohledem na to, ţe ţeny hrají fotbal jen pro svou zábavu by mohlo vedení hráčkách za-

jistit alespoň poloprofesionální smlouvy jako tomu je u nejlepších ţenských týmů v ČR. Tyto 

dívky by ještě více a usilovněji pracovali na svém výkonu a k samotnému fotbalu by přistu-

povaly s větší odpovědností.     

 

Komparace týmů z hlediska jejich celkových příjmů 

 

Obr. 5.1: Celkové příjmy klubů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Na Obr. 5.1 jsou zachycené celkové příjmy sledovaných ţenských klubů. Celkové pří-

jmy celého klubu TJ Olympia Bruntál, nejen oddílu ţen, jsou 1 720 922,- Kč. Tým ŠKF Ţira-

fa Ţilina není součástí ţádné TJ ani jiné společnosti a proto jsou na Obr. 5.1 zachycené pouze 

příjmy tohoto ţenského klub, které činí 275 000,- Kč. V posledním sloupci v grafu jsou zná-

zorněné odhadované celkové příjmy klubu 1. FC Slovácko, jejichţ hodnota je přibliţně 60 

miliónu Kč.  

 

Obr. 5.2: Výdaje ţenských oddílů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak je patrné z Obr. 5.2 největší výdaje na svůj provoz vydává prvoligový ţenský tým  
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vynaloţit částku 1 455 000,- Kč. O hodně menší částku pak vydávají zbylé dva sledované 

kluby. Prvoligovému slovenskému týmu stačí na pokrytí všech výdajů hodnota 300 000,- Kč 

a druholigovému klubu TJ Olympia Bruntál postačí částka 117 000,- Kč. Z Obr. 5.2 lze vy-

číst, jaké finanční prostředky musí klub na svou činnost vynaloţit a jaký je velký rozdíl mezi 

ligami, které kluby hrají. Finanční stránka klubu je výše zmíněná u kaţdého jednotlivého klu-

bu. 
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6 ZÁVĚR 

 

V této diplomové práci byly srovnávány tři ţenské fotbalové kluby. Dva z těchto klubů 

pochází z České republiky a jedná se o TJ Olympii Bruntál hrající 2. Moravskoslezskou ligu 

ţen a 1. FC Slovácko, které hraje 1. ligu ţen. Třetím klubem je pak ŠKF Ţirafa Ţilina ze Slo-

venska.  

Cílem diplomové práce bylo analyzovat a následně porovnat strukturu, management, cí-

le a hospodaření jednotlivých zkoumaných ţenských fotbalových klubů. Vytyčené cíle byly 

postupně zapracovávány do kompletního celku, který se do budoucna můţe stát podkladem, 

pro vedení všech tří rozebíraných klubů, ke zlepšení sportovní a finanční stránky klubu. 

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

pojmy týkající se dané problematiky. Jsou zde charakterizovány pojmy jako sport, fotbal, ma-

nagement, marketing a jiné. Jedna z podkapitol se zabývá financemi ve sportu, kde jsou uve-

deny moţné způsoby, jak získat finanční prostředky pro klub. Další součástí této kapitoly      

je metodologie, ve které jsou podrobně popsány techniky výzkumu. Tyto techniky byly ná-

sledně aplikovány do praktické části.  

Následující kapitola je věnována organizační struktuře sportu. Zde jsou podrobně teore-

ticky popsány organizace, které jsou sportovními kluby nejčastěji vybírány.  

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

praktické části je kapitola čtvrtá, která se dopodrobna zabývá charakteristikou jednotlivých 

sledovaných klubů. U všech tří výše zmíněných klubech je popsán historický vývoj, sloţení 

současného vedení, cíle a nastínění situace, která v klubech panuje. Důleţitou součástí této 

kapitoly jsou také rozhovory s vedením z kaţdého týmu, jenţ mi poskytly mnoho zásadních   

a důleţitých informací. Tyto informace byly následně vyuţity pro sestavení SWOT analýzy. 

Samostatná podkapitola je pak věnována reklamě na dresech, ze kterých se dal jednoduše 

zjistit hlavní sponzor kaţdého týmu. Od klubu TJ Olympia Bruntál byla také poskytnuta vý-

sledovka za rok 2011, ze které byly sestaveny grafy výnosů, nákladů a celkového hospodaře-

ní. Sportovní manaţer dále doplnil informace, týkajících se nákladů pouze oddílu ţen. Tým 

ŠKF Ţirafa Ţilina mi výsledovku neposkytl, ale všechny otázky týkajících se financí klubu mi 

byly individuálně sdělené v zaokrouhlených částkách. Sekretář oddílu ţen týmu 1. FC Slo-

vácko mi poskytl pouze náklady ţenské sloţky v klubu. Tento oddíl ţen je součástí velkého 

prvoligového klubu, a tak další informace, které se týkají financí nemohly být dále poskytnuty 

třetí straně.  
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Mezi sledovanými kluby jsou velké patrné rozdíly, coţ je dáno především tím, ţe kaţdý 

tým hraje jinou soutěţ. Nejúspěšnějším a nejlepším týmem se jeví 1. FC Slovácko, které je 

velmi dobře finančně zabezpečeno a má za sebou velké patřičné zkušenosti. Prvoligový slo-

venský tým ŠKF Ţirafa Ţilina těţí spíše z historického úspěchu a čeká ji dlouhá cesta zpátky 

na výsluní, kde bude muset hlavně zlepšit svou finanční situaci. Tým TJ Olympia Bruntál     

se jeví jako mladý ambiciózní klub, který po právu patří do druhé nejvyšší soutěţe ţen ve 

fotbale. Největším nedostatkem tohoto týmu je však chybějící mládeţnická základna, která 

zatím nemůţe klub posunout dál. Z hlediska komparace týmů mi tak vyvstalo následující po-

řadí srovnávaných klubů: 1. FC Slovácko, TJ Olympia Bruntál a ŠKF Ţirafa Ţilina. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

aj. – a jiné 

apod. – a podobně 

a.s. – akciová společnost 

atd. – a tak dále 

ČR – Česká republika 

ČSTV – Český svaz tělesné výchovy 

CVČ – centrum volného času 

EURO – Evropský fotbalový šampionát 

FC – fotbalový klub 

FIFA – Mezinárodní fotbalová asociace 

FÚ – Finanční úřad 

LM – Liga mistrů 

MF – Ministerstvo financí 

MV – Ministerstvo vnitra 

např. – například  

Sb. – sbírky 

SK – sportovní klub 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

st. - století 

ŠKF – sportovní fotbalový klub 

TJ – tělovýchovná jednota 

tzn. – to znamená 

U-15 – reprezentace do 15 let 

U-17 – reprezentace do 17 let 

U-19 – reprezentace do 19 let 

WPS – ţenská profesionální fotbalová liga v USA 
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