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1 Úvod 

 

     Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil Marketing a management sportovní 

organizace TJ Sokol Krmelín. Tuto neziskovou sportovní organizaci jsem si vybral, protože 

se nachází v obci Krmelín, kde mám trvalé bydliště a sám jsem byl devět let členem této 

organizace. Mám zkušenosti z oddílů házené, karate a stolního tenisu, jimiž jsem byl 

paralelně členem. 

     Tělesná výchova a sport jsou dnes již nedílnou součástí života většiny dětí, mládeže a 

dospělých. Tělesná výchova si našla místo ve školství, kde je pravidelně vyučována na 

základních, středních i vysokých školách. Tělovýchovné jednoty jsou dnes zastřešeny 

Českým svazem tělesné výchovy (ČSTV) a jsou jimi nabízeny různorodé sportovní aktivity, 

aby bylo dosaženo všestrannosti tělesné přípravy. V České Republice mají tělovýchovné 

jednoty již dlouholetou tradici a byl jimi položen základ tělesné a sportovní edukace. 

Hlavními úkoly a cíly tělovýchovných jednot je nabídnout populaci dostatečné množství 

aktivit kvalitního sportovního vyžití v letních, zimních a halových sportech. Správnou 

tělesnou výchovou je dosahováno prevence proti stárnutí, proti respiračním onemocněním, 

proti nadváze, obezitě a civilizačním chorobám aj. Zároveň je prostřednictvím tělesné 

výchovy dosahováno navazování přátelských vztahů, funguje jako prostředek socializace, je 

podporována zdravá soutěživost a trénink volních aktivit. 

 

     Cílem mé bakalářské práce je analyzovat práci marketingu a managementu ve 

sportovní organizaci TJ Sokol Krmelín. 

 

     V teoretické části je popsána problematika sportu, managementu a marketingu a vymezeny 

základní pojmy.  

     V praktické části za účelem získání informací byl použit rozhovor s předsedkyní 

organizace, marketingový výzkum formou dotazníkového šetření. Pro určení silných a 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb organizace byla použita SWOT analýza. Byly využity 

nástroje marketingového mixu.                 

     Získané informace jsou použity k návrhům a doporučením, které by mohly vést ke zlepšení 

současného stavu organizace a nabízených služeb. 
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2 Teoretické vymezení pojmů 

 

2. 1 Definice pojmu „sport“ 

     Sekot (2008, s. 10) tvrdí, že: „Sport je specifickou lidskou aktivitou, odlišnou od jiných 

činností, vyznačuje se i ozvláštňující sociální dynamikou a má svébytné sociální důsledky. 

Jsme nakloněni spíše širšímu pojetí sportu ve smyslu pohybových aktivit necílících se přímo a 

programově k dosažení výkonu, vítězství či odměně, chápeme konceptuálně sport jako 

institucionalizovanou pohybovou aktivitu motivovanou zvýšením celkové kondice, osobním 

prožitkem či cíleným výsledkem nebo výkonem.“  

     Encyklopedií tělesné kultury (1988) je charakterizován sport, jako součást tělesné kultury, 

jejíž obsah je tvořen pravidly přesně vymezené sportovní činnosti naučené při tréninku a 

předvedené v soutěžích. Důležitým znakem sportu je organizované soutěžení s cílem 

dosáhnout co nejlepšího výkonu. 

 

     Durdová (2009, s. 3) tvrdí, že: „Všechny definice postihují sport buď v užším smyslu jako 

výsledek tělocvičných aktivit nebo sport v širším slova smyslu, jako společenský faktor.“  

 

     Durdová (2009) kategorizuje definice sportu z těchto hledisek: 

 vycházející z úrovně soutěží - rekreační, výkonnostní, vrcholový, 

 dělící sport na kolektivní a individuální, 

 dělící sport na kontaktní a bezkontaktní, 

 dělící sport na amatérský a profesionální, 

 vycházející z funkcí ve sportu – rozvoj jedince, uspokojování potřeb, prožitkovost, 

soutěživost. 

 

2. 2 Tělesná výchova a sportovní příprava 

     Choutková a Kučera (1970, s. 7) uvádí, že: „Životní prostředí a způsob života neposkytují 

mládeži takové množství pohybu, které je nezbytné pro zdravý vývoj a získávání přiměřené 

zdatnosti a výkonnosti. Tělesná výchova plní svou společenskou funkci tím, že zajišťuje 

všestranný tělesný rozvoj mládeže, posiluje její zdraví, zvyšuje její zdatnost a přispívá 

k výchově aktivity, samostatnosti, ukázněnosti a zdravého kolektivismu.“  

     Za nejprogresivnější způsob tělesné výchovy je považována sportovní příprava, její 

účinnost tkví v zaměření sportovní přípravy na rozvoj morfologických, funkčních, 
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pohybových a psychických předpokladů každého jedince. Úkolům sportovní přípravy je 

podřízen obsah i rozsah tréninkového procesu, kritériem pro jejich určení z hlediska účinnosti 

tělovýchovného procesu je jejich kvantita a kvalita (Choutková a Kučera, 1970). 

 

 

2. 3 Teoretické vymezení pojmů z oblasti marketingu 

 

2. 3. 1 Marketing 

     Hingston (2002, s. 6) charakterizuje marketing jako: „Proces identifikace cílového trhu, 

určení toho, co tento trh potřebuje a zajištění životaschopných a výnosných prostředků 

k obsluze tohoto trhu.“ Durdová (2009, s. 4) dodává, že: „Marketing není pouze průzkumem 

trhu nebo jen propagace. Tyto součásti marketingu, jeho techniky, jsou častou příčinou 

zkreslení a nesprávné interpretace pojmu.“ 

     Kotler a Keller (2007, s. 42) tvrdí, že: „Finanční úspěch často závisí na marketingových 

schopnostech. Finance, provoz, účetnictví a další podnikatelské funkce ztratí svůj význam, 

jakmile neexistuje dostatečná poptávka po výrobcích a službách, díky níž by dosáhla 

společnost zisku.“ 

 

     Durdová (2009) člení marketing dle dvojího pojetí: 

 koncepční teorie marketingu – jsou zdůrazňovány podnikatelské činnosti, 

vymezovány dlouhodobé strategické cíle podniku, od kterých jsou pak odvíjeny 

způsoby řízení a hlavní zásady jednání podniku, 

 funkční pojetí marketingu – marketing je vymezen jako souhrn metod a nástrojů 

rozhodujících v oblasti výroby, cen, distribuce, a propagace. Veškeré nástroje 

v uceleném komplexu slouží globálním cílům podniku, je vytvářeno jeho 

marketingové řízení. 

 

2. 3. 2 Sportovní marketing 

     Durdová (2009, s. 7) tvrdí, že: „Sportovní marketing umožňuje sportovním organizacím 

strukturalizovat nabídku sportovního produktu, řídit ji v souladu s požadavky trhu a zvolit 

k tomuto účelu systém nástrojů, pomocí nichž lze stanovených cílů dosáhnout.“ 
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2. 3. 2. 1 Dílčí koncepce sportovního marketingu  

 

Marketing jako sponzorování 

     Čáslavová (2009, s. 137) tvrdí, že: „V tomto pojetí se snaží tělovýchovné a sportovní 

organizace zpracovat nabídku činností pro sponzory podle hierarchické úrovně, vytvořit 

cenovou hladinu těchto nabídek, promyslet prostředí tělovýchovných a sportovních akcí, 

v nichž se nabídky budou prezentovat, určit základní komunikační kanály, kterými bude 

sponzorování prezentováno, a zabezpečit je obsahově a legislativně kvalitními modely 

sponzorských smluv.“ 

 

Marketing jako sportovní reklama 

     Čáslavová (2009, s. 137) uvádí, že: „Tělovýchovné a sportovní organizace v tomto ohledu 

připravují všechny tahy své komunikační politiky a to zvlášť se zřetelem k běžnému 

fungování sportovních oddílů a zvlášť z pozice významných tělovýchovných a sportovních 

akcí. Někdy jsou tyto koncepce za rámec sportovní reklamy a zabývají se širším pojetí vztahů 

a komunikace s veřejností.“ 

 

2. 3. 3 Marketingový mix 

     Podle Durdové (2009, s. 5): „Systém nástrojů marketingu byl definován v roce 1948  

N. H. Bordnem a nazván marketingovým mixem. Počet nástrojů marketingového mixu se 

různil – od tří až po sedm prvků (v marketingovém mixu služeb).“  

     Hingston (2002) uvádí, že marketingový mix je tvořen čtyřmi faktory „4P“, dále 

konstatuje, že úspěch se dostaví pouze při správném použití těchto čtyř faktorů, zaměření se 

na jeden faktor, nevede k úspěchu.  

     Kotler (1997, s. 74) definuje, že: „Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, 

které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých marketingových cílů na cílovém 

trhu.“ 

 

     Nástroje marketingového mixu: 

 produkt (product) – jsou to výrobky, spotřební a průmyslové, a služby. Je určován 

jeho fyzický vzhled, úroveň kvality, značku, styl, název, obal, očekávanou délku 

setrvání produktu na trhu, ale také o možných inovacích. Produkt má mít vlastnosti, 

které jsou po všech stránkách vyhovující požadavkům zákazníka, 
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 cena (price) – musí být stanovena tak, aby zajistila podniku realizaci nutného zisku, a 

zároveň se stala přijatelnou pro zákazníka. Případná rozdílnost cen je způsobena 

četnosti a množstvím nákupu, místem, časem a loajalitou zákazníků. Cenová politika 

je nástrojem konkurence, 

 místo (place) – umístění a distribuce, vše související s dopravou a určením prodejního 

místa. Distribuční cesty zahrnují velkoobchod, maloobchod, zprostředkovatelé, sklady 

zásob, dopravu, 

 marketingová komunikace - propagace (promotion) – obsahuje veškeré aktivity 

spojené s komunikací se zákazníkem, jeho informovaností, stimulacemi ke koupi. 

Hlavní úlohou je systematické informování, přesvědčování a ovlivňování ke koupi 

Durdová (2009). 

 

2. 3. 3. 1 Sportovní produkt 

     Durdová (2009, s. 45) uvádí, že: „Pojem produkt, se kterým se běžně pracuje 

v marketingovém mixu, není pro oblast tělesné výchovy a sportu zcela výstižný. Tělesná 

výchova a sport dávají na trh celou řadu produktů materiálních i nemateriálních. Materiální 

produkty odpovídají všem teoriím o zboží, nemateriální sportovní produkty se liší od 

ostatních zboží a také na trh jsou dodávány jedinečným způsobem.“ 

 

     Materiální produkty v tělesné výchově a sportu: 

 sportovní potřeby (náčiní, nářadí, apod.), 

 sportovní výstroje, 

 sportovní oděvy, 

  a produkty související se sportem sekundárně (doplňky výživy, apod.). 

 

     Nemateriální produkty v tělesné výchově: 

 základní – nabídka tělesných cvičení; sportovních akcí; rekreace; služba jako produkt, 

 produkty vázané na osobnost – výkony sportovců; trenérů; poskytovatelů 

sportovních služeb, 

 myšlenkové produkty v tělesné výchově a sportu – výzkum v oblasti sportu; rozvoj 

kinantropologie; informace šířené médii; prožitkovost sportu, 

 vedlejší produkty tělovýchovných a sportovních zařízení – společenské akce; 

komerční vystoupení; hostinské služby; apod. (Durdová, 2009). 
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2. 3. 4 Charakteristika služeb 

     Kotler (1997, s. 490) definuje, že: „Služba je činnost, kterou může jedna strana nabídnout 

druhé, je naprosto nehmatatelná a nevytvoří žádné nabyté vlastnictví. Její realizace může, ale 

nemusí být spojena s fyzickým výrobkem.“ 

 

     Služby jsou děleny do čtyř kategorií nabídky: 

 pouze hmatatelné zboží – nabídka složena hlavně ze hmatatelného zboží, výrobek 

není spojen se službou, 

 hmatatelné zboží s doprovodnými službami – nabídka je složena z hmatatelného 

zboží a doprovodných služeb za účelem zvýšení spotřebitelské přitažlivosti 

(předváděcí místnost, návody k obsluze, apod.), 

 důležitá služba s doprovodnými výrobky a službami – nabídka je složena s důležité 

služby, která je doplněna službami dalšími a doprovodnými výrobky (dopravní služba 

v niž jsou zahrnuty hmotné výrobky – viz letecká přeprava s občerstvením), 

 pouze služba – služba poskytnuta bez hmatatelných doplňků, nabídka je složena 

pouze ze služby (masáže, terapie, apod.) (Kotler, 1997). 

 

     Sportovní službou se vyžaduje osobní interakce mezi zákazníkem a poskytovatelem. 

V průběhu poskytování služby dochází k působení lidského faktoru. Je vyžadována účast lidí, 

kteří se stávají účastníky služby (Durdová, 2009). 

 

2. 3. 4. 1 Vlastnosti služeb 

      

Nehmatatelnost 

     Služby si nemůžeme, na rozdíl od hmatatelných výrobků, prohlédnou, ochutnat, 

poslechnout, jsou nehmatatelné. 

 

Nedělitelnost 

     Pokud je služba poskytována určitou osobou, pak je tato osoba součástí služby. Jestliže má 

zákazník zájem o určitého poskytovatele služby, jehož časové možnosti jsou omezené, 

dochází k regulaci poptávky pomocí cen. V případě jiných poskytovatelů služby se nejedná o 

tutéž službu. 
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Proměnlivost 

     Služby jsou značně proměnlivé, jelikož závisí na tom, kdo je poskytuje, kdy a kde je 

poskytuje. Každým poskytovatelem služby je nabízena rozdílná kvalita. 

 

Pomíjivost 

     Služby nejsou skladovatelné. Služby lze poskytnout pouze v přítomnosti zákazníka. Pokud 

se zákazník nedostaví k poskytnutí služby, ta nemůže být provedena (Kotler, 1997). 

 

 

2. 4 Teoretické vymezení pojmů z oblasti managementu 

 

2. 4. 1 Management 

     Často frekventovanému anglickému pojmu „management“ užívanému v odborné 

literatuře, tisku, běžném životě terminologicky odpovídá české slovo „řízení,“ především 

podnikové ve smyslu řízení všech podnikových činností jako výroba, prodej, vývoj, výzkum  

(Durdová, 2002). 

     Koontz a Weihrich (1998, s. 16) definují management jako: „Proces tvorby a udržování 

prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných 

cílů.“ Dodávají, že: „Při studování managementu je proto výhodné ho dezintegrovat do pěti 

funkcí řízení – plánování, organizování, personalistiky, vedení a kontrolování – okolo nichž 

mohou být seskupeny znalosti, které jsou těmto funkcím podřízeny“ 

(Koontz a Weihrich, s. 16 -17). 

     Management je svou obsahovou náplní do značné míry široce aplikovatelnou disciplínou, 

kterou lze využít na různých organizačních úrovních, různých stupních hierarchie 

organizačního uspořádání zkoumané jednotky a to rovněž na obsahově rozmanité činnosti, 

management vykonávají lidé (Čáslavová, 2009). 

 

2. 4. 2 Sportovní management 

     Podle Čáslavové (2009, s. 18): „Pojem sportovní management lze chápat, jako způsob 

uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, 

družstev, které alespoň zčásti akcentují podnikatelsky orientované chování.“  

Čáslavová (2009, s. 18) dodává, že: „Zde jde zcela bezvýhradně přímo o způsob řízení 
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v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování placených 

tělovýchovných a sportovních služeb.“ 

     Durdová (2002, s. 13) tvrdí, že: „Vznik pojmu si vynutila sama tělovýchovná a sportovní 

praxe, především cílenou snahou po efektivním využívání velkých finančních částek, které ve 

sportu kolují, uplatňováním komerčních zájmů v oblasti sportu, cílevědomým chováním 

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

sportu a v oblasti zabezpečování sportovní administrativy.“ 

      

     Sportovní management charakterizují tři jedinečné aspekty, které sportovní management 

odlišují od řízení v jiném podnikání: 

 sportovní marketing, 

 podnikání ve sportu, 

 zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží (Durdová, 2002). 

 

2. 4. 3 Manažer  

     Durdová (2002, s. 6) uvádí, že: „Manažer je především profese, jejíž nositel je 

zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek (útvarů, kolektivů), 

včetně tvůrčí účasti na jejich tvorbě a zajištění. Využívá přitom pracovníků.“ 

     Podle Koontze a Weihricha (1998, s. 17): „Manažeři jsou odpovědni za realizaci činností 

umožňující takovou práci jednotlivců, která co nejlépe přispěje ke skupinovým cílům.“ 

     Charakteristika osobnosti ideálního manažera nutně zahrnuje charakteristiku jeho 

vrozených a získaných vlastností. Mezi vlastnosti vrozené řadíme potřebu řídit, potřebu moci, 

schopnost vcítit se (empatie), vhodné povahové vlastnosti, inteligenci. Mezi vlastnosti získané 

řadíme odborné znalosti, ekonomické znalosti, sociálně – psychologické znalosti, znalosti 

metod řízení, dobrou duševní a tělesnou kondici (Durdová, 2002). 

 

2. 4. 4 Sportovní manažer 

      Podle Čáslavové (2009) je úspěšná realizace základních činností sportovního manažera 

podmíněna průběžnými manažérskými funkcemi v pozici analytických, rozhodovacích a 

implementačních činností včetně komunikace. 

     Mezi základní činnosti sportovního manažera patří plánování, organizování, vytváření 

organizačních struktur, personalistika, vedení lidí, kontrola, marketing, finance, právo a 

komunikace. 
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     Specifické činnosti sportovního manažera jsou sponzorství, sportovní reklama, transfery 

hráčů a trenérů, znalost uspořádání norem vrcholných mezinárodních sportovních organizací, 

zabezpečení norem a náležitostí při uzavírání smluv v tuzemsku i v zahraničí, problematika 

ochrany zdraví, pojištění a sociální zabezpečení, kontakty a spolupráce se zájmovými a 

odbornými organizacemi sportovců, trenérů, učitelů tělesné výchovy a sportu apod. 

(Čáslavová, 2009).  

 

     Sportovním manažerem podle Čáslavové je: 

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – vedoucí sportovních družstev i 

jednotlivců ve vyšších soutěžích, odborníci zabývající se přípravou místních i 

mezinárodních sportovních akcí (Olympijské hry, Mistrovství světa, Mistrovství ČR 

apod.), 

 manažér na úrovni řízení určité sportovní organizace – členové výkonných orgánů 

sportovních a tělovýchovných svazů, vedoucí sportovních středisek řízených armádou 

nebo policií, 

 manažer v  podnikatelském sektoru výroby sportovních potřeb či provozování 

placených tělovýchovných služeb, vedoucí fitness, pracovníci sportovních agentur a 

agentur z oblasti marketingu a reklamy pro sport a tělesnou výchovu  

(Čáslavová, 2009). 

 

     Pro sportovního manažera je důležité jeho zaměření a přehled vazeb a fungování 

vrcholové, střední a základní roviny managementu tělesné výchovy a sportu, využití 

základních manažerských funkcí v oblasti sportu je samozřejmostí (Durdová, 2002). 

 

2. 4. 5 Manažerské funkce 

     Manažerskými funkcemi je nabízena užitečná struktura pro organizování znalostí 

managementu. Veškeré závěry výzkumů, nové myšlenky nebo techniky lze uvést 

prostřednictvím klasifikace plánování, organizování, personalistiky, vedení a kontrolování  

(Koontz a Weihrich, 1998). 
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     Specifické manažerské funkce jsou děleny na: 

 plánování (planning) – obsahuje určité cíle a činnosti potřebné pro jejich dosažení, to 

zahrnuje rozhodování o výběru z alternativních možných budoucích způsobů 

vykonávání činností, 

 organizování (organizing) – část řízení zahrnující vytvoření účelné struktury rolí pro 

pracovníky, kteří jsou součásti dané organizace. Účelnost zajišťuje, že veškeré úkoly 

potřebné pro splnění zadaných cílů byly přiděleny těm lidem, kteří je dokážou splnit 

nejlépe, 

 personalistika (staffing) – přijímání nových pracovníků a udržování zaplněných 

pracovních pozic v organizaci pomocí identifikování požadavků na pracovní síly, 

seznamu disponibilních lidí, výběrem vhodných kandidátů na určité pozice, školením 

stávajících či budoucích pracovníků apod., 

 vedení (leading) – účelné ovlivňování lidí způsobem, kterým je zajištěno, aby 

pracovníci byli prospěšní organizaci, napomáhá ke splnění skupinových cílů 

v organizaci, ve vedení převažuje interpersonální hledisko managementu, 

 kontrolování (controlling) – zabývá se vyhodnocováním a případnými úpravami 

individuálních i celkových aktivit organizace, s cílem dosáhnout jistoty, že budou 

v souladu s plánem. Zahrnuje měření dosažených výsledků vzhledem k cílům a 

plánům, aby minimalizovali výskyt odchylek a zajistili jejich případné odstranění 

(Koontz a Weihrich, 1998). 

 

     Uvedené manažerské funkce se vykonávají na třech hierarchicky odlišných úrovních, 

které jsou částečně propojeny vzájemnou závislostí:  

 vrcholový management (top management) – zabývá se strategiemi a dlouhodobým 

plánováním, nastavováním cílů společnosti a způsoby jakým jsou cíle plněny, 

 střední management (middle management) – činnosti operativního charakteru 

v organizaci, 

 funkční management (first – line management) – zabývá se řízením každodenních 

činností organizace (Durdová, 2002). 
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2. 5 Reklama ve sportu 

     Durdová (2009, s. 61) definuje, že: „Reklama je placená forma neosobní prezentace, 

výrobků, služeb nebo myšlenek subjektu, instituce nebo organizace prostřednictvím 

komunikačních médií.“ 

     Pod pojmem sportovní reklama chápeme reklamu se sportovními motivy, a reklamu, 

která využívá specifických médií komunikace v oblasti sportu (Durdová, 2009). 

 

        Sportovní reklamu dělíme na: 

 reklama na dresech a sportovních oděvech – je prezentována při každém vystoupení 

sportovců na veřejnosti, hlavní funkcí je informovat a zvýšit o ní povědomí mezi 

veřejnosti, 

 reklama na startovních číslech – rozhodnutí o použití tohoto druhu reklamy je vždy 

na pořadatelích sportovní akce, lze ji prezentovat pouze ve sportech, kde se využívají 

startovní čísla, 

 reklama na mantinelu nebo pásu, palubovce, hrací ploše – využívaná zejména ve 

fotbalu a ledním hokeji, tenise. Na elektronických tabulích lze reklamu v průběhu 

utkání měnit. Účinnost reklamy vzrůstá při televizních přenosech, 

 reklama na sportovním náčiní a nářadí – je spojována zejména se sportovci, kteří 

danou značku používají a je vědomě i podvědomě spojována s úspěchy těchto 

sportovců, 

 reklama na výsledkových tabulích – na moderních výsledkových tabulích lze 

prezentovat reklamu pomocí animace, což ji činní zajímavější, 

 reklama na vstupenkách, plakátech se sportovním programem – účinná forma 

propagace sponzora sportovní události, je působeno na širokou veřejnost, 

 reklama na propagačních materiálech (letáky, plakáty, transparenty,…) – 

efektivní forma reklamy, kterou je pomáháno zájemcům o reklamu (firmám, 

podnikům,…) seznámit široký okruh potencionálních klientů se svými produkty, 

 reklama na videozáznamech, fotografiích, apod. – využívání mediálních záznamů 

k propagaci sponzora, jedná se o sestřihy z utkání či ze života klubu, 

 reklama na billboardech, videotabulích, poutačích – umožňuje delší časové 

působení propagovaného zboží či firmy, 
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 reklama prostřednictvím internetu (webové stránky klubu, odkazy, atd.) – 

moderní způsob propagace prostřednictvím výpočetní techniky, její účinnost souvisí 

s návštěvností webových stránek, na kterých je reklama umístěná, 

 televizní přenos, média – nejdražší i nejvyhledávanější forma sportovní reklamy, 

která využívá rapidního nárůstu diváku dané sportovní akce, 

 virtuální reklama – moderní technologie přinášející inovativní přístupy propagace do 

oblasti sportovní reklamy (Durdová, 2009). 

 

 

2. 6 Sponzorování ve sportu 

     „Sportovní sponzoring je partnerský vztah mezi hospodářstvím na jedné straně a sportem, 

při čemž dochází k uspokojování zájmů obou zúčastněných stran. Jedná se o specifickou 

vazbu mezi sponzorem a sponzorovaným, kdy peněžní, věcné prostředky a služby se dávají 

k dispozici osobám a organizacím působícím ve sportu“ (Durdová, 2009, s. 55). 

 

     V souvislosti se sponzorováním bere sportovní manažer v úvahu, aby respektoval a 

kalkuloval se dvěma aspekty, jimiž jsou: 

 hledisko sponzora – z jakých důvodů instituce a podnikatelé podporují tělesnou 

výchovu a sport, umění, apod., 

 hledisko sponzorovaného – proč sportovní organizace v oblasti tělesné výchovy a 

sportu, umění, apod. hledají sponzory a co jim mají za to poskytnout  

(Čáslavová, 2009). 

 

     Formy sponzorování ve sportu dělíme na: 

 sponzorování jednotlivých sportovců – nejrozšířenější forma ve vrcholovém sportu, 

osobnosti jsou současně gestory kvality a úspěchů aktuálních výrobků či služeb 

podniku, 

 sponzorování sportovních týmů – sponzor nabízí touto formou finanční prostředky, 

ubytovací služby, dopravní prostředky, sportovní vybavení. Sponzorovaný tým nabízí 

jako protislužbu různé formy reklamy (na dresech, stadiónech, poutačích, apod.), 

 sponzorování sportovních akcí – je nabízeno mnohem více možností, které lze 

nabídnout sponzorovi. Nejhojněji využívané reklamní možnosti jsou reklamy o 

přestávkách, vstupenky, programové sešity, 
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 sponzorování sportovních klubů – je nabízeno nejširší množství možnosti z hlediska 

výčtu činností, jež lze sponzorovi nabídnout. Klub disponuje jednotlivými sportovci, 

sportovními družstvy, pořádá sportovní akce. Nabízí širokou škálu protislužeb 

sponzorovi, od reklamní činnosti, nabídkou využití klubových prostor, nabídkou 

sportovních produktů, apod., 

 sponzorování ligových soutěží – forma sponzoringu, která se začala využívat 

v posledních letech je atraktivní a dostupná zejména pro velké podniky, tento způsob 

sponzoringu dominuje ve fotbale a ledním hokeji v ČR. Název podniku je obsažen 

v názvu soutěže (1. Gambrinus liga) a je mu nabízena multifunkční reklamní 

prezentace na všech stadiónech klubů zúčastněných v soutěži s dopadem na přímého 

diváka (Čáslavová, 2009). 

 

 

2. 7 Nezisková organizace 

     Podle Durdové (2009, s. 30): „Jako neziskové organizace jsou obvykle nazývané 

organizace založené pro výkon veřejně prospěšné činnosti, které mají ve společnosti 

nezastupitelný význam.“ 

     Rektořík (2007, s. 23) uvádí, že: „Neziskové organizace působící ve veřejném 

neziskovém sektoru zabezpečují převážně realizaci výkonu veřejné správy (organizační 

složky státu a územních celků a některé příspěvkové organizace), kdežto neziskové 

organizace působící v soukromém neziskovém sektoru stojí převážně mimo dosah veřejné 

správy.“ 

 

     Organizace s obecně prospěšnou činností: 

 zájmová sdružení, 

 občanská sdružení vč. odborových organizací, 

 politické strany a hnutí, 

 státem uznávané církve a náboženské společnosti, 

 nadace a nadační fondy, 

 obce a kraje, 

 organizační složky státu a územních samosprávných celků, 

 příspěvkové organizace, 

 státní fondy, 
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 obecně prospěšné společnosti, 

 veřejné vysoké školy. 

 

     Systematizace neziskových organizací dle třídicích znaků: 

 podle kritéria zakladatele, 

 podle kritéria globálního charakteru poslání, 

 podle kritéria právně organizační normy, 

 podle kritéria způsobu financování, 

 podle kritéria charakteristiky realizovaných činností (Rektořík, 2007). 

 

 

2. 8 Zdroje financování neziskových organizací 

 

     Zdroje financování jsou děleny do čtyř hlavních skupin: 

 členské příspěvky – pro organizace, ve kterých je zakládáno na členském principu 

představuje plánovaný pravidelný příjem, 

 příspěvky státního rozpočtu a územních rozpočtů (zejména ve formě grantů) – za 

hlavní zdroje jsou považována ministerstva mající grantové systémy a pravidelně jsou 

jimi vyhlašovány soutěže o dotace, některým organizacím ze zákona přísluší státní 

příspěvek (církve, politické strany, apod.), také kraji a obcemi jsou přispívány finanční 

prostředky do místních sdružení, 

 dary od firem – některé podniky mají vybudován grantový systém, má-li nezisková 

organizace o něj zájem, musí ji být předložena písemná žádost v niž je obsažen popis 

projektu, rozpočet a informace o poslání a cílech organizace, poté je žádost 

posuzována zástupci firmy, 

 dary od občanů – dobrovolnické dary od členů organizace, dobrovolníků, příbuzných 

cílových skupin, či lidmi podobných zájmů,  

 tržby z vlastní činnosti – zde jsou řazeny příjmy z prodeje vlastních výrobků, 

z poradenství, kurzů, plesy, aukce, pronájmy (Rektořík, 2007). 
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2. 9 Občanské sdružení 

     Častým typem organizací v oblasti sportu jsou spolky, jež jsou upraveny a právně 

ustanoveny zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Označení pro právnické osoby 

tohoto typu spolku se v textu zákona používá termín občanské sdružení (Durdová, 2002). 

     „Zákon č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů o sdružování občanů. Občané mají 

právo se svobodně sdružovat bez povolení státního orgánu. Občanské sdružení registruje 

Ministerstvo vnitra ČR. Občanské sdružení je samostatnou právnickou osobou s přiděleným 

identifikačním číslem od Českého statistického úřadu“ (Rektořík, 2007, s. 48). 

 

     Návrh na registraci musí podat minimálně tříčlenný přípravný výbor, ve kterém alespoň 

jedna osoba musí být starší 18 let. Ministerstvo vnitra registruje stanovy, které musí 

obsahovat: 

 název sdružení (případně i zkratku, bude-li používaná), 

 sídlo, 

 cíl činnosti, 

 orgány sdružení a způsob jejich ustanovení a určení orgánů a funkcionářů 

oprávněných jednat i jménem sdružení, 

 ustanovení o organizačních jednotkách, 

 zásady hospodaření.     

 

Zánik sdružení může vzniknout: 

 dobrovolným rozpuštěním nebo spojením s jiným sdružením, 

 pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění. 

 

Typy občanských sdružení: 

 odborové organizace, 

 tělovýchovné jednoty a sportovní organizace, 

 rybářské spolky, 

 chovatelé včetně včelařů, 

 spolky žen, 

 Český červený kříž, 

 Asociace muzeí a galerií, 

 apod. (Rektořík, 2007). 
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2. 9. 1 Orgány občanského sdružení a jejich funkce 

     Organizační struktura se odvíjí od základního dokumentu občanského sdružení a to jsou 

stanovy, ve kterých je organizační struktura projednávána na úrovni orgánů klubu. Mezi ty 

patří:  

 členská schůze (valná hromada), 

 předseda (prezident) klubu, 

 dozorčí rada (revizoři účtů), 

 výbor sdružení. 

 

Valná hromada vykonává zejména tyto činnosti: 

 projednává zprávu o činnosti a hospodaření klubu a o majetkovém stavu, 

 konzultuje a bere na vědomí zprávy dozorčí rady, 

 projednává a schvaluje rozpočet sdružení pro následující období, 

 stanovuje výši členských příspěvků, 

 schvaluje podmínky smluvního členství, 

 přijímá čestné členy, 

 stanovuje volební období orgánů, 

 volí a odvolává členy dozorčí rady, 

 volí členy výboru sdružení, 

 rozhoduje o vstupech či výstupech sdružení ze spolkových institucí, 

 rozhoduje o převodu vlastnictví klubového nemovitého majetku, 

 rozhoduje o změnách ve stanovách sdružení, 

 rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení sdružení. 

 

Předseda sdružení má oprávnění: 

 svolávat řádnou i mimořádnou valnou hromadu, 

 vést zasedání výboru sdružení (minimálně 1x měsíčně), 

 uzavírat a sjednávat písemně právní úkony jménem sdružení, 

 uzavírat jménem pracovně právní vztahy jménem sdružení (Durdová, 2002). 

 

     Výbor klubu přijímá rozhodnutí a řeší záležitosti, které nejsou výslovně svěřeny valné 

hromadě, a záležitosti, jež byly výboru sdružení svěřeny valnou hromadou. Dozorčí rada je 

oprávněna ke kontrole veškerých účetních a finančních operací sdružení, stavu hospodaření 
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s penězi, právy a majetkem sdružení. Podávají o svých kontrolách zprávy pro výbor a valnou 

hromadu sdružení (Durdová, 2002). 

 

 

2. 10 Tělovýchovná jednota Sokol  

     V současnosti zastřešujícím orgánem Tělovýchovných jednot (TJ) je Český svaz tělesné 

výchovy (ČSTV), jejímž znakem je neomezená rozmanitost provozovaných sportů a v oblasti 

dotací vztah k příslušnému státnímu orgánu (Durdová, 2002).  

     Vznik Sokola se datuje do období, kdy docházelo k rozmachu všeobecného obrození 

českého národa, byly zakládány různé zájmové a vlastenecké spolky; jedním z těchto spolků 

byl Sokol, založený 16. února 1862 v Praze. Za zakladatele jsou považováni Miroslav Tyrš a 

Jindřich Fügner. Nejvyšším orgánem je valný sjezd, který se pořádá v období několika let a 

usnáší se o zásadních věcech sokolských. Mezi hlavní hodnoty Sokola patří tělesný, duševní a 

sociální rozvoj. Členem Sokola musí být příslušník/ce české, slovenské nebo jiné slovanské 

národnosti, minimální věk 18 let a mravně bezúhonný/á (Waldauf, 2007). 

     Waldauf (2007, s. 21) uvádí, že: „Sokolská myšlenka v pojetí Tyršově a Fügnerově je 

založena na zásadách svobody, demokracie, rovnosti a spravedlnosti pro všechny.“ 

     Miroslav Tyrš „dal novému spolku ideu, program, organizační zřízení a tělocvičný základ. 

Vycházel z antické kalokagathie, harmonického spojení krásy a dobra, kterou doplnil 

zásadami moderní filozofie a demokracie“ (Waldauf, 2007, s. 12). 

      

 

2. 11 Metody výzkumu 

 

2. 11. 1 SWOT analýza 

     SWOT analýza je nástroj používaný pro určení strategické situace firmy. Analyzuje prvky 

vzhledem k vnějšímu a vnitřnímu prostředí firmy. Cílem SWOT analýzy je podání informací 

o silných (Strength) a slabých (Weakness) stránkách firmy, zároveň představuje možné 

příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Mezi hlavní cíle firmy by mělo patřit 

minimalizování slabých stránek, podpora a maximalizace silných stránek, efektivní využívání 

příležitostí a schopnost předvídat případné hrozby. Prostřednictvím dostatečného množství 

využitelných informací z firmy a jejího okolí je možno dosáhnout konkurenčních výhod 

(Kozel, 2006). 
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     Rektořík (2007, s. 74) zdůrazňuje, že: „Nelze začít s plánováním, aniž jsou dokonale 

prozkoumány vnitřní a vnější faktory působící na činnost neziskové organizace. Nástrojem 

k takovému zkoumání je jednoznačně SWOT analýza.“ 

     Kozel (2006, s. 39) uvádí, že: „Silné a slabé stránky se vztahují k vnitřní situaci firmy. 

Vyhodnocují se především zdroje firmy a jejich využití, plnění cílů firmy. Příležitosti a 

hrozby vyplývají z vnějšího prostředí (makroprostředí, konkrétní trh), které obklopuje danou 

firmu a působí na ni prostřednictvím nejrůznějších faktorů.“ 

 

Analýza vnitřního prostředí 

     V této analýze se zkoumá situace uvnitř podniku. Jsou analyzovány silné a slabé stránky 

podniku. Vedením podniku, za případné účasti externích expertů, je posuzována úroveň 

marketingu a finanční, výrobní a organizační schopnosti firmy. Každý zkoumaný faktor je 

posuzován z hlediska kladného či negativního vlivu na prosperitu podniku. Cílem analýzy je 

určit, zda složky podniku jsou dostatečně schopny využít atraktivních příležitostí  

(Kotler, 1997). 

 

Analýza vnějšího prostředí 

     V této analýze se zkoumá vnější okolí podniku, jsou rozebírány příležitosti a hrozby, je 

zkoumáno makroprostředí (technologických, politicky – právních a sociálně – kulturních sil), 

které ovlivňuje její obchody, také jsou sledováni významní účastníci mikroprostředí 

(zákazníci, konkurenti, dodavatelé, distribuční sítě), kteří ovlivňují schopnost vytvářet na trhu 

zisk.  Mezi stěžejní cíle zkoumání prostředí patří rozpoznání nových příležitostí a hrozeb  

(Kotler, 1997). 

     „Marketingová příležitost firmy je představována přitažlivou oblastí, v níž firma, pomocí 

marketingových činností, získá konkurenční výhody“ (Kotler, 1997, s. 53). 

     „Ohrožení firmy je výzva vzniklá na základě nepříznivého vývojového trendu, která by 

mohla vést, v případě absence účelných marketingových aktivit, k narušení firmy“  

(Kotler, 1997, s. 54). 

     Na obrázku 2. 11. 1. 1 je znázorněno grafické vyjádření SWOT analýzy. 
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Obrázek 2. 11. 1. 1 SWOT analýza 

 

Zdroj: [15] 

      

2. 11. 2 Techniky sociologických výzkumů  

     „Specifika sociálních výzkumů jsou dána povahou řešených problémů, sociální výzkumy 

se zabývají prvky, jevy a procesy a jejich vzájemnými vztahy, což vše jsou součástí sociální 

skutečnosti a spoluvytvářejí její reálnou podobu“ (Reichel, 2009, s. 21). 

     Předmětem výzkumů většinou bývají interakce jedinců a rozličných sociálních skupin, 

jak uvnitř, tak i navenek, jejich postoje, představy a chování, činnosti a jejich vztahy k těmto 

činnostem a jejich produktům, principy a projevy existence různých typů kolektivit od 

komunit a sociálních agregátů po neformální skupiny a organizace, procesy socializace, 

sociální integrace, vzdělávání, vliv masmédií a dalších fenoménů sociálního světa 

(Reichel, 2009). 

     Podle Reichela (2009, s. 21): „Předmětem zkoumání nemusejí vždy být pouze živé 

osoby, ale také jejich výtvory, artefakty, objekty, instituce, mechanismy fungování atp.“ 

 

2. 11. 2. 1 Rozhovor 

     Reichel (2009, s. 110) uvádí, že: „Rozhovor neboli interview, je technika poměrně hojně 

využívaná na výzkumné půdě řady oborů, psychologie, andragogiky ad. Aplikuje se jak při 

kvalitativních, tak kvantitativních přístupech. Rozhovory v kvalitativním zkoumání provádí 

většinou jediná osoba, zatímco při kvantitativních šetřeních, které pracují s předepsanými 
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podobami interview, se do sběru dat běžně zapojuje skupina tazatelů, dotazovaným osobám se 

říká respondenti, nebo také v kvalitativním zkoumání, informátoři či informanti.“ 

 

     V kvalitativním zkoumání se nejčastěji setkáváme s následujícími podobami: 

 volný rozhovor (neformální, nestrukturovaný) – je prezentován nejvyšší stupeň 

volnosti při dotazování, kdy otázky nejsou předem připraveny, ale vznikají v průběhu 

volné diskuze s informantem, výhodou je spontánnost odpovědi respondenta, 

 polostrukturovaný rozhovor – je připraven a částečně řízen, vyznačován tím, že je 

předpřipraven soubor otázek a témat, který bude předmětem rozhovoru, bez stanovení, 

tazatel mnohdy může formulaci otázek modifikovat, ale probrat musí všechny otázky i 

témata, které měl uvedeny v přípravě, 

 strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami – jde o rozhovor, kde již před jeho 

začátkem jsou určeny otázky i jejich pořadí, tento stupeň formalizace brání 

přirozenému průběhu rozhovoru v komunikativní atmosféře. Výhodou je kvalitnější 

zpracování dat a jejich vyhodnocování, jelikož tento typ rozhovoru má vzájemně 

srovnatelnou strukturu i obsah. 

 

     V kvantitativním zkoumání se nejčastěji setkáváme s následujícími podobami: 

 standardizovaný rozhovor – je složen z přesně formulovaných otázek a určeného 

pořadí, rozhovor je tvořen převážně plně standardizovanými (uzavřenými) otázkami, 

občas několika polootevřenými a zřídkakdy otázkami volnými, 

 telefonický počítačový rozhovor – tazatel z obrazovky svého počítače čte otázky, při 

kterých je pevně stanovena jejich formulace a pořadí, respondentovi v průběhu 

telefonického rozhovoru, který mu dává odpovědi, jež tazatel ihned zadává do 

počítače k vyhodnocení. Jedná se o velice rychlou a ekonomicky efektivní metodu 

standardizovaného rozhovoru (Reichel, 2009). 

 

2. 11. 2. 2 Dotazník 

     Způsob sběru dat, který je společně s rozhovorem velice rozšířenou technikou, již 

považovanou v mnoha vědních oborech za tradiční. Jedná se o písemný způsob dotazování 

nepoužitelný při výzkumu osob, pro které je čtení a psaní z různých důvodů obtížné. Dotazník 

se používá při kvalitativních i kvantitativních akcích, tj. s žádnou nebo částečnou 

standardizací, i plně standardizovaný (Reichel, 2009).    
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     Typy otázek:    

 otevřená otázka – respondent odpovídá svými slovy, je mu dána volnost při 

uskutečňování odpovědi, je náročnější na vyhodnocení, 

 polootevřená otázka – zde je respondentovi nabídnuto větší množství alternativ 

odpovědí a navíc „jiná odpověď,“ pro případ, že respondentovi nevyhovují nabízené 

možnosti a chce zvolit vlastní odpověď, 

 uzavřená otázka – je zde dán určitý počet možností, ze kterých si dotazovaný musí 

vybrat právě jednu nebo alespoň jednu možnost (Durdová, 1999). 

 

     V kvalitativním zkoumání se nejčastěji setkáváme s následujícími podobami: 

 volný (nestrukturovaný) dotazník – obsahuje pouze určitá témata a „čistý list“ 

papíru nebo monitor, na který se může respondent volně rozepsat k danému tématu. 

Zaznamenávání písemným způsobem je urovnanější, uspořádanější než mluva, která 

vždy nemusí mít daný řád, jež je lépe zpracovatelný při vyhodnocování, písemná 

odpověď bývá přehlednější. Slabinou volného dotazníku je míra spontaneity 

respondenta, který má při psaní dostatek času vše promyslet a pokud není dán časový 

limit, odpadá impulsivnost rozhodování, 

 polostrukturovaný dotazník – je sestaven ze souboru otázek a témat, na které 

informant může odpovědět v libovolném pořadí. Polostrukturovaný dotazník ovšem 

obsahuje téměř totožné slabiny jako dotazník volný, obě varianty jsou využitelné, 

nicméně pro jejich aplikaci je nutno mít, vzhledem k jejich podstatným slabinám, 

důvod, 

 strukturovaný dotazník – nejčastěji používaná forma v rámci kvalitativních přístupů, 

která má podobu formuláře, jež obsahuje vytištěné otázky, v daném pořadí, na které 

má informant odpovědět. Většinou se využívají otázky otevřené, několik málo 

polootevřených a uzavřených (Reichel, 2009). 

 

     Reichel (2009, s. 119) dodává, že: „U kvalitativních dotazníků bývá místo jejich 

vyplňování omezeno hlavně na pracovnu výzkumníka, vzácně na pracoviště informanta. 

Informant většinou dotazník de facto dostává prezenčně, takže návratnost je poměrně 

vysoká.“ 
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     V kvantitativním zkoumání se nejčastěji setkáváme s následujícími podobami: 

 standardizovaný dotazník – je složen zejména z uzavřených otázek, částečně 

z polootevřených, ojediněle z malé části otevřených otázek. Standardizovaný dotazník 

je tvořen nízkým počten stránek, do nichž respondent vyplňuje odpovědi dle 

uvedených instrukcí, je mnohem přehlednější a graficky kvalitnější (Reichel, 2009). 

 

     K problematice návratnosti dotazníků od respondentů Reichel (2009, s. 120) uvádí, že:  

„Je to zásadní bolest, kterou je nezbytné různými způsoby eliminovat,“ a dodává, že u 

nepřipravených akcí je návratnost cca 5 – 20 % poštou rozeslaných dotazníků. Řešení je 

možno najít v zajištění návratnosti dotazníků jinými způsoby, např. zlepšením vizuální 

podoby dotazníku či propracovanější distribucí mezi respondenty (Reichel, 2009). 
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3 Analýza sportovní organizace TJ Sokol Krmelín 

 

     V této kapitole se budeme zabývat občanským sdružením TJ Sokol Krmelín, jeho vznikem 

a historií, organizační strukturou, analýzou marketingu a managementu a také finanční situací. 

 

 

3. 1 Základní charakteristika TJ Sokol Krmelín 

 

3. 1. 1 Historie TJ Sokol Krmelín 

     TJ Sokol vznikl v obci Krmelín v období Rakousko – Uherské monarchie 10. prosince 

1911. Předtím skupiny nadšenců po vzoru okolních obcí organizovaly pravidelná cvičení 

v místním pohostinství p. Máchy. Na darovaném pozemku se začalo stavět venkovní 

sportoviště a Sokolovna, která byla postavena svépomoci a slavnostně otevřena v květnu 

1923. Stavbě předcházely rozsáhlé a dlouhodobé sbírky, na stavbě se podílelo mnoho občanů 

a všichni členové jednoty. V tělocvičně byly vytvořeny dobré podmínky pro rozvoj 

tělovýchovné a kulturní činnosti obce. Sokol se úspěšně provozoval do roku 1939, kdy byla 

činnost zcela zakázána a sportování povoleno pouze v omezeném rozsahu v DTJ na lesním 

hřišti v Dole.  

     V začátcích se v Sokole prosazovala základní tělesná výchova, pravidelná cvičení a 

gymnastika. Postupem času začaly přibývat také dynamičtější sport, kde dominantní 

postavení bylo zaujímáno házenou, do roku 1958 českou, poté mezinárodní. V průběhu 

následujících let se uskutečnilo mnoho stavebních úprav sportovišť, zázemí a dodatečných 

staveb nezbytných pro fungování Sokola. Nicméně přes veškerou snahu o průběžné 

revitalizace, začala tělocvična chátrat. 

     K získání potřebných finančních prostředků pomohl krmelínský rodák a olympijský vítěz 

v zápase Vítězslav Mácha, který pomohl místním funkcionářům na vrcholných orgánech 

ČSTV, se zasadit o získání potřebných financí. Kolaudace zrekonstruované tělocvičny 

proběhla 30. dubna 1984. Na rekonstrukci se opět podíleli občané a všichni členové, kteří 

odpracovali zdarma 63 000 brigádnických hodin. 

     Výstavbou haly se otevřely nové možnosti k rozšíření sportovní činnosti. Založily se nové 

oddíly stolního tenisu, karate, futsalu. Mezi aktivity provozující se v oddílu Sport pro všechny 

(SPV) patří badminton, nohejbal, volejbal, tenis, šachy, jóga, posilování ve fitcentru apod. 

Započalo provozování restauračního zařízení Sportklub. Dodnes je v provozu malá a velká 
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tělocvična, Sportklub s omezenou restaurační činností v nekuřáckém prostředí a posilovna, 

která je neustále vybavována modernějšími přístroji. 

     Areál TJ Sokol Krmelín je udržován v dobrém technickém stavu za pomoci členů, 

vhodných investičních akcí a různých oprav. Spolu s vybudováním tří tenisových kurtů (ČOS) 

vytváří sportovní centrum obce na dobré úrovni. 

     V současnosti je sportovní organizace TJ Sokol Krmelín občanským sdružením. 

 

3. 1. 2 Identifikační údaje 

 

Název:  TJ Sokol Krmelín 

Adresa: Brušperská 72, Krmelín 739 24 

IČO:      60043296 

 

3. 1. 3 Organizační struktura 

 

     Organizační struktura TJ Sokol Krmelín se skládá z těchto orgánů: 

 Členská schůze (valná hromada se koná 1x za rok), 

 Předseda, 

 Výkonný výbor (schůze výkonného výboru se konají 1x za 14 dní), 

 Kontrolní a revizní komise. 

 

     Předsedkyní je paní Ing. Radana Balcarová 

       

     Výkonný výbor je složen z patnácti členů zastávajících následné funkce: 

 

1. Předseda,  

2. Místopředseda,  

3. Místopředseda, 

4. Hospodář,  

5. Tajemník,  

6. Vnější vztahy,  

7. Kultura,  

8. Správce haly,  
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9. Vedoucí oddílu – Stolní tenis,  

10. Vedoucí oddílu – Házená,  

11. Vedoucí oddílu – Karate,  

12. Vedoucí oddílu – Futsal,  

13. Člen – TJ Sokol Krmelín,  

14. Člen – TJ Sokol Krmelín,  

15. Člen – TJ Sokol Krmelín. 

 

Revizní komise je tvořena dvěmi členy. 

 

     Ve Stanovách TJ Sokola Krmelín jsou uloženy kompetence jednotlivých členů výkonného 

výboru. Pouze předseda a tajemník jsou držiteli podpisového práva, dle stanov mohou také 

zplnomocnit k podpisovému právu třetí osobu. 

 

     Revizní komise TJ Sokol Krmelín: 

 provádění revize hospodaření TJ Sokol Krmelín, 

 revizní komise je tvořena předsedou a jedním členem, 

 složení revizní komise je navrhováno výkonným výborem a schvalováno členskou 

schůzí, 

 statut revizní komise je schvalován členskou schůzí. 

 

3. 1. 4 Oddílová struktura v TJ Sokol Krmelín 

    Sportovní a tělovýchovná činnost se provozuje celkem v pěti oddílech. Ke dni  

30. dubna 2012 tvořilo členskou základnu celkem 290 členů, což je o 66 členů méně než roku 

2010. Uvedené oddíly jsou v TJ Sokol Krmelín již tradičními, dosáhly mnoha úspěchů 

v regionálních, státních i mezinárodních soutěžích. Popisy jednotlivých oddílů jsou doplněny 

o finanční data za rok 2010. 

 

Vedení oddílů 

     Jednotlivá družstva v každém oddílu jsou řízena svými trenéry, kterými je zabezpečena: 

organizace sportovní činnosti; obstarávání dopravních prostředků pro dopravu na turnaje a 

utkání; zajištění výběru členských a oddílových příspěvků; zajištění sponzorů; apod. 
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     Každý oddíl je zastoupen ve výkonném výboru svým vedoucím, který se podílí na 

plánování rozpočtu pro oddíl a jednotlivá družstva. Účastní se na rozhodnutích týkajících se 

všech činností, které spadají do kompetencí výkonného výboru. Oddíl SPV je ve výkonném 

výboru zastoupen tajemníkem. Každý oddíl má přidělenou z celkových příjmů organizace 

určitou částku, kterou může každý rok čerpat. Rozpočet schvaluje výkonný výbor, tvořený 

patnácti členy TJ Sokola Krmelín. Výkonný výbor při plánování rozpočtu vychází také 

z údajů získaných v minulých let. 

 

     Oddíl házené je tvořen největší členskou základnou ze všech oddílových sportů, je 

oddílem s nejdelší tradicí. Házená je s obcí Krmelín spojena již více než padesát let. Za tu 

dobu si házená vybudovala nezastupitelné místo v TJ Sokol Krmelín. Oddíl je tvořen týmy: 

miniházená; mladší žáci; starší žáci; dorost; muži; v současnosti se budují týmy žen. Všechny 

týmy hrají regionální či okresní soutěže. Týmy dorostu a mužů již několikrát musely 

s finančních a časových důvodů odmítnout postup do vyšší soutěže. Mládežnické týmy a 

dorost se pravidelně účastí mezinárodního turnaje Prague Handball Cup, který je druhým 

největším házenkářským turnajem na světě, je tak zajišťován kontakt a pravidelné 

porovnávání se světovou třídou házené. Dva místní odchovanci jsou nyní hráči extraligového 

týmu SKP Frýdek-Místek.  

     Oddíl házené měl na rok 2010 z rozpočtu přidělenou částku 80 000 Kč, z které bylo 

využito 72 289 Kč.  

      

    Oddíl futsalu je rozdělen na „A“ mužstvo a „B“ mužstvo, je tvořen dvaceti-pěti hráči. 

Oddíl futsalu je sestaven pouze z týmu mužů, je zde absence mládežnických, dorosteneckých 

kategorií či týmu žen. „A“ mužstvo hraje 3. ligu - divizi F; mužstvo „B“ se účastní 1. Okresní 

třídy Ostrava. Futsal je jedním z moderních oddílů v TJ Sokol Krmelín, největšího úspěchu 

dosáhli hráči svým dvouletým působením ve 2. lize. Nicméně v hale TJ Sokola Krmelín nyní 

probíhají pouze tréninky, zápasy jsou pořádány v sousedním městě Brušperk, které nabízí 

tělocvičnu s předepsanými rozměry a podmínkami. Tím jsou zvyšovány provozní náklady 

oddílu. 

     Oddíl futsalu měl na rok 2010 z rozpočtu přidělenou částku 45 000 Kč, z které bylo 

využito 42 156 Kč. 

 

     Oddíl karate (provozován styl „MSKA“) byl založen místním rodákem Miroslavem 

Zezulkou, který je nejvýznamnějším českým karatistou tohoto stylu a koordinátorem MSKA 
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pro Českou Republiku. Pod jeho vedením bylo v oddílu dosaženo mnoha úspěchů na 

týmových i individuálních úrovních. Oddíl karate se pravidelně umisťuje v „Top 10“ oddílech 

karate v ČR. Oddíl je významný také svou mezinárodní působností, kdy každoročně patří 

mezi účastníky soustředění a turnajů v zahraničí. Největšího úspěchu dosáhl zdejší 

odchovanec Tomáš Boček vítězstvím na Světovém poháru v roce 2007. 

     Oddíl karate měl na rok 2010 z rozpočtu přidělenou částku 28 000 Kč, z které bylo využito 

28 000 Kč. 

 

     Oddíl stolního tenisu dnes patří bohužel k oddílům, které se netěší zájmu mládeže, ani 

nenabízí možnosti pro její trénování. Je provozován pouze tým mužů „A“ hrající krajskou 

soutěž – skupina A, a tým mužů „B“ hrající okresní soutěž 2. třídy. Tréninky i zápasy jsou 

hrány v TJ Sokol Krmelín v malé tělocvičně v horním patře sokolovny, výjimečně 

v tělocvičně velké. Oddíl má tradici již více než dvacet-pět let a je nyní tvořen z velké části 

hráči, se kterými je spojen počátek existence oddílu a celá jeho historie. 

     Oddíl stolního tenisu měl na rok 2010 z rozpočtu přidělenou částku 16 000 Kč, z které 

bylo využito 15 164 Kč. 

 

     Oddíl sportu pro všechny (SPV), kterým jsou nabízeny aktivity pro širokou veřejnost 

patří k nejnovějším v TJ Sokol Krmelín, může se pyšnit zájmem napříč věkovými 

kategoriemi. Nabízené sportovní aktivity: aerobik, zumba, relaxační cvičení a jóga, volejbal, 

badminton, fitness centrum. Oddíl je velice inovativní a již druhým rokem pořádá veřejné 

bruslení v zimních měsících spojené s různými soutěžemi pro rodiče a děti. Má významný 

vliv na tělesnou výchovu a sport v obci Krmelín.  

     Oddílem SPV, jako jediným z oddílů, je přinášen do rozpočtu TJ Sokola Krmelín finanční 

příjem. Oddíl SPV měl na rok 2010 z rozpočtu přidělenou částku 5 000 Kč, z které bylo 

využito 949 Kč. Příjem z lekcí aerobiku pro veřejnost za rok 2010 činil 54 050 Kč. 

 

3. 2 Rozhovor s předsedkyní TJ Sokol Krmelín  

     Rozhovor byl proveden s paní Ing. Radanou Balcarovou, která od roku 2008 zastává pozici 

předsedkyně a člena výkonného výboru organizace TJ Sokol Krmelín. Ve své práci jsem 

použil polostrukturovaný rozhovor, který má určitý řád a zároveň má dotazovaný dostatečný 

prostor k vlastnímu vyjádření. V průběhu rozhovoru nebylo použito hlasové záznamové 

zařízení, ale písemný záznam. 
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     Cílem rozhovoru bylo zjistit kompetence a činnosti předsedkyně, její pohled na silné a 

slabé stránky organizace, na problematiku financování a přínos její práce pro organizaci. 

 

1. Jak dlouho vykonáváte funkci předsedkyně organizace TJ Sokol Krmelín? Jak často se 

věnujete práci předsedkyně organizace TJ Sokol Krmelín? 

 

     Ve funkci předsedkyně jsem od roku 2008. Měsíčně věnuji práci pro TJ Sokol Krmelín cca 

dvacet hodin, převážně se jedná o práci týkající se provozu haly, hospodaření, organizační 

záležitosti, obchodně – právní agenda, korespondence, žádosti o dotace, schůze výboru, které 

se konají 1x za 14 dní.  

     Samostatnou kapitolou je pak organizační zajištění sportovně – kulturních akcí. Každá 

taková akce si vyžádá minimálně 30 hodin mé práce. 

 

2. Jaké je Vaše vzdělání? Kde jste studovala?  

     Vystudovala jsem VŠB – TU Ostrava, studijní program Ekonomika a management.  

 

3. Jaké jsou Vaše nejdůležitější činnosti a kterým z nich se věnujete nejvíce? 

     Organizační, ekonomická a administrativní. Té sportovní se věnují vedoucí oddílu a 

trenéři. 

 

4. Působila jste dříve na obdobné pozici, respektive máte zkušenosti s prací v podobných 

organizacích? 

     Členkou TJ Sokol Krmelín jsem snad od základní školy. Od roku 1984 let jsem byla 

cvičitelkou aerobiku a v TJ Sokol Krmelín jsem vedla nejdříve hodiny pro děti a dorost, poté 

aerobik pro ženy. Jako cvičitelka jsem ukončila činnost v roce 2008, kdy jsem byla zvolena 

předsedkyní TJ Sokol Krmelín. 

 

5. Jaké jsou dle Vás silné stránky organizace TJ Sokol Krmelín? 

     Jednoznačně je to tým lidí, který dobrovolně a zadarmo věnuje svůj čas činnosti pro  

TJ Sokol Krmelín. Jsou to zejména vedoucí oddílů TJ Sokola Krmelín, trenéři a členové 

výboru. V dnešní době nevídaná věc.  Bez těchto lidí bychom museli činnost ukončit.   
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6. Jak hodnotíte současný finanční stav organizace TJ Sokol Krmelín? 

     Do budoucna neudržitelný bez podpory státu, obce či soukromého sektoru. Financování 

sportu po krachu SAZKY je kritické. V loňském roce byl příspěvek státu 24 000,- Kč, 

v letošním roce (r. 2012) nevíme, kolik dostaneme. Náklady na provoz haly v důsledku 

nárůstu cen za teplo, vodu, elektřinu, dále zvyšující se ceny dopravného i sportovních potřeb 

rostou geometrickou řadou. Musíme si počínat zvlášť  hospodárně  a pečlivě vážit, co si vůbec 

v současné kritické finanční situaci můžeme vůbec dovolit. Musíme především zabezpečit 

sportovní činnost, nejnutnější opravy sportovní haly i sportovního zařízení a především 

zajistit bezproblémový provoz sportovní haly, kde se odehrává hlavní část sportovní činnosti.  

 

7. Jaké jsou slabiny organizace TJ Sokol Krmelín? Případně zda se je snažíte odstranit? 

     Jednoznačně je to zajištění finančních zdrojů pro udržení provozu sportovní haly. 

 

8. Snažíte se předcházet finančním problémům s krátkodobého či dlouhodobého hlediska? 

     Je těžké předcházet finančním problémům z dlouhodobého hlediska, když si nemáte jak a 

z čeho vytvořit rezervy.  

 

9. Jakým způsobem získáváte dodatečné finanční zdroje? 

     Pořádáním sportovních a kulturních akcí.  

 

10. Setkali jste se s ekonomickými problémy v posledních letech? Co bylo jejich příčinnou? 

Jak byly napraveny? 

     Je jich více: zdražování cen energií – plyn, elektřina, voda, neustalé snižování podpory 

základních buněk TJ, které fungují pouze na dobrovolné činnosti členů, ze strany státu. 

V neposlední řadě naše sportovní hala je stará  třicet let. Je zapotřebí halu zateplit, vyměnit 

okna, zrekonstruovat sociální zařízení a šatny v suterénu budovy, atd. 

     Šetříme, kde se dá. Provedli jsme zateplení stropu, hlídáme spotřebu plynu a regulujeme 

vytápění, na zimu utěsňujeme okna. Zdražovat nájem a příspěvky nemůžeme. Mělo by to 

opačný efekt. 

 

11. Jaké jsou Vaše poznatky se spoluprací se sponzory? 

     V dnešní ekonomické situaci sehnat generálního sponzora je téměř nemožné. Jsme vděčni 

za každou podporu, ať už ve formě darů do tomboly, prostředků na nákup dresů a sportovního 

náčiní pro oddíly házené, futsalu, volejbalu, stolního tenisu apod.  
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12. Získáváte dodatečné finanční prostředky od kraje, obce či z dotací, apod.? 

     Bez podpory obce bychom se neobešli, bohužel na vyhlášené dotace ze strany kraje a státu 

či jiných vyhlašovatelů jsme nedosáhli, i když jsme žádosti řádně podali. Není to tak 

jednoduché, jak by se mohlo zdát. 

 

13. Co se za dob Vašeho působení, jako předsedkyně, zlepšilo? Kde naopak nastaly 

problémy? V kterých oblastech fungování organizace je dle Vás velký prostor pro 

zlepšení? 

     Myslím, že je to spolupráce s ostatními dobrovolnými spolky v rámci obce, zejména 

s hasiči. Problémy jsou s financováním, jak už bylo uvedeno výše. No a zlepšovat je stále co.  

 

14. Snažíte se inovovat nabídku služeb dle současných trendů či jim předcházet? 

     Inovujeme pořád – badminton, zumba, stále sledujeme trendy a snažíme se rozšířit nabídku 

pro veřejnost.  

 

15. Jak hodnotíte práci s mládeží a jejich přístup ke sportu? Jaký je současný stav mládeže 

v klubu, přibývá či je úbytek počtu? 

     To je kapitola sama o sobě. Jak zvednou děti od počítačů a přilákat je ke sportu. Na druhé 

straně nemáme jak zaplatit trenéry a těch dobrovolných ubývá. Podpora základních buněk 

sportu ze strany státu je nulová. To je na samostatný článek a ještě s odborníkem. Házená 

s dětmi celkem funguje, karate se snaží, stolní tenis teď oslovil trenéra, kterého si budou platit 

rodiče. Snažíme se, ale je to těžké.  

 

3. 3 SWOT analýza 

     Analýza byla sestavena na základě získaných údajů z marketingového výzkumu, který byl 

prováděn formou dotazníkového šetření (viz podkapitola 3. 5) a poukázal na názory uživatelů 

služeb TJ Sokola Krmelín. Důležitým zdrojem pro sestavení byl také rozhovor  

(viz podkapitola 3. 2) a konzultace SWOT analýzy s předsedkyní. Ve výsledcích analýzy jsou 

znázorněny: silné stránky; slabé stránky; příležitosti či případné hrozby pro organizaci. 
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Silné stránky 

1. Tradice nabízených sportů 

2. Široká členská základna 

3. Konkurenceschopné ceny 

4. Široká nabídka služeb pro všechny věkové kategorie a pohlaví 

5. Kryté i venkovní prostory 

6. Zkušení trenéři a pracovníci 

7. Výborná dopravní dostupnost z Ostravy a okolí 

8. Dostatek bezplatných parkovacích míst 

9. Aktivní práce s mládeží 

10. Pořádání kulturních akcí 

11. Pořádání sportovních turnajů a akcí 

12. Aktivita v oblasti oddílu „Sport pro všechny“ 

13. Inovativní přístup 

 

Slabé stránky 

1. Nedostatek finančních prostředků 

2. Snižující se členská základna 

3. Snižující přírůstek členů mezi dětmi a mládeží 

4. Špatná údržba náčiní a strojů  v posilovně 

5. Absence možnosti zakoupení permanentek 

6. Neuzavřené šatny neposkytující soukromí 

7. Nevyužívané prostory 

8. Špatný stav sociálního zařízení 

9. Neexistence reklamy na sportovní a tělovýchovné služby 

      

Příležitosti 

1. Rozšíření služeb (bazén, wellnes, squash…) 

2. Zavedení nových oddílových sportů 

3. Získání finančních prostředků z nových zdrojů 

4. Více sportovních a kulturních akcí pro veřejnost 

5. Zefektivnění reklamy  
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6. Zkvalitnění webových stránek a zefektivnění jejich využití 

7. Nárůst počtu obyvatel obce Krmelín 

8. Zvyšující se zájem populace o sport a zdravý životní styl 

    

Hrozby 

1. Nízká atraktivita oddílových sportů  

2. Vysoká konkurence v oblasti nabídky sportovních služeb 

3. Klesající zájem mládeže o sport 

4. Ztráta či pokles finanční podpory z obce a jiných stálých zdrojů 

5. Zvyšující se provozní náklady (elektřina, plyn,…) 

 

Silné stránky 

     V TJ Sokol Krmelín je nabízeno široké množství tradičních i moderních sportovních 

aktivit včetně oddílových sportů, které jsou vedeny zejména dobrovolnými trenéry a lektory 

s dlouholetými zkušenostmi. Práci s mládeží je dáván největší význam, je symbolem a 

hlavním cílem organizace ve všech oddílových sportech, které nepatří mezi výběrové a 

každému zájemci je umožněno zapojit se do jim zvoleného sportu. Právě dobrovolnická 

činnost vedení a trenérů je největší výhodou sportovní organizaci TJ Sokol Krmelín. Vedením 

je kladen důraz na  rozmanitou nabídku atraktivního sportovního vyžití pro všechny věkové 

kategorie a obě pohlaví za ceny dostupné obzvláště místnímu obyvatelstvu, což je hojně 

využíváno i zájemci s okolních měst a vesnic, kteří za nabízené ceny jsou ochotni přicestovat 

do obce Krmelín a využít služeb. 

     Nově nabízenými službami a jednorázovými akcemi jako ledová plocha v zimních 

měsících na venkovním hřišti, zumba, letní kino, které zaznamenaly velký ohlas a vysokou 

návštěvnost. Každoročně jsou v zimních měsících pořádány populární plesy a v letních 

měsících sportovní turnaje a hudební festival Rockshow, za nimž přichází do obce tisíce 

pravidelných účastníků každý rok. Pořádáním kulturních a sportovních akcí jsou získávány 

dodatečné finanční zdroje. 

 

Slabé stránky 

     Nedostatek finančních prostředků je považován za hlavní problém fungování organizace. 

Celoročně je vynakládáno mnoho finančních prostředků na provoz a sportovní aktivity, které 

jsou částečně finančně omezeny, nicméně existence hranice finančních prostředků, které jsou 
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zapotřebí k fungování organizace je spíše zvyšována. Úbytek aktivních členů je zaznamenán, 

jak mezi mládeží, tak mezi dospělými členy, kteří jsou z různých důvodů donuceni opustit 

organizaci. To může být způsobeno stereotypním prostředím, špatnou údržbou cvičebních 

pomůcek, nízkou atraktivitou nabízených sportů mezi mládeží a zejména špatnou reklamou, 

která vlastně neexistuje. Webová prezentace, ve které nejsou obsaženy dostatečné popisy 

služeb organizace, není aktualizována a ve věku internetu nejsou vedením považovány za 

možný přísun příjmů formou reklamy a prezentace svých služeb. 

          Majetek obsahuje rozsáhlé prostory, jež nejsou dostatečně využívány k pronájmu jiným 

subjektům, nebo jsou využívány k jiným činnostem, kterými není zaznamenám příjem 

finančních prostředků. Četnost příspěvků členů je také na poklesu, každý rok jsou v rozpočtu 

plánovány příspěvky v hodnotě okolo 60 000 Kč a skutečnost je pouze zhruba 20 000 Kč. 

 

Příležitosti 

     Zvyšující se atraktivitou sportu, wellness mezi veřejností je dáno mnoho příležitostí pro 

všechny sportovní organizace, nicméně nastává boj o zákazníka. TJ Sokol Krmelín může 

inovovat mnoho služeb a zavádět nové (wellness, squash,…), také vytvořit nové oddílové 

sporty, jež budou schopny zaujmout a přivést nové zájemce do členských řad (florbal,…) 

     Objevení a získání nových sponzorů či zdrojů z EU pro připravené či zcela nové projekty 

je jedním z klíčových finančních cílů každého období. Využití reklamních možností, jež jsou 

nabízeny prostřednictvím internetu a z toho plynoucí zefektivnění reklamy a propagace. 

Využití nárůstu počtu obyvatel v obci, do které se každoročně přestěhovávají desítky nových 

občanů z měst, čímž je vytvořena šance na zasáhnutí nové cílové skupiny a zisku nových 

příjmů.      

       

Hrozby 

     Ve 21. století byla započata éra zdravého životního stylu a vzniku nových sportovních 

organizací, kterými bylo nabízeno spousta možností sportovního vyžití, odstartoval 

konkurenční boj mezi organizacemi, a zjištěno, že pouze inovací služeb a kvalitním zázemím 

mohou prosperovat, právě tento konkurenční boj je chápán jako hrozba zejména pro menší 

organizace jako je TJ Sokol Krmelín, jež si zakládá na dobrovolné činnosti činovníku a 

vedení, jež je provozována v jejich volném čase. 

     Nízkou atraktivitou nabízených sportů může být způsoben pokles zájmu především mezi 

dětmi a mládeží, mladými jsou voleny sporty, v nichž mají budoucí naději na vysoké finanční 



 

 

 

- 38 - 

 

příjmy viz fotbal, lední hokej. Sporty nabízeny v TJ Sokol Krmelín nemusí být již natolik 

zajímavé i z důvodu nízkých soutěží, které jsou hrány oddíly, navíc v malém klubu.    

     Nižší podpora ze strany obce a zatímních zdrojů může být dalším existenčním problémem. 

Náklady na provoz jsou neustále zvyšovány, což do budoucna může omezit investice do 

sportu. Předčasný odchod dobrovolných činovníků by znamenal personální problémy. 

 

 

3. 4 Využívané nástroje marketingového mixu 

 

3. 4. 1 Produkt 

 

     Ve sportovní organizaci TJ Sokol Krmelín jsou nabízeny produkty nemateriálního 

charakteru a služby. Nabídka materiálních produktů zatím neexistuje. Sportovní a kulturní 

služby, které jsou nabízeny v TJ Sokol Krmelín by se daly rozdělit na: služby v krytých 

prostorách; služby na venkovních prostorách.  

 

Nabídka služeb: 

 

     Služby nabízeny v krytých prostorách 

 oddílové sporty se zaměřením na sport a tělesnou výchovu, 

 velká a malá tělocvična k provozování halových sportů a cvičení, 

 fitness centrum (pouze pro členy), 

 kulturní a sportovní akce pro širokou veřejnost, 

 restaurační zařízení Sportklub (soukromý majitel). 

      

     Služby nabízené na nekrytých prostorách 

 malé a velké asfaltové hřiště k veřejnému provozování venkovních sportů, 

 kulturní a sportovní akce pro širokou veřejnost. 

 

3. 4. 1. 1 Služby nabízené v krytých prostorách 

     V krytých prostorách, jež jsou umístěny v areálu TJ Sokol Krmelín, jsou nabízeny 

možnosti pro širokou škálu sportovního a kulturního vyžití. 
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Oddílové sporty se zaměřením na sport a tělesnou výchovu 

     Struktura oddílových sportů a jejich činností je blíže rozepsána v podkapitole 3.4.1. 

Oddílové sporty, jež jsou provozovány: házená; futsal; karate; stolní tenis; sport pro všechny 

(SPV). Každý vhodný zájemce se může přímo účastnit jim vybraného sportu. Oddíly jsou 

složeny z mládežnických týmů i družstev dospělých. Pro svou činnost využívají kryté i 

nekryté prostory TJ Sokola Krmelín. Za rok 2010 bylo na činnost oddílů vydáno celkem 

158 558 Kč.  

 

Velká a malá tělocvična k provozování halových sportů a cvičení 

     Velká tělocvična má rozměry 22 m x 33 m, povrch je složen z pružného dřevěného 

parketového materiálu, výška stropu je 8 metrů. Plocha tělocvičny je osvětlována 20x 

výbojkou 400 W, záložní osvětlení je tvořeno čtyřmi halogeny 1000 W. V tělocvičně je 

umístěno jednořadové hlediště pro 70 sedících diváků, místa na stání jsou v nutných 

případech umožňována okolo povrchu tělocvičny. Tělocvična je v zimních měsících 

využívaná místí základní školou k vyučování hodin tělesné výchovy. 

     Malá tělocvična má rozměry 12,5 m x 7,2 m, výška stropu je 2 m. Povrch je tvořen 

podkladem z dřevěných parket. Tělocvična je osvětlena zářivkami a čtyřmi halogeny nad 

krajními částmi. tělocvična je primárně určena pro hraní stolního tenisu, ale cvičí zde také 

ženy a rodiče s dětmi, jóga.  

     Za rok 2010 byly tržby celkem, s pronájmu tělocvičen za účelem sportu, ve výši  

359 905 Kč. Pronájem tělocvičen (zejména velké tělocvičny) je nejvýnosnější položkou 

rozpočtu organizace TJ Sokol Krmelín. 

      

Fitness centrum    

     Je umístěno v přízemní části Sokolovny a vybaveno stroji značky Sportmar. Posilovna 

byla založena za účelem doplňkového cvičení pro členy starší 16-ti let. Otevřeno je každý 

všední den mezi 18:00 – 20:00h. Každodenní provoz posilovny je řízen denními správci z řad 

členů, kterými jsou vybírány vstupní a členské poplatky a prováděn dozor sportovní činnosti. 

     Členové platí vstup 30 Kč. Oddíly mají dané období, ve kterém mohou navštěvovat 

posilovnu zdarma. Za rok 2010 získáno činností posilovny 20 610 Kč. 

 

Kulturní a sportovní akce pro širokou veřejnost 

     Kryté prostory jsou využívány k pořádání kulturních a sportovních akcí. Veškeré akce jsou 

uskutečňovány ve velké tělocvičně. Pro veřejnost jsou nabízeny tyto kulturní akce: Sokolský 
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ples; Dětský maškarní rej; koncerty. Vánoční turnaje ve všech sportech, které jsou v TJ Sokol 

Krmelín nabízeny probíhají mezí vánočními svátky a Novým rokem. Kulturní akce pořádané 

TJ Sokolem Krmelín jsou nejnavštěvovanějšími akcemi v obci Krmelín. 

     Za rok 2010 činil výnos z kulturních akcí 67 176 Kč (prodej vstupného, občerstvení, 

apod.).  

 

Restaurační zařízení Sportklub 

     V přízemní části je umístěna restaurace Sportklub, ve které je nabízeno pouze lehké 

občerstvení, v běžné pracovní době nejsou poskytovány služby kuchyně. Služby kuchyně lze 

objednat pouze při pořádání soukromých akcí, po dohodě s majitelem. Restaurace nabízí 

klidné nekuřácké prostředí s možností poslechu TV, kulečníkem, stolním fotbalem. 

Každoročně jsou zde pořádány turnaje ve stolním fotbale a kulečníku, které se těší velkému 

zájmu nejen místního obyvatelstva. 

     Prostory Sportklubu jsou pronajímány soukromému provozovateli. Za rok 2010 příjem 

z nájemného činil 65 366 Kč.  

 

3. 4. 1. 2 Služby nabízené na nekrytých prostorách 

     Druhá část areálu TJ Sokola Krmelín je tvořena venkovními prostory, které jsou využívány 

širokou veřejností, uživatelé nemusí být členy Sokola. 

 

Velké a malé asfaltové hřiště k veřejnému provozování venkovních sportů 

     Venkovní asfaltová hřiště jsou nedílnou součástí areálu TJ Sokola Krmelín. Velké hřiště, 

neboli házenkářské, je určeno zejména k provozování oddílu házené, k zápasům, na tréninky a 

turnaje. Okolo hřiště je nainstalováno umělé osvětlení. U velkého hřiště se nachází hlediště 

pro cca 300 sedících diváků, pro stojící diváky je vymezena oblast okolo velkého hřiště. Malé 

hřiště je určeno pro nohejbal, volejbal, tenis, v zimních měsících je zde vytvářena ledová 

plocha. Hřiště jsou pravidelně využívána místní základní školou a školkou k vyučování hodin 

tělesné výchovy. Vstup na obě hřiště je zdarma a bez omezení v denních provozních 

hodinách. Tréninky oddílů TJ Sokola Krmelín mají přednostní právo pro využití venkovních 

ploch. 
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Kulturní a sportovní akce pro širokou veřejnost 

     Na ploše velkého a malého asfaltového hřiště a parkovišti před sportovní halou je 

každoročně pořádán hudební festival Rockshow, pravidelně jsou zde hrány sportovní turnaje 

v házené, hasičské závody, organizovány sportovní akce pro rodiče s dětmi.  

 

3. 4. 2 Cena 

     Ceny služeb v TJ Sokol Krmelín se u různých sportů liší. Členské příspěvky jsou 

stanoveny na 150 Kč/os, děti 50 Kč/os. Mimo členské příspěvky se platí také oddílové 

příspěvky ve výši 300 Kč/os. Členské i oddílové příspěvky jsou placeny na období jednoho 

roku. 

    Ceny služeb souvisejících s pronájmem tělocvičen pro veřejnost či členy jsou stanoveny dle 

nákladů, poptávky, ale také s ohledem na ceny konkurence. Pro členy je nastaven individuální 

ceník, členové mají služby související s pronájmem ploch až o 20% levněji (viz Příloha č. 4). 

 

3. 4. 3 Místo 

     Sportovní areál TJ Sokol Krmelín je umístěn ve střední části obce, podél ulice Brušperská. 

V blízkosti  areálu se nachází dvě autobusové zastávky, kudy vedou přímé spoje do Ostravy a 

Frýdku-Místku. Obec je přímým sousedem městského obvodu Ostrava-Nová Běla, z které 

vede ke sportovnímu areálu cyklostezka, a je zde výborná návaznost městské hromadné 

dopravy na spoje autobusů, jež jedou do obce Krmelín. V obvodu Ostrava – Nová Běla se 

nachází nejvhodnější zastávky pro přestup z městské dopravy na linky vedoucí do obce 

Krmelín, jsou to zastávky Plzeňská a U Balcara. Pravidelné linky autobusů společnosti  

Veolia Transport Morava a. s. jsou vedeny zpravidla mezi obcí Krmelín a ústředním 

autobusovým nádražím v Ostravě (ÚAN). Další autobusové spoje vedou do obce Krmelín 

z Kopřivnice, Hukvald, Kozlovic, Vsetína, Petřvaldu, Frýdku-Místku a Paskova. V dopravní 

špičce jezdí autobusy 1-3x za hodinu přes Krmelín ze/do směru Ostrava, ostatní směry jsou 

méně četné. Přes obec Krmelín je vedena silnice I. třídy ze směru Ostrava do obce Mošnov. 

Pět kilometrů od obce ve směru Paskov je přímo dostupná dálnice ze směru Ostrava do 

Frýdku-Místku. 

     V okolí sportovního areálu se nachází dva samoobslužné obchody s potravinami, pět 

restauračních zařízení a pekárenská prodejna. U areálu je poskytováno cca dvacet-pět 

parkovacích míst. 
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3. 4. 4 Propagace 

     Propagačním kanálem je internetový portál www.tjsokolkrmelin.cz, kde je rozepsáno, jaké 

služby jsou v TJ Sokol Krmelín nabízeny a jejich ceny, nicméně portál není pravidelně 

aktualizován. Svou webovou prezentaci má také každý oddíl. Kromě oddílu futsalu, jehož 

web je pravidelně aktualizován a jsou na něm souhrnné informace o aktivitě družstva, není 

kvalita webových prezentací dostatečná. Z výsledků dotazníkového šetření  

(viz podkapitola 3. 5) vyplývá, že povědomí o existenci webové prezentace mezi občany obce 

zatím není. V rozhlasovém hlášení jsou vždy s předstihem oznamovány termíny sportovních 

turnajů a kulturních akcí. 

     Každoročně jsou v areálu pořádány sportovní a společenské plesy v měsících leden a únor. 

V letních měsících jsou pořádány koncerty, festivaly a obecní diskotéky, letní kino. 

Pořádáním akcí je přivedeno do areálu TJ Sokol Krmelín mnoho zájemců, které je možno 

informovat o fungování sportovní organizace. Oddílové sporty jsou pravidelně prezentovány 

v místní i v sousedních základních školách. 

     TJ Sokol Krmelín jako organizace nemá sponzora, ale jednotlivé oddíly jsou pravidelně či 

nepravidelně sponzorovány soukromými subjekty. Stále sponzory má pouze oddíl futsalu: 

Eurokan parapetní systémy s.r.o.; Fenstav servis, s.r.o.; RM KOVO, s.r.o. Oddíl házené má spíše 

občasné sponzory. Ostatní oddíly jsou sponzorovány spíše výjimečně.    

 

3. 5 Vyhodnocení marketingového šetření  

     Formou šetření v mé bakalářské práci byl zvolen standardizovaný dotazník, kterým jsem 

přímo oslovil členy a návštěvníky sportovní organizace TJ Sokol Krmelín. Dotazník je složen 

z celkem osmnácti otázek. V dotazníku jsou zastoupeny otázky uzavřené, polootevřené i 

otevřené, které byly pokládány stručnou a srozumitelnou formou. Dotazování probíhalo 

přímou formou a vyplňováním elektronického formuláře. Průzkum se uskutečnil v obci 

Krmelín, zúčastnilo se dvacet-čtyři lidí, kteří jsou všichni pravidelnými návštěvníky  

TJ Sokol Krmelín. Dotazníky získané přímou formou, při terénním výzkumu, byly vyplněny 

respondenty v areálu TJ Sokol Krmelín. Všechny dotazníky byly vyplněny zodpovědným 

způsobem, který zaručil jejich 100% návratnost žádný z dotazníků nebyl znehodnocen.  

     Cílem šetření formou dotazníku bylo zjistit spokojenost členů a návštěvníků se službami, 

zázemím, cenami, apod. Podívat se na fungování organizace z vnější strany a shromáždit 

mínění a dojmy aktivních uživatelů nabízených služeb. Získat zpětnou vazbu ze strany 

návštěvníků a dle výsledků určit, které služby lze chápat jako perspektivní či neperspektivní. 
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     Pokládané otázky byly sestaveny věcným způsobem, který zajistí kvalitní názorovou 

odezvu od respondentů. Vyhodnocená data dotazníku jsou využitelná pro vedení organizace a 

budou jim předána. 

     Získané dotazníky byly následně slovně vyhodnoceny a znázorněny formou výsečových a 

sloupcových grafů ohodnocených číselnou i procentuální formou.  

 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

     Z celkového počtu dvaceti-čtyř respondentů bylo patnáct mužů a devět žen, převahou 

mužů je ovlivněn celý dotazník, který zrcadlí strukturu návštěvníků TJ Sokol Krmelín, mezi 

kterými znatelně převažují muži.  

 

Graf 3. 5. 1 Pohlaví respondentů 

Pohlaví respondentů

38%

62%
muž: 15

žena: 9

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 2:  Jaký je Váš věk? 

     Věkové kategorie byly rozděleny do šesti věkových skupin. Respondent měl vybrat právě 

jednu odpověď. Nabízené kategorie: do 18-ti let; 19 – 35 let; 36 – 45 let; 46 – 55 let;  

56 a více let. Otázka byla položena jako uzavřená, respondent měl vybrat právě jednu 

odpověď. 

     Cílem otázky bylo určit věkovou strukturu respondentů, kteří patří k uživatelům služeb v  

TJ Sokol Krmelín a provést rozdělení případných cílových skupin dle věku. 

     Nejvíce účastníků, celkem sedmnáct, je uvedeno ve skupině 19 – 25 let. Tři účastníci jsou 

zahrnuti ve skupině do 18-ti let. Ze skupiny 26 – 35 let pochází jeden respondent. Skupina  

46 – 55 let je zastoupena dvěmi respondenty. Ve skupině 56 a více let odpověděl na dotazník 

jeden respondent. Ze skupiny 36 – 45 let nebyl zaznamenán ani jeden respondent. Dalším 

faktorem, který ovlivnil výsledky dotazníku je mladý věk respondentů, který lze chápat jako 
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klíčový pro následnou prosperitu organizace TJ Sokol Krmelín. Zejména skupina 19 – 25 let 

projevila ochotu aktivní účasti na výzkumu a z jejich návrhů vzešlo mnoho užitečných rad a 

doporučení, jež dozajista mohou posloužit jako inspirace pro vedení.  

 

Graf 3. 5. 2 Věková kategorie 

Věková kategorie

71%

4%
4%13% 8%

do 18-ti let: 3

19 - 25 let: 17

26 - 35 let: 1

36 - 45 let: 0

46 - 55 let: 2

56 a více let : 1

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 3: Jaké je místo Vašeho současného bydliště? 

     Do nabídky možných odpovědí jsou zahrnuty okolní obce (do 5-ti km), jež přímo sousedí 

s obcí Krmelín. Otázka byla položena jako polootevřená. Respondentům byly dány na výběr 

možnosti: Krmelín; Brušperk; Stará Ves n/O; Ostrava; jiná, v případě odlišného místa 

bydliště. Respondent měl zvolit právě jednu odpověď, případně do políčka „jiná“ uvést 

vlastní odpověď.      

     Cílem otázky bylo rozlišit geografickou strukturu návštěvníků, odkud pochází hlavní 

skupina uživatelů služeb, případně zda jsou ochotni do obce Krmelín dojíždět. Touto otázkou 

jsou podávány informace využitelné při případném cílení reklamy do různých oblastí. 

     Z grafu je zřejmé, že zejména obyvatelé místní obce patří mezi hlavní návštěvníky  

TJ Sokol Krmelín a cílovou geografickou skupinu, kterou je momentálně zajištěna 

návštěvnost a užívání služeb. Celkem dvaceti-dvěmi respondenty jsou zastoupeni návštěvníci 

pocházející přímo z obce Krmelín. Brušperk je zastoupen jedním respondentem a Stará Ves 

n/O zastoupena není. Jinou odpověď zvolil jeden respondent (Chrudim). 
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Graf 3. 5. 3 Místo bydliště 

Místo bydliště
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Krmelín: 22

Brušperk: 1

Stará Ves n/O: 0

Ostrava: 0

Jiná: 1

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 4: Jaký je Váš nejoblíbenější sport? 

     Zde bylo nabídnuto respondentů celkem deset možností odpovědi, z toho jedna otevřená 

možnost. Respondenti měli vybrat právě jednu odpověď, aby se zjistilo, kterému sportu patří 

jejich největší sympatie, případně do políčka „jiná“ uvést vlastní odpověď. Výběr je složen 

z těchto možností: aerobik/zumba; tenis; házená; kondiční kulturistika; futsal/fotbal, tyto 

sporty jsou běžně v hale provozovány a lidé jsou zvyklí vykonávat zmíněné aktivity právě 

v TJ Sokol Krmelín. Další nabídka je složena ze sportů, které lze provozovat a jsou i 

v nabídce, ale návštěvníci je zde nejsou zvyklí provozovat, raději využívají jiných sportovních 

středisek, mezi míněné sporty patří: badminton; florbal. Plaváni a squash jsou řazeny do 

skupiny sportů, které jsou velmi populární mezi místními a jsou nabízeny v konkurenčních 

sportovních střediscích, TJ Sokol Krmelín tyto sporty zatím nenabízí. Možnost „jiná“ 

odpověď byla zvolena šesti respondenty a zahrnovala 2x cyklistiku, 1x karate, 1x pole dance, 

1x skateboarding a 1x lední hokej. 

    Nejvíce respondenty byly vybrány 4x házená a 4x futsal/fotbal, ze skupiny oddílových 

sportů, dále badminton zvolen 3x, plavání zvoleno 2x, florbal zvolen 2x, tenis zvolen 1x, 

squash zvolen 1x, kondiční kulturistika zvolena 1x, odpověď aerobik/zumba zvolena nebyla. 

     Z odpovědí je patrné, že celkem šestnáct respondentů zvolilo jako svůj nejoblíbenější sport 

jeden z nabízených v TJ Sokol Krmelín, tudíž více než 66% respondentů patří do cílové 

skupiny TJ Sokol Krmelín, tato skupina provozuje sporty nabízené v TJ Sokol Krmelín a je za 

ně ochotna platit. 
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Graf 3. 5. 4 Nejoblíbenější sport 

Nejoblíbenější sport 
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 Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 5: Jak často navštěvujete různá sportovní zařízení? 

     Nabízené odpovědi jsou složeny z četností návštěv: 1x týdně; několikrát týdně; 1x 

měsíčně; několikrát měsíčně; 1x za rok; několikrát za rok. Otázka byla položena jako 

uzavřená. Z nabízených možností měli respondenti zvolit právě jednu odpověď. V této otázce 

jsou zahrnuty možnosti návštěv zařízení za účelem sportu, wellness či kulturních nebo 

sportovních akcí. 

     Cílem této otázky je zjistit četnost návštěv respondentů v různých sportovních střediscích, 

zda patří mezi pravidelné návštěvníky nebo občasné. 

     Nejfrekventovanější odpovědí se stala možnost několikrát týdně, zvolena byla 10x a 

znázorňuje, že 42% respondentů patří mezi aktivní sportovce věnující se pravidelně 

sportovním aktivitám, na které si vymezují čas. Několikrát za rok dochází do sportovních 

zařízení sedm respondentů, zde se jedná zejména o návštěvníky kulturních akcí. Odpověď 

několikrát měsíčně byla zvolena 3x, odpověď 1x týdně zvolena 2x, odpověď 1x měsíčně 

zvolena 1x, a 1x za rok zvolena 1x. 
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Graf 3. 5. 5 Návštěvnost sportovních zařízení 

Návštěvnost sportovních zařízení
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1x za rok: 1

několikrát za rok: 7

 

Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 6: Jak často navštěvujete sportovní organizaci TJ Sokol Krmelín? 

     Uvedené otázka přímo navazuje na otázku předchozí, je zjišťována konkrétní návštěvnost 

organizace TJ Sokol Krmelín. Nabízené odpovědi jsou složeny z četností návštěv: 1x týdně; 

několikrát týdně; 1x měsíčně; několikrát měsíčně; 1x za rok; několikrát za rok. Otázka byla 

položena jako uzavřená, z nabízených možností měli respondenti zvolit právě jednu odpověď. 

V této otázce jsou zahrnuty možnosti návštěv zařízení za účelem sportu či kulturních nebo 

sportovních akcí.  

     Cílem otázky bylo zjistit četnost návštěv respondentů v TJ Sokol Krmelín, zda patří mezi 

pravidelné návštěvníky nebo občasné.  

     Nejvíce odpovědí je zaznamenáno možností několikrát za rok, která byla zvolena třinácti 

respondenty, z toho vyplývá, že více než polovina respondentů patří spíše k občasným 

návštěvníkům. Celkem šesti respondenty je vybrána možnost několikrát týdně, jedná se o 

skupinu pravidelných návštěvníků nabízených aktivit. Odpověď 1x za rok byla označena 4 x, 

několikrát měsíčně 1x. Možnosti 1x týdně a 1x měsíčně nebyly vybrány. 
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Graf 3. 5. 6 Návštěvnost sportovní organizace TJ Sokol Krmelín 

Návštěvnost sportovní organizace TJ Sokol Krmelín
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Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 7: Jaký je Váš postoj ke členství v TJ Sokol Krmelín? 

     Otázka nabízí výběr z možností: jsem členem; jsem bývalý člen; uvažuji o členství; 

neuvažuji o členství. Otázka byla položena jako uzavřená, respondenti měli vybrat právě 

jednu odpověď. Členství je v TJ Sokol Krmelín velice podstatnou částí,  je na ní zakládáno, 

jedná se o členskou organizaci.  

     Cílem otázky bylo zjistit zda respondenti patří či nepatří ke členům TJ Sokola Krmelín, 

případně jejich názor na členství a zájem stát či nestát se členem.  

     Největší počet respondentů, celkem třináct, o členství neuvažuje. Možnosti jsem členem, 

jsem bývalý člen, označeny každá 6x. O členství uvažuje jeden respondent. 

 

Graf 3. 5. 7 Členství v TJ Sokol Krmelín 
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Otázka č. 8: Kterých služeb TJ Sokol Krmelín využíváte? 

     Otázka přímo souvisí s otázkou č. 6, ve které se zjišťovala četnost návštěv TJ Sokol 

Krmelín ze strany respondentů, nynější otázkou je znázorněno, za jakými službami 

respondenti dochází a kterých využívají přímo v TJ Sokol Krmelín. Otázka je kladena jako 

polootevřená, respondenti měli zaškrtnout alespoň jednu odpověď z nabízených, případně 

zvolit možnost „jiná,“ a uvést vlastní odpověď. Výběr z možností: fitness centrum; 

badminton; zumba; tenis; futsal; oddílové sporty; pořádání sportovních a kulturních akcí; jiná 

odpověď. Pro lepší znázornění byl vybrán ohodnocený sloupcový graf. Zaznamenáno celkem 

třicet-šest odpovědí, z toho deseti respondenty byla vybrána více než jedna služba. 

    Cílem otázky bylo zjistit četnost využívání služeb, ze strany respondentů, nabízených TJ 

Sokolem Krmelín, které služby jsou respondenty nejvíce využívány. 

     Celkem třinácti respondenty bylo zaškrtnuto pořádání sportovních a kulturních akcí, 

fitness centrum zvoleno 6x, oddílové sporty zvoleny 6x, tenis zvolen 5x, badminton zvolen 

2x, zumba zvolena 2x, jiná odpověď byla zvolena 2x bez uvedení činnosti. 

 

Graf 3. 5. 8 Využívání služeb TJ Sokol Krmelín 
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Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 9: Odkud jste se dozvěděl/a o existenci a službách organizace  

TJ Sokol Krmelín? 

     V této otázce byly nabídnuty odpovědi: rodina; známí; webová prezentace; billboardy; 

plakáty, apod.; jiná. Otázka byla pokládána jako polootevřená, respondenti měli označit 

alespoň jednu odpověď, případně do políčka „jiná“ uvést vlastní odpověď. Celkem 

zaznamenáno třicet odpovědí, šest respondentů označilo více než jednu odpověď. 

     Cílem otázky bylo zjistit, z kterých zdrojů se návštěvníci dozvěděli o existenci služeb TJ 

Sokol Krmelín, objevit slabiny a silné stránky propagace i její význam. 
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     Nejčetnější odpověď známí označena 14x, rodina 12x, billboardy, plakáty, apod. 2x, 

webová prezentace 1x, jiná odpověď 1x. V možnosti „jiná“ byla uvedena prezentace sportů v 

základní škole. 

 

Graf 3. 5. 9 Zdroje 
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Zdroj: Vlastní 

 

Otázka č. 10: Víte o existenci webové prezentace TJ Sokola Krmelín, navštěvujete ji 

pravidelně? 

     Tato otázka byla pokládána jako uzavřená, respondenti měli vybrat právě jednu odpověď 

z nabízených možností: ano, navštěvuji; ano, ale nenavštěvuji; nevím. 

     Cílem otázka bylo zjistit jaké množství respondentů je obeznámeno s existencí webové 

prezentace a kolik jich ji pravidelně využívá, tedy zda se dá webová prezentace pokládat za 

účinný nástroj propagace a sdělování informací. 

     Nejfrekventovanější odpovědí, celkem 14x, byla označena možnost nevím, osm 

respondentů o existencí ví, ale nenavštěvuje ji. Dva respondenti patří k pravidelným 

návštěvníkům webových stránek. 
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Graf 3. 5. 10 Webové stránky TJ Sokol Krmelín 
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Otázka č. 11: Jste spokojen/a z výši členských a oddílových příspěvků? 

     Otázka je určena pouze pro respondenty, jež patří mezi členy, byla zadána jako nepovinná 

a respondenti měli vybrat právě jednu odpověď. Výběr z možností ano; spíše ano; spíše ne; 

ne. 

     Cílem otázky bylo zjistit spokojenost respondentů, kteří jsou zároveň členy, s výši 

členských a oddílových příspěvků. 

     Plnou spokojenost projevilo pět respondentů, plnou nespokojenost jeden respondent, 

ostatní odpovědi nebyly vybrány. 

 

Graf 3. 5. 11 Spokojenost s výši členských/oddílových příspěvků 
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Otázka č. 12: Jste spokojen/a z cenami nabízených služeb? 

     V této otázce měli respondenti na výběr z možností: ano; spíše ano; spíš ne; ne. Otázka 

nezahrnuje výši příspěvků, ale pouze ceny služeb pro širokou veřejnost. Otázka byla položena 

jako uzavřená, respondenti měli vybrat právě jednu odpověď. 

     Cílem otázky bylo zjistit spokojenost respondentů z výši cen nabízených služeb, získat 

zpětný odkaz od návštěvníků, jež znázorní, zda jsou ceny nastaveny na správné hodnoty a 

dostupné místnímu obyvatelstvu či existuje prostor pro jejich úpravu. 

     Plnou spokojenost projevilo dvacet respondentů, částečnou nespokojenost jeden, plnou 

nespokojenost projevili tři respondenti. 

      

Graf 3. 5. 12 Spokojenost s cenami služeb 
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Otázka č. 13: Jste spokojen/a s prací vedení a trenérů/lektorů a jejich přístupem? 

     Otázka byla položena jako uzavřená, respondenti měli vybrat právě jednu odpověď. Výběr 

z možností: ano; spíše ano; spíše ne; ne. Na otázku odpovědělo dvacet respondentů, ostatní 

respondenti nepovažovali za důležité odpovědět. 

     Cílem otázky je hodnotit ne spokojenost s kvalitou služeb, ale spokojenost s přístupem 

trenéru a vedení k tělovýchovné problematice, jak jsou kvalifikovaní, jejich didaktické 

dovednosti, interpersonální dovednosti, sportovní dovednosti, organizační dovednosti, apod. 

     Všech odpovídajících dvacet respondentů označilo odpověď ano. Ostatní možnosti nebyly 

vybrány. 

     Velmi kladný výsledek je důkazem výborného přístupu činovníků a potvrzením jejich 

kompetencí k prováděné činnosti. 
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Graf 3. 5. 13 Spokojenost s prací vedení, trenérů a lektorů 
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Otázka č. 14: Za jaké považujete zázemí TJ Sokola Krmelín? 

     Zde je nabízen výběr ze čtyř možností: výborné; dostačující; nedostatečné; jiná. Otázka 

byla položena jako polootevřená, respondenti měli vybrat právě jednu odpověď, případně do 

políčka jiná napsat vlastní odpověď. 

     Cílem otázky bylo zjistit spokojenost respondentů se zázemím TJ Sokol Krmelín a jeho 

úrovní. Hodnoceno zde bylo sociální zařízení, šatny, tělocvičny, povrchy,čistota, apod. 

     Nejvíce respondentů, celkem devatenáct, zvolilo možnost dostačující. Za nedostatečné 

považují zázemí tři respondenti, jeden respondent považuje zázemí za výborné. Možnost 

„jiná“ odpověď byla vybrána jednou, kdy respondent zdůraznil, že se necítí být pověřeným 

k hodnocení, jelikož nemá na výběr a musí se spokojit s podmínkami TJ Sokola Krmelín. 

 

Graf 3. 5. 14 Zázemí TJ Sokol Krmelín 

 

Zdroj: Vlastní 
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Otázka č. 15: Navštěvujete restaurační zařízení Sportklub? 

     V této otázce byl nabídnut výběr z možností: ano, pravidelně; ano, občas; ne, nenavštěvuji. 

Otázka byla položena jako uzavřená, respondenti měli vybrat právě jednu odpověď. 

     Cílem otázky bylo zjistit zda respondenti mají zájem navštěvovat restaurační zařízení (není 

poskytována služba kuchyně) a využívat jej k občerstvení. TJ Sokol Krmelín míněné prostory 

pouze pronajímá soukromému vlastníkovi, jež Sportklub provozuje. 

     Nejvíce respondentů, celkem třináct, označilo odpověď ne. Deset respondentů navštěvuje 

Sportklub občas, jeden respondent pravidelně. 

 

Graf 3. 5. 15 Návštěvnost restauračního zařízení Sportklub 
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Otázka č. 16: Navštěvujete plesy či jiné sportovní nebo kulturní akce pořádané 

v prostorách TJ Sokol Krmelín? 

     Otázka byla položena jako uzavřená, respondenti měli vybrat právě jednu odpověď 

s nabízených: ano, pravidelně; ano, občas; ne, nenavštěvuji. Všichni respondenti se vyjádřili, 

že navštěvují pořádané akce, sedmnáct respondentů pravidelně, sedm respondentů občas. 

     Cílem otázky bylo zjistit návštěvnost pořádaných akcí ze strany respondentů. V obci 

Krmelín patří plesy a rockový festival k nejlépe hodnoceným kulturním akcím vůbec, které si 

získaly za dlouhá léta své existence výjimečnou popularitu.    
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Graf 3. 5. 16 Návštěvnost sportovních a kulturních akcí 
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Otázka č. 17: Jaké zlepšení služeb či nové služby byste uvítali? 

     Tato otázka byla položena jako otevřená, zde měli respondenti dostatečný prostor 

k vyjádření svých názorů, nápadů, zlepšení. Pro tuto otázku bylo zvoleno kvůli nízké účastí a 

velké rozdílnosti odpovědí pouze slovní vyhodnocení. Této možnosti využilo šest 

respondentů.    

     Cílem této otázky bylo dát možnost respondentům, kteří jsou i návštěvníky TJ Sokola 

Krmelín, vyjádřit se otevřeně a samostatně k problematice související se zlepšením zázemí, 

služeb, apod. 

     I přes nízký počet respondentů bylo zaznamenáno značné množství realizovatelných 

návrhů, které nejsou finančně náročné, některé z nich by dozajista měly významný vliv na 

fungování TJ Sokol Krmelín. Ve výčtu odpovědí jsou obsaženy následující: zrušení kuřárny 

umístěné u vchodu do Sokolovny; požadavek na úplný zákaz kouření v celém areálu; 

zkvalitnění povrchu podlahy užívané při plesech; zkvalitnění sociálních zařízení; požadavek 

na lepší komunikaci s obyvatelstvem; wellness; místo jedné lekce zumby zavést aerobik. 

 

Otázka č. 18: Doporučil/a byste TJ Sokol Krmelín k návštěvě svým známým? 

     V této otázce měli respondenti možnost odpovědět: ano; spíše ano; spíše ne; ne. Otázka 

také částečně vyjadřuje celkovou spokojenost s nabízenými službami, pouze velmi spokojený 

zákazník doporučuje dále. 

     Celkem dvacet-jedna respondentů je ochotna doporučit služby TJ Sokola Krmelín svým 

známým či již tak dělá. Ochotni doporučit nejsou tři respondenti. Zbylé možnosti odpovědí 

nebyly vybrány. 
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Graf 3. 5. 17 Doporučení známým 
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4 Souhrn výsledků výzkumného řešení 

 

     V této kapitole jsou shrnuty výsledky šetření, možné návrhy a doporučení pro sportovní 

organizaci TJ Sokol Krmelín. Pro sepsání této kapitoly byly vyhodnoceny informace získané 

prostřednictvím dotazníkového šetření, rozhovoru s předsedkyní organizace a SWOT 

analýzou.  

 

     Z rozhovoru s předsedkyní bylo zjištěno, že chod organizace je zajišťován dobrovolnou 

prací činovníků a trenérů. Finančně je organizace závislá na pravidelné podpoře od obce 

Krmelín. Vedení momentálně není schopno sehnat dostatečné množství finančních prostředků 

nutných k bezproblémovému fungování TJ. Pořadatelstvím sportovních a kulturních akcí jsou 

zajišťovány dodatečné finanční zdroje. Za období, kdy funkci předsedkyně zastává  

paní Ing. Radana Balcarová došlo k zlepšení komunikace s místními dobrovolnými spolky. 

      

     Analýzou SWOT bylo zjištěno, že sportovní organizace TJ Sokol Krmelín má velké 

množství silných stránek jako konkurenceschopné ceny služeb, činovníky a trenéry pracující 

bez nároku na odměnu a schopné také pořádat kvalitní kulturní akce, širokou členskou 

základnu, inovativní přístup k nabídce služeb aj. Mezi slabiny organizace patří nedostatečné 

množství finančních prostředků, snižující se členská základna, špatný stav sociálních zařízení 

aj. Příležitosti jsou viděny v nárůstu počtu obyvatelstva obce, zefektivnění reklamy, zlepšení 

propagace formou webových stránek nebo rozšířením služeb aj. Případné hrozby pro 

organizaci jsou spatřovány v možném poklesu finančních příjmů, odchodu dobrovolných 

činovníků, zvyšujících se nákladů na provoz Sokolovny aj. 

 

     Dotazníkovým šetřením byl zkoumán pohled na organizaci z vnější strany, ze strany 

uživatelů služeb. Bylo zjištěno, že majoritní skupina uživatelů služeb v TJ Sokol Krmelín má 

bydliště v obci Krmelín. Širokou nabídkou sportovních služeb je organizace schopna 

uspokojit většinu uživatelů. Pořádání kulturních a sportovních akcí je nejoblíbenější službou 

nabízenou TJ Sokolem Krmelín. Členství a výhody z něho plynoucí nejsou dostatečně 

propagovány. Webová prezentace není v současné kvalitě vhodným prostředkem propagace a 

sdělování informací, hlavním zdrojem propagace jsou doporučení mezi uživateli. Ceny jsou 

nastaveny na přijatelnou míru, uživatelé jsou s nimi spokojeni. Vedení, trenéři a kol. jsou 
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způsobilými svých funkcí. Celkové zázemí organizace je hodnoceno jako dostatečné. 

Spokojení návštěvníci jsou ochotni služby doporučovat svým známým. 

 

Návrhy a doporučení 

     Dle výsledků vlastního šetření a na základě získaných informací doporučuji zlepšit stav 

webových stránek organizace, pravidelně je aktualizovat a využít je jako prostředek 

propagace svých služeb a aktivit. Zaregistrovat své webové stránky na sportovních serverech, 

které se zabývají shromažďováním informací o sportovních střediscích. Využít vysoké 

návštěvnosti kulturních akcí k prezentování svých služeb před širokou veřejností. Zvážit 

vybudování wellness služeb či kurtů na squash v nevyužitých prostorách přízemní části 

Sokolovny. Aplikovat také jinou formu propagace o svých službách a aktivitách oddílů, 

náborech využít rozhlasová hlášení a vývěsky v okolních obcích, které tuto možnost 

propagace nabízejí. Ponechat nastavení cen služeb na současných hodnotách a zdůrazňovat 

výhody členství, na něž se vztahují výrazné slevy pro členy na využívání služeb  

(viz Příloha č. 4). Pro jednodušší a efektivnější výběr poplatků zavést permanentky na 

vybrané služby (posilovna, zumba,…). Zrušit kuřárnu u vchodových dveří a označit celý areál 

jako nekuřácký. Zrenovovat prostory šaten, aby bylo vytvořeno větší soukromí. O svých 

aktivitách informovat obyvatelstvo formou četných vývěsek a prostřednictvím internetu. 

Zavést schránku, do které by návštěvnici mohli psát své návrhy či postřehy. Využít současné 

popularity badmintonu a vymezit hodiny, které budou pravidelně věnované pouze této hře. 

 

    Při využití kteréhokoliv návrhu v praxi by jistě došlo k zlepšení současného stavu sportovní 

organizace, navrhovaná doporučení až na výjimku nejsou finančně náročná a mohou se 

zapříčinit o přivedení mnoha nových zájemců do členských řad organizace TJ Sokol Krmelín 

a zvýšit povědomí o existenci organizace a nabídce jejich služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- 59 - 

 

5 Závěr 

 

     Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na sportovní organizaci TJ Sokol Krmelín. Cílem 

mé práce bylo zhodnotit práci managementu a marketingu. Zaměřil jsem se hlavně na práci 

vedení a jakým způsobem používají možnosti marketingu. 

 

     V teoretické části byly definovány pojmy jako marketing, sportovní marketing, 

marketingový mix, charakteristika služeb, marketingová analýza, management, sportovní 

management, sportovní manažér, reklama ve sportu, sponzorování ve sportu, nezisková 

organizace, občanské sdružení, techniky sociologických výzkumů (rozhovor, dotazník), 

Tělovýchovná jednota Sokol aj.  

 

     V praktické části byl proveden rozhovor s předsedkyní sportovní organizace TJ Sokol 

Krmelín, SWOT analýza pro určení silných a slabých stránek organizace a s tím související 

příležitosti a hrozby. Ve SWOT analýze byly použity poznatky z marketingového šetření 

prostřednictvím dotazníku a rozhovoru s předsedkyní. Na závěr jsem vyhodnotil dotazníky, 

které byly vyplněny návštěvníky sportovní organizace TJ Sokol Krmelín. 

     Závěrečný díl teoretické části je věnován souhrnu výsledků výzkumného řešení, návrhům a 

doporučením. 

 

     Zajištění životaschopnosti sportovní organizace v neziskovém sektoru je v dnešní době 

z důvodů finančních problémů velice obtížné. Zvyšování provozních nákladů a pokles 

finančních dotací ze strany státu a zastřešujících organizací klade vysoké požadavky na 

houževnatost managementu, který musí hledat nové možnosti financování a zajistit atraktivitu 

svého střediska pro zájemce o sportovní vyžití. Jsem přesvědčen, že závěry, které jsou 

učiněny v této práci alespoň částečně pomohou inspirovat vedení k provedení určitých změn, 

jež jsou zapotřebí pro získání konkurenční výhody oproti ostatním organizacím. 
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Seznam zkratek 

 

a.s.   akciová společnost 

ČOS  Česká obec sokolská 

ČR  Česká Republika 

ČSTV   Český svaz tělesné výchovy 

DTJ    Dělnická tělovýchovná jednota 

EU  Evropská unie 

MSKA   Moderní sportovní karate 

Sb.  Sbírky 

SKP  Agentura SKP s.r.o. Frýdek-Místek 

s.r.o.    společnost s ručením omezeným 

TJ    Tělovýchovná jednota 

ÚAN  Ústřední autobusové nádraží Ostrava 

ZŠ    Základní škola 
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Příloha č. 1: Rozhovor s předsedkyní 

 

1. Jak dlouho vykonáváte funkci předsedkyně TJ Sokol Krmelín? Jak často se věnujete 

práci předsedkyně organizace TJ Sokol Krmelín? 

 

2. Jaké je Vaše vzdělání? Kde jste studovala?  

 

3. Jaké jsou Vaše nejdůležitější činnosti a kterým z nich se věnujete nejvíce? 

 

 

4. Působila jste dříve na obdobné pozici, respektive máte zkušenosti s prací v podobných 

organizacích? 

 

5. Jaké jsou dle Vás silné stránky organizace TJ Sokol Krmelín? 

 

6. Jak hodnotíte současný finanční stav organizace TJ Sokol Krmelín? 

 

7. Jaké jsou slabiny organizace TJ Sokol Krmelín? Případně zda se je snažíte odstranit? 

 

8. Snažíte se předcházet finančním problémům s krátkodobého či dlouhodobého 

hlediska? 

 

9. Jakým způsobem získáváte dodatečné finanční zdroje? 

 

10. Setkali jste se s ekonomickými problémy v posledních letech? Co bylo jejich 

příčinnou? Jak byly napraveny? 

 

11. Jaké jsou Vaše poznatky se spoluprací se sponzory? 

 

12. Získáváte dodatečné finanční prostředky od kraje, obce či z dotací, apod.? 

 

13. Co se za dob Vašeho působení, jako předsedkyně, zlepšilo? Kde naopak nastaly 

problémy? V kterých oblastech fungování organizace je dle Vás velký prostor pro 

zlepšení? 

 

14. Snažíte se inovovat nabídku služeb dle současných trendů či jim předcházet? 
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15. Jak hodnotíte práci s mládeží a jejich přístup ke sportu? Jaký je současný stav 

mládeže v klubu, přibývá či je úbytek počtu? 
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Příloha č. 2: Dotazník 

 

Otázka č. 1: Jaké je Vaše pohlaví? 

 muž 

 žena 

 

Otázka č. 2: Jaký je Váš věk? 

 do 18-ti let 

 19 – 35 let 

 36 – 45 let 

 46–55 let 

 56 a více let 

 

Otázka č. 3: Jaké je místo Vašeho současného bydliště? 

 Krmelín  

 Brušperk  

 Stará Ves n/O  

 Ostrava  

 jiná 

 

Otázka č. 4: Jaký je Váš nejoblíbenější sport? 

 aerobik/zumba 

 tenis 

 házená  

 kondiční kulturistika  

 futsal/fotbal 

 badminton 

 florbal  

 plaváni 

 squash 

 jiná 



 

 
- 2 - 

 

 

 

Otázka č. 5: Jak často navštěvujete různá sportovní zařízení? 

 1x týdně  

 několikrát týdně  

 1x měsíčně  

 několikrát měsíčně  

 1x za rok 

 několikrát za rok 

 

Otázka č. 6: Jak často navštěvujete sportovní organizaci TJ Sokol Krmelín? 

 1x týdně  

 několikrát týdně  

 1x měsíčně  

 několikrát měsíčně  

 1x za rok 

 několikrát za rok 

 

Otázka č. 7: Jaký je Váš postoj ke členství v TJ Sokol Krmelín? 

 jsem členem  

 jsem bývalý člen  

 uvažuji o členství 

 

Otázka č. 8: Kterých služeb TJ Sokol Krmelín využíváte? 

 fitness centrum 

 badminton 

 zumba  

 tenis 

 futsal 

 oddílové sporty  

 pořádání sportovních a kulturních akcí 

 jiná 
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Otázka č. 9: Odkud jste se dozvěděl/a o existenci a službách TJ Sokol Krmelín? 

 rodina  

 známí 

 webová prezentace  

 billboardy; plakáty, apod. 

 jiná 

 

Otázka č. 10: Víte o existenci webové prezentace TJ Sokola Krmelín, navštěvujete ji 

pravidelně? 

 ano, navštěvuji 

 ano, ale nenavštěvuji  

 nevím 

 

Otázka č. 11: Jste spokojen/a z výši členských a oddílových příspěvků? (pouze pro členy) 

 ano 

 spíše ano  

 spíše ne 

 ne 

 

Otázka č. 12: Jste spokojen/a z cenami nabízených služeb? 

 ano 

 spíše ano  

 spíše ne 

 ne 

 

Otázka č. 13: Jste spokojen/a s prací vedení a trenérů/lektorů a jejich přístupem? 

 ano 

 spíše ano  

 spíše ne 

 ne 
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Otázka č. 14: Za jaké považujete zázemí TJ Sokola Krmelín? 

 výborné  

 dostačující  

 nedostatečné  

 jiná 

 

Otázka č. 15: Navštěvujete restaurační zařízení Sportklub? 

 ano, pravidelně 

 ano, občas  

 ne, nenavštěvuji 

 

Otázka č. 16: Navštěvujete plesy či jiné sportovní nebo kulturní akce pořádané 

prostorách TJ Sokol Krmelín? 

 ano, pravidelně 

 ano, občas  

 ne, nenavštěvuji 

 

Otázka č. 17: Jaké zlepšení služeb či nové služby byste uvítali? (otevřená otázka) 

 

Otázka č. 18: Doporučil/a byste TJ Sokol Krmelín k návštěvě svým známým? 

 ano 

 spíše ano  

 spíše ne 

 ne 
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Příloha č. 3: Rozpočet na rok 2010 a jeho plnění 

ROZPOČET TJ SOKOL KRMELÍN na rok 2010 

PŘÍJMY v Kč 

  

VÝDAJE v Kč 

NÁZEV   Plán Skutečnost NÁZEV   Plán Skutečnost 

Pronájem ZŠ 

Krmelín   130 000 155 820,00 Mzdy zaměstnanců   95 000 87 774,00 

Příspěvek OÚ    100 000 170 000,00 Daň ze mzdy   3 000 2 400,00 

Pronájem 

haly(tenis,kop.,atd.)   215 000 204 085,00 

Soc. a zdrav. 

pojištění   48 000 44 143,00 

Pronájem 

posilovny   20 000 20 610,00 

Dohody o 

provedení práce   5 000 16 000,00 

Pronájem 

sportklubu   55 000 65 366,00   

Pronájem bytu   30 000 31 780,00 Televize + rozhlas   2 000 2 160,00 

Pronájem hřiště   0 0   

        Plyn   230 000 208 480,00 

Platby sportklubu 

za energie   11 000 5 835,00 El. energie   85 000 87 713,00 

Zisk z kultur. akcí :       Vodné    17 000 16 896,00 

  karneval 30 000 30 000,00 Pojištění haly   4 000 4 023,00 

  ples 45 000 37 176,00 DKP    0 10 934,00 

Příspěvky členů   60 000 22 400,00 Běžná údržba haly   20 000 59 044,00 

Za reklamu(futsal)   0 0 Výdaje na činnost:       

Dotace ČSTV   40 000 65 366,00   házená 80 000 72 289,00 

Dotace oddílů 

(SPV)   1 000 0   st. tenis 16 000 15 164,00 

Úroky z účtů u fin. 

ústavů   1 000 710   karate 28 000 28 000,00 

Prodej hráčů   0 0   SPV 5 000 949 

Prodej majetku   0 0   futsal 45 000 42 156,00 

Vrácené přeplatky-

plyn   0 0   

Vstupné na sport   2 000 2 250,00 Režijní náklady   20 000 14 548,00 

Aerobik   20 000 54 050,00   

Sponzoři   0 15 000,00 Investice:   

  

zhotovení 

badmintonových 

kurtů   25 000 7 920,00 

výměna radiátorů v 

bytě   25 000 17 784,00 

ozvučení haly   0 17 296,00 

branky házená   0 15 996,00 

časomíra    0 17 230,00 

projekt zateplení   0 85 000,00 

žíněnka karate   0 50 560,00 

sítě   40 000 35 218,00 

CELKEM 760 000 880 448,00   793 000 959 677,00 
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PŘEDPOKLAD HOSPODAŘENÍ ZA ROK: -33 000,00 

  

KONEČNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

ZA ROK: -79 229,00 

 

Zdroj: Finanční záznamy organizace TJ Sokol Krmelín – vypracovala Ing. Kamila Balcarová 

– hospodář organizace TJ Sokol Krmelín 
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Příloha č. 4: Ceník pronájmu v TJ Sokol Krmelín 

 

Velká tělocvična 
    Tenis 

  základní cena  + 1 řada světel  + 2 řady světel  + 3 řady světel 

Pro nečleny TJ Sokol 130 Kč/hod. 
+ 50 Kč/hod. + 70 Kč/hod. + 80 Kč/hod. 

Pro členy TJ Sokol 100 Kč/hod. 

 

Kolektivní sporty 

Pro nečleny TJ Sokol 420 Kč/hod. 

Pro členy TJ Sokol 370 Kč/hod. 

 

Badminton 

  1 hřiště 2 a více hřišť 
+ 1 řada 

světel 

+ 2 řady 

světel 

+ 3 řady 

světel 

Pro nečleny TJ Sokol 120 Kč/hod. 100 Kč/hod. + 50 

Kč/hod. 

+ 70 

Kč/hod. 

+ 80 

Kč/hod. Pro členy TJ Sokol 100 Kč/hod. 80 Kč/hod. 

- k dispozici jsou tři badmintonová hřiště 

  

  

Malá tělocvična 
Stolní tenis 50 Kč/hod. (2 osoby) 

Kolektivní sporty 120 Kč/hod. 

  

Posilovna 
Pouze pro členy TJ 

Sokol Krmelín 
30 Kč 

 

Zdroj: www.tjsokolkrmelin.cz 
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Příloha č. 5: Webové stránky organizace TJ Sokol Krmelín 

 

Zdroj: www.tjsokolkrmelin.cz 


