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1 Úvod 

Práce má pro člověka obrovský význam. Tvoří jednu z důleţitých hodnot jeho ţivota. 

Práce můţe mít pro člověka kulturní, sociální a především ekonomický význam. Stejně tak 

sport. Sport má v současnosti výrazný společenský charakter, je neoddělitelnou součástí 

společenského dění a odráţí ţivotní styl člověka, společnosti.  

Spojením těchto dvou pojmů a všech oblastí, které k nim náleţí, došlo k vytvoření 

termínu sportovní management. Vznik pojmu byl vynucen rostoucím významem sportu nejen 

jako společenského, ale i ekonomického faktoru a dále nutností tuto oblast uceleně řídit. Aby 

toho bylo docíleno, je nutné kvalitně vzdělávat a vychovávat odborníky v oblasti sportu, kteří 

by pak následně nabyté vědomosti převedli na zkušenosti ve sportovní praxi. V minulosti se o 

řešení ekonomických i jiných problémů ve sportu starali lidé bez ekonomického vzdělání 

nebo naopak ekonomové bez jakéhokoliv sportovního vzdělání.  V současné době uţ u nás 

existuje moţnost získat vzdělání zároveň v ekonomické i sportovní problematice. Takto se 

děje hned na několika vysokých školách v České Republice, které v posledních deseti letech 

začaly se vzděláváním sportovních manaţerů.  

Je diskutabilní, zda sportovní management lze zařadit mezi obory perspektivní, to 

znamená takové, kdy jsou absolventi schopni po ukončení studia nalézt uplatnění ve 

vystudovaném oboru. V opačném případě hledají absolventi uplatnění velmi těţko, v lepším 

případě jsou nuceni začít pracovat v jiném oboru, v tom horším zůstávají nezaměstnanými.   

Cílem práce je analyzovat uplatnění studentů absolventského ročníku oboru 

sportovní management v praxi a zjistit tak, zda tento obor je či není oborem 

perspektivním z hlediska uplatnění budoucích absolventů v oboru na trhu práce. Dílčím 

cílem je zjistit, jaká je pracovní situace těchto studentů a jejich budoucí očekávání ohledně 

zaměstnání, jestli i nadále je tento obor pro dotazované studenty atraktivním a jak jej zpětně 

hodnotí. Očekávání budoucích absolventů bude porovnáno s reálnou pracovní situací 

sportovních manaţerů.  

V diplomové práci bude pouţita metoda dotazování. Budou sestaveny dva dotazníky 

určené pro dvě různé skupiny respondentů. První skupinu budou tvořit studenti 2. ročníku 

navazujícího studia oboru sportovní management a druhá skupina bude sestavena 

z profesionálních sportovních manaţerů.
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2 Teoretická východiska  

 

2.1  Sportovní management 

 

Podle Durdové lze pojem sportovní management chápat jako: „ způsob uceleného řízení 

tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které 

alespoň zčásti realizují podnikatelsky orientované aktivity. Dále jde o způsob řízení 

v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování placených tělovýchovných 

služeb.“1 

Vznik tohoto pojmu byl podmíněn a vynucen faktem, ţe ve sportu začaly kolovat 

obrovské finanční částky a bylo tedy třeba je začít efektivně řídit a vyuţívat, a to především 

prostřednictvím uplatňování komerčních zájmů, cílevědomým konkurenčním chováním a 

řešením specifických problémů v oblasti tělovýchovy a sportu.  

Pojem sportovní management zahrnuje nejen základní manaţerské funkce jako je 

plánování, organizování, vedení lidí, kontrolu, ale také i jiné oblasti, jako například účetnictví, 

právo, ekonomii, finance a marketing. Nesmíme vyloučit ani sportovní komponentu tohoto 

pojmu, která zahrnuje zejména oblast diváctví a oblast zdatnosti.  

V případě, ţe chceme odlišit sportovní management od jiného řízení v podnikání, 

charakterizujeme tři důleţité a jedinečné aspekty:  

 Sportovní marketing 

 Podnikání ve sportu 

 Zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboţí [11; Parks]  

 

2.1.1 Sportovní management v USA 

 Za kolébku sportovního managementu lze povaţovat USA, kde v roce 1957 vznikla 

první myšlenka na zřízení tohoto oboru. Důvodem byly potřeby sportovní praxe. V prvním 

programu sportovního managementu získali absolventi titul master-sportovní administrátor. 

Program se posléze rozšířil i na další univerzity.  

                                                                 
1  Durdová, I. Sportovní management, 2002, str. 13  
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 V minulosti se dělaly rozdíly mezi pojmy administrativa a management, které ale 

časem vymizely a důraz byl kladen především na kvalitu a obsah studia. 

 V současnosti jsou v USA a Kanadě nabízeny studijní obory pro přípravu sportovních 

manaţerů na více neţ 200 univerzitách. Studenti a absolventi tohoto oboru mohou získat 

akademické hodnosti ve třech úrovních-akademická hodnost bakalář, která studenty 

připravuje na pozici asistenta manaţera, akademická hodnost master připravuje studenty na 

náročné a specializované úkoly v oblasti sportovního managementu a akademická hodnost 

doktor je nejvyšším titulem v tomto studijním programu a vychází ze znalostí a vědomostí 

z předcházejícího studia na úrovních bakalář a master. Výuka probíhá na různých katedrách-

tělesné výchovy, obecného managementu, obchodní administrativy, aj.  

Aby se mohl sportovní management v USA výrazně rozšířit, bylo opírat se o odbornou 

literaturu. Vzrostlo mnoţství sportovních a vědeckých časopisů, učebnic a publikací 

zabývající se uplatněním a kariérou sportovních manaţerů. Objevuje se také příbuzná 

literatura, z oblasti sociologie, marketingu, financí, práva, komunikace a volného času týkající 

se sportu a tělovýchovy.  

Z hlediska studia a uplatnění absolventů managementu ve sportu, v USA platí, ţe 

počet fakult vyučujících tento obor je nedostatečný, protoţe nabízená akademická místa 

převyšují počet absolventů sportovního managementu.  

V USA existuje mnoho organizací, které usilují o rozvoj sportovního managementu. 

Tou nedůleţitější je Severoamerická společnost pro sportovní management (dále jen 

NASSM). NASSM shromaţďuje odborníky, kteří se zajímají o vzdělání a rozvoj v oblasti 

sportovního managementu a dává tak prostor pro výzkum na kaţdoročních konferencích a 

diskuse v časopise Journal of Sport Management. Právě NASSM se podařilo prosadit 

sportovní management jako studijní obor. [5; Durdová]  

2.1.2 Sportovní management v Německu 

Pozice sportovního průmyslu v Německu má velký význam. Hospodářství v oblasti 

sportu se zde podílí přibliţně 2% na hrubém domácím produktu a to je srovnatelné například 

s chemickým průmyslem v Německu. Pro takto široký trh musely být vytvořeny podmínky na 

odpovídající úrovni managementu a marketingu a hlavně moţnost vzdělávat se v tomto 

oboru. 
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V 80. a 90. letech 20. století vznikají na německých univerzitách první studijní obory 

pod názvem sportovní ekonomie. Absolventi tohoto oboru mohou najít upla tnění ve firmách 

se sportovním zboţím, náčiním, nářadím, sportovním oblečením a obuví, ať uţ se jedná o 

výrobu či prodej, dále v institucích nabízející rekreační programy či v různých reklamních a 

marketingových společnostech, cestovních kancelářích a organizacích specializovaných na 

pořádání sportovních akcí všeho druhu.  

Nyní v Německu existují dvě formy studia sportovní ekonomie. V prvním případě 

kooperují dvě vysoké školy-jedna tělovýchovná, druhá ekonomická). V druhém případě 

existuje pouze jedna univerzita, která je sloţena z několika fakult, např. Fakulta tělesné 

výchovy, Fakulta ekonomická, Fakulta právní. [5; Durdová]  

2.1.3 Sportovní management v České republice 

Jak uţ bylo výše zmíněno, sport a tělesná výchova má v České republice stále 

významnější místo a nezastupitelné ekonomické postavení. Proto také u nás, podobně jako 

v zahraničí, musely vzniknout obory, které by vychovávaly odborníky v oblasti řízení ve 

sportu. [5; Durdová] 

Vzdělání v oblasti managementu sportu a tělesné výchovy bylo provozováno jak 

v bakalářské, tak navazující formě hned na několika univerzitách:  

 Univerzita Karlova v Praze, Management tělesné výchovy a sportu, Fakulta tělesné 

výchovy a sportu (FTVS) 

 Univerzita Hradec Králové, Sportovní management, Fakulta informatiky a 

managementu 

 Masarykova univerzita v Brně, Management sportu, Fakulta sportovních studií  

 Univerzita Palackého Olomouc, Management sportu a trenérství, Fakulta pedagogická  

 VŠB-TU Ostrava, Sportovní management, Fakulta ekonomická  

 Technická univerzita v Liberci, Sportovní management, Fakulta přírodovědně-

humanitní a pedagogická [16] 

 

 



9 
 

V současné době je moţné studovat v Praze a v Brně v bakalářské i navazující 

magisterské formě studia, pouze v bakalářské formě lze studovat na univerzitě v Hradci 

Králové. Svou akreditaci bohuţel ztratila vysoká škola v Ostravě, jak pro bakalářský, tak pro 

navazující formu studia. Studijní obor na Palackého univerzitě v Olomouci byl změněn na 

obor Trenérství a sport.  

Studijní plány vysokých škol nabízejících studium sportovního managementu se liší 

svým celkovým pojetím. Jsou přizpůsobeny tomu, jak si je kaţdá vysoká škola přizpůsobila, 

zaměření, podmínkám a moţnostem, které ta daná škola má.  

Absolventi oboru sportovní management by měli znát základní ekonomické principy a 

právní normy týkající se oboru, znát všeobecnou tělovýchovnou problematiku, techniku i 

metodiku vybraných sportovních disciplín a zároveň mít osobní předpoklady pro danou 

problematiku. 

Moţnosti uplatnění absolventa oboru sportovní management  

a) Manaţeři na úrovni vedení sportovní činnosti 

- Vedení sportovních druţstev a jednotlivců 

- Specialisté pro sportovní akce  

- Uplatnění sportu ve volném čase lidí a pracovním procesu 

- Uplatnění sportu mezi zdravotně handicapovanými  

b) Manaţeři na úrovni řízení určitého sportovního spolku či organizace 

c) Manaţeři v sektoru výroby a prodeje sportovního zboţí 

d) Manaţeři v sektoru provozování placených tělovýchovných sluţeb  

e) Funkce na různých úrovních ve sportovních klubech, sdruţeních, organizacích 

f) Funkce v rehabilitačních a rekreačních zařízeních zaměřených na volnočasové aktivity 

g) Reklamní a marketingové společnosti [2; Čáslavová]  
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2.2  Osoba sportovního manaţera 

 

2.2.1 Manaţerské aktivity, dovednosti a funkce 

Manaţer jako takový by měl disponovat určitými dovednostmi, které mu umoţňují 

zastávat pozice a vykonávat řadu dalších aktivit, které označujeme jako manaţerské funkce. 

Aktivity manaţera jsou realizovány na třech úrovních, které se do určité míry překrývaj í. Tyto 

úrovně jsou označovány jako operační, technická a strategická. [3; Donnely]  

1. Operační úroveň je základem fungování kaţdé organizace. Pozornost je zaměřena 

na efektivitu všeho, co se v organizaci děje. Úkolem manaţerů na této úrovni je co 

nejlepší alokace disponibilních zdrojů, které jsou nutné pro produkci 

poţadovaných výstupů.  

2. Technická úroveň znamená potřebu řízení a koordinaci činností na operační 

úrovni. Závisí od velikosti organizace.  Manaţeři na této úrovni musí mít jistotu, 

ţe na niţší úrovni byly pouţity správné materiály a ţe vyrobené produkty 

nacházejí své spotřebitele a uţivatele.  

3. Strategická úroveň souvisí s širším sociálním prostředím, ve kterém se 

organizace nachází a má vůči němu určitou zodpovědnost. Úkolem manaţerů na 

této úrovni je zajistit, aby společnost fungovala sociálně přijatelným způsobem. To 

znamená, ţe dlouhodobé cíle organizace musí být určeny tak, aby nebyly narušeny 

její vztahy se sociálním prostředím. Organizace můţe toto sociální prostředí do 

jisté míry ovlivňovat, a to prostřednictvím reklamy, různých kampaní či 

vzdělávacích programů. [17] 

Výše uvedené rozdělení úrovní managementu lze také přirovnat k členění obecného 

managementu. Obecný management dělíme na vrcholový, střední a provozní, přičemţ platí, 

ţe vrcholový management odpovídá strategické úrovni, střední management souvisí 

s technickou úrovní a provozní management je na úrovni operační. Z tohoto pojetí si můţeme 

jednoduše vyvodit, jaké úkoly a aktivity musejí manaţeři na jednotlivých úrovních plnit.  
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Bez ohledu na to, jakou pozici manaţer v organizaci zastává, je nutné, aby měl určitý 

podíl dovedností, který závisí na tom, na jakém stupni managementu se manaţer nachází.  

Mezi základní manaţerské dovednosti patří: 

1. Koncepční dovednosti, které umoţňují řídit organizaci jako systém.  

2. Lidské dovednosti, které zahrnují schopnost vedení, komunikace, motivace aj.  

3. Technické dovednosti, které znamenají schopnost pouţívat specifické znalosti, 

techniky, metody a postupy slouţící k realizaci výkonných činností a procesů.  

Na obrázku 2.1. je uveden podíl manaţerských dovedností na jednotlivých stupních 

managementu. 

Obrázek 2.1: Základní manaţerské dovednosti 

Provozní management  Střední management Vrcholový management 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [17]   

Z tohoto obrázku je patrné, ţe na nejniţší úrovni managementu mají největší význam 

lidské dovednosti, neboť potřeba těchto dovedností vyplývá z kaţdodenní nutnosti řešit 

interpersonální problémy. Takţe lze tvrdit, ţe čím vyšší je stupeň managementu, tím niţší je 

potřeba lidských dovedností.  

Naopak je to u koncepčních dovedností, kde s rostoucím stupněm managementu, roste 

také potřeba disponibility těchto dovedností. Největšího významu tedy nabývají koncepční 

dovednosti na úrovni top managementu, kde je ovlivňována výkonnost celé organizace.  

 

 

KONCEPČNÍ DOVEDNOSTI 

 

LIDSKÉ DOVEDNOSTI 

 

 

TECHNICKÉ DOVEDNOSTI 
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Technické dovednosti mají největší význam na stupni středního managementu. Pod 

tento stupeň managementu v organizaci spadá řada oddělení, která se potýkají s technickými 

problémy, proto je u manaţerů těchto oddělení důleţité, aby disponovali těmito dovednostmi. 

[17] 

Manaţerské funkce 

Mezi základní manaţerské funkce patří plánování, organizování, personalistika, 

vedení lidí a kontrolování. Všechny tyto funkce jsou velmi důleţité pro vykonávání 

manaţerské činnosti a navzájem se ovlivňují.  

1. Plánování 

Plánování je východiskem pro všechny manaţerské funkce. Je to proces, který 

zahrnuje vytyčení a výběr cílů, kterých má organizace dosáhnout, strategii, metody a 

postupy, jak těchto cílů dosáhnout a v neposlední řadě také vyţaduje rozhodování o 

moţnostech budoucího průběhu činností. 

2. Organizování 

Organizování znamená v organizaci jasně vytvořenou organizační strukturu, 

kde kaţdý člen zná svou úlohu, zodpovědnost, postavení v týmu a vzájemný vztah 

s ostatními.  Je to souhrn činností potřebných k dosaţení cílů organizace. Existuje 

několik typů organizačních struktur, které závisí na velikosti a činnosti organizace.  

3. Personalistika 

Personalistika je spojena s najímáním, vybíráním, umisťováním, povyšováním 

a ohodnocováním pracovní síly a je definována jako obsazení jednotlivých pracovních 

míst v organizační struktuře, rozmisťování lidí a udrţování jejich obsazení. Velký 

důraz je zde kladen na lidské prvky. Cílem této manaţerské funkce je dosáhnout 

jistoty, ţe manaţerské posty jsou obsazeny kvalifikovanými zaměstnanci, kteří jsou 

schopni plnit své úkoly a přispívat tak k dosaţení cílů organizace.  

4. Vedení lidí 

Vedení lidí je proces ovlivňování lidí tak, aby bylo dosaţeno skupinových cílů 

a v konečném důsledku cílů organizace. Nástrojem manaţera při vykonávání této 

funkce není manipulace s lidmi, ale jejich motivace, která vychází z lidských potřeb. 

A právě úkolem manaţera je, aby rozpoznal, co lidi motivuje.  
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5. Kontrolování 

Kontrolování je zaloţeno na měření a koordinaci vykonané práce. Účelem je 

zjistit, zda jsou plněny plány a je dosahováno stanovených cílů. Kontrolování souvisí 

s plánováním, protoţe kontrola nemůţe existovat bez předem stanovených cílů a 

plánů. Kontrolování postihuje manaţery na všech úrovních. [6; Kotler]  

 

2.2.2 Funkce a činnosti sportovního manaţera 

Současná situace ve vrcholovém sportu je jen odrazem trţních mechanismů 

v ekonomice. A ať uţ bereme v úvahu řízení jakéhokoliv profesionálního týmu, vţdy se toto 

řízení podobá řízení firmy. Proto se činnosti sportovního manaţera tolik neliší od činností 

manaţera působícího ve velkých společnostech.  Vykonává stejné základní výše uvedené 

funkce, které jsou vsazeny do sportovního prostředí, a to podle jeho specializace a 

kvalifikace.  

Jednou z hlavních náplní práce sportovního manaţera je zabezpečení sportovního 

tréninku, jeho finanční pokrytí, jednání se sponzory, zajištění publicity a další náleţitosti, 

které by mohly sportovce odvádět od podávání nejlepšího výkonu. Zjednodušeně řečeno, 

hlavním úkolem sportovního manaţera je poskytnout svému svěřenci, případně svým 

svěřencům, dokonalý servis tak, aby se sportovci mohli soustředit pouze na svůj sportovní 

výkon. Velmi důleţitá je vzájemná důvěra manaţera a jeho svěřence. Profese sportovního 

manaţera je v tomto případě velmi podobná profesi trenéra, přičemţ tyto dvě pozice se 

navzájem nevylučují. V některých sportech je dokonce běţné, ţe hlavní trenér plní současně 

obě funkce. [17] 
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Pro shrnutí funkcí sportovního manaţera se zřetelem na reálné potřeby praxe, lze 

vhodnou redukcí sestavit základní minimum práce sportovního manaţera: 

 Strategické plánování,  

 Organizování,  

 Výběr a rozmisťování lidí 

 Vedení lidí 

 Komunikace 

 Marketing 

 Sportovní reklama 

 Sponzoring 

 Znalost právních a jiných norem 

 Věcné a formální náleţitosti k transferu hráčů [2; Čáslavová] 

 

2.3  Socioekonomický význam sportu 

Většina studijních oborů týkajících se managementu sportu vznikala u nás aţ po roce 

1989 a to z důvodu nástupu nových trendů a prudkému růstu významu sportu. [4; Durdová]  

Faktory ovlivňující růst a sociálně ekonomický význam sportu 

1. Zvyšování mnoţství volného času 

Sport je v současnosti velmi významnou volnočasovou aktivitou. Pojem volný 

čas je u kaţdého jedince velmi individuální, stejně tak jeho mnoţství. Přesto 

z posledních sociologických výzkumů vyplývá, ţe si lidé dokáţou najít stále více času 

pro své záliby zahrnující mimo jiné i pohybové aktivity. Je tedy moţné obecně tvrdit, 

ţe s vyšším mnoţstvím volného času, narůstá zájem o sport a to vše se odráţí také 

v atraktivnosti nabídky sportovních aktivit a jejich ceně.  

2. Vznik a nárůst nových sportů a pohybových aktivit 

Nové, populární sporty a disciplíny přicházejí ze světa postupně do České 

republiky. Aby se prosadily i zde, musí být poměrně lehce zvládnutelné, dostupné 

široké veřejnosti. Jako příklad lze uvést stále se objevující nové formy cvičení 

v oblasti fitness a oblíbené adrenalinové sporty. Důsledkem je tohoto faktoru  je nárůst 

nových zařízení, provozovatelů, kurzů, výroby nového nářadí, náčiní, pomůcek, 

sportovní výzbroje a výstroje.  
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3. Nárůst počtu zařízení nabízející tytéţ pohybové aktivity 

Objevuje se velmi blízká nabídka placených sluţeb, a to hlavně v oblasti 

fitness, sportovních kurzů a sportovně rekreačních pobytů. Roste význam sluţby 

zákazníkovi a provozovatelé se snaţí nabídku odlišit a získat tak konkurenční výhodu. 

Je nutné klást důraz nejen na získávání nových klientů, ale také na péči o klienty 

stávající. Spokojenost zákazníků je na prvním místě, protoţe spokojený zákazník je 

nositelem kladných referencí.  

4. Nárůst výroby sportovního zboţí 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, s přílivem nových druhů sportů a obecně s rozvojem 

sportu, nutně narůstá výroba sportovního zboţí a to jak materiálních produktů, tzn. 

sportovní nářadí, náčiní, pomůcky, výzbroj a výstroj, tak také nemateriálních 

produktů, např. nabídka sportovních sluţeb. Typickým nemateriálním produktem, 

který nám sport přináší je proţitkovou, hodnota záţitku.  

5. Nárůst nových technologií výroby  

Technologie ovlivňuje samotný výkon sportovce. Proto se vrcholoví sportovci 

neobejdou bez kvalitní výzbroje a výstroje a ta se odráţí právě v technologii. Také 

zákazníci, kteří se věnují sportu jen rekreačně, jsou stále náročnější, očekávají kvalitu 

a také zboţí podléhající posledním módním trendům.  

V České republice je nárůst nových technologií způsobem průnikem světových 

značek, jako je Adidas, Nike a Reebook na trh. 

6. Nárůst marketingu ve sportu 

Sportovním marketingem se rozumí komplexní funkce, která zahrnuje metody 

stanovení a implementace pro produkci, metody stanovení cen, propagaci a distribuci 

sportovních podniků a to tak, aby byly uspokojeny potřeby zákazníků (aktivní i 

pasivní členové organizace, diváci, sponzoři, příslušné státní orgány).  

Marketingová koncepce sportovní organizace udává nabídku pro zákazníky a 

stanovuje ekonomické, sportovní a sociální cíle.  

V praxi se často setkáváme s nabídkou a prodejem sportovních sluţeb. Úspěch je 

v této oblasti dosaţen, v případě vhodně a dobře postavené nabídce sluţeb 

zákazníkovi, rozumné cenové politice, na vybavenosti zařízení, kvalifikovaném 

personálu, informovanosti zákazníků a komunikaci se zákazníky. Cílem je dosáhnout 

prosperující organizace, která disponuje určitým počtem stálých zákazníků a zajistit si 

tak návratnost investic v co nejkratším čase.  
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7. Nárůst sponzoringu 

Sponzoring je součástí dílčí marketingové koncepce a je to partnerský vztah 

mezi sponzorem a sponzorovaným. Na jedné straně stojí hospodářství představované 

podnikem či jednotlivcem a na straně druhé sport. Dochází k 

vzájemnému respektování a dosaţení zájmů a cílů obou stran.  

Existuje několik forem sponzoringu. Nejvíce rozšířenou formou ve vrcholovém sportu 

je sponzorování jednotlivců, na niţších úrovních sportu se pak objevuje sponzorování 

sportovních týmů. Časté je také sponzorování sportovních akcí či sportovních klubů.  

Pro sponzorovaného představuje sponzoring zdroj dodatečných finančních příjmů, 

který slouţí k naplnění a realizaci cílů. Pro sponzory znamená sponzoring zvýšení 

povědomí veřejnosti o výrobku, názvu podniku nebo sluţbě, podporu identifikace, 

zvýšení místní znalosti o sponzorovi, vytváření dobrého jména podniku, apod. 

8. Rozvoj sportovní reklamy  

Příjmy z reklamy tvoří v rozpočtech sportovních organizací nezanedbatelnou a 

velmi významnou poloţku. V souvislosti se sponzoringem je reklama organizacemi 

nabízena jako protivýkon sponzorovi za smluvně dohodnutých podmínek. Existuje 

velké mnoţství druhů sportovní reklamy, např. reklama na dresech a sportovních 

oděvech, reklama na sportovních číslech, reklama na mantinelech, palubovce, ledové 

ploše, apod., reklama na sportovním nářadí a náčiní, reklama na výsledkových 

tabulích, vstupenkách, propagačních materiálech, videotabulích a poutačích. [2; 

Čáslavová] 

Reklama je pravděpodobně nejpřesvědčivějším důkazem o tom, ţe sport se stává stále 

významnějším a znamená nástroj podpory prodeje.  

9. Nárůst zájmu masmédií o sport 

Masmédia jsou si vědoma přitaţlivostí sportu, zařazují sport do programové 

nabídky, zvyšují tak sledovanost a současně přitahují zájem sponzorů, kteří chtějí aby 

jejich reklama byla viditelná a postihla co největší okruh lidí. Obrovskou roli zde hraje 

atraktivnost sportu a úspěšnost sportovního klubu. V České republice se masmédia 

věnují hlavně divácky atraktivním sportům, jako jsou fotbal, hokej, tenis a 

motorismus. 

 

 

 

 



17 
 

10.  Nárůst počtu sportovních časopisů 

Díky rostoucímu počtu sportovních organizací a přílivu nových sportů a 

pohybových aktivit ze zahraničí, roste počet sportovních časopisů, které jsou 

věnovány jednotlivých sportovním odvětvím a zdravému ţivotnímu stylu. Tyto 

časopisy vzdělávají čtenáře ve vybrané oblasti, podávají jim informace a vybízejí je 

k aktivní účasti v daném sportu. Jako příklad opět můţeme uvést oblast fitness, kde 

existuje celá řada časopisů, které se odborně a cíleně zaměřují na problematiku pouze 

v této oblasti. 

11. Nárůst pracovních míst ve sportu 

S rozvoje sportu dochází také k rozšíření počtu pracovních míst nabízených 

v oblasti sportu. V Evropě a výjimkou není ani Česká republika, se podíl pracovních 

míst ve sportu na celkové zaměstnanosti pohybuje okolo 1,5%.  

12. Nárůst zisku 

Tento faktor souvisí se všemi předcházejícími faktory. Mnoho sportovních 

organizací vystupuje jako jedna z forem obchodní společnosti (s.r.o. či a.s.), kde je 

dosaţení zisku běţnou podmínkou. V současné době ale také neziskové organizace 

vyuţívají podnikatelského principu se snahou pokrýt rozpočet. Jak uţ bylo výše 

řečeno, obrovské příjmy plynou organizacím z reklamy, která je nabízena jako 

protisluţba sponzorům. Další příjmy plynou sportovním organizacím z pronájmu 

sportovišť, prodeje sportovního zboţí či prodejem hostinských a relaxačních sluţeb.  

13. Vzdělání ve sportu 

S rostoucím významem sportu, roste také zájem populace o vzdělání v oblasti 

učitelství tělesné výchovy, trenérství a o vzdělání v oboru sportovního managementu.  

14. Globalizace sportu 

Jedná se o prosazení sportu v celosvětovém měřítku. Důkazem toho je 

existence olympijských her, kterých se účastní země ze všech kontinentů. Dalším 

typickým příkladem můţe být prodej zboţí světových značek Adidas, Nike, Reebook 

a dalších a to opět v globálním měřítku. [5; Durdová] 
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2.4  Zaměstnanost ve sportu 

Se stále zvyšující se hodnotou sportu jako společenského jevu, nabývají na významu 

také otázky týkající se zaměstnanosti v oblasti sportu. Sport se tedy stále výrazněji projevuje 

na trhu práce. [10; Novotný] 

Sportovní sektor členíme do dvou typů zaměstnání: 

a) Sportovní aktivity, kam řadíme profesionální sportovce, funkcionáře, cvičitele, 

instruktory a trenéry.  

b) Ke sportu vztaţené aktivity, kam spadají profesionální manaţeři, sportovní lékaři, 

učitelé TV, fyzioterapeuti, sportovní ţurnalisté, výrobci a prodejci sportovního 

zboţí, pořadatelé profesionálních soutěţí a správa a údrţba tělovýchovných 

zařízení. [15] 

Zaměstnanostní potenciál sportu je výrazný. Podle údajů Evropské Unie se od roku 

1990 zvýšil několikanásobně počet sportovních profesionálů a jejich počet je nyní odhadován 

na 800 000 aţ 1 000 000. Nejvyšší zaměstnanost v oblasti sportu si připisuje Velká Británie, 

jejíţ podíl zaměstnanosti ve sportu na celkové zaměstnanosti činí 0,95%. Česká republika má 

v oblasti sportu zaměstnanost 0,33%. Pro představu, v současnosti je v ČR ve sportu 

zaměstnán stejný počet zaměstnanců jako v oblasti výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla. 

Jednotlivé rozloţení států EU podle zaměstnanosti v oblasti sportu v pásmech udává 

následující tabulka. [15] 

Tabulka 2.1: Zaměstnanost ve sportovním sektoru EU (vzestupně)  

0,1%-0,3% Polsko, Maďarsko, Slovensko, Itálie, Řecko, Lucembursko, Estonsko, 

Portugalsko, Lotyšsko, Litva  

0,3%-0,6% Německo, Česká republika, Belgie, Španělsko, Francie, Rakousko, 

Finsko, Dánsko, Kypr, Holandsko, Malta 

0,6%-1% Švédsko, Irsko, Velká Británie  

Zdroj: [15] 

 Bílá kniha sportu je dokument projednaný evropskou komisí v roce 2007. Uvádí, ţe 

sport vytvořil pracovní místa pro 15 mil lidí ţijících v EU, tzn., ţe tvoří 5,4 % na celkové 

zaměstnanosti EU. [18] 
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2.5  Trh práce 

Tuleja tvrdí, ţe: „ trh práce je místem, kde se střetává poptávka po práci ze strany 

potenciálních zaměstnavateli s nabídkou práce, již představují jednotlivci ucházející se o 

zaměstnání, přičemž předmětem koupě a prodeje nejsou jednotlivé osoby, ale jejich pracovní 

síla.“ 2 

2.5.1 Členění trhu práce 

Trh práce můţeme rozdělit na dva dílčí trhy:  

a) Vnitřní, kde dochází ke střetávání nabídky a poptávky po práci uvnitř konkrétní firmy, 

tzn., ţe nabídku práce tvoří stávající zaměstnanci firmy. 

b) Vnější, kde je poptávka představovaná firmami a nabídka jednotlivci, kteří mohou ve 

velmi krátké době nastoupit na nové pracovní místo.  

Dle hypotézy dvojího lze trh práce dále členit na:  

a) Trh práce primárního sektoru, který se vyznačuje pracovními místy s vysokou mzdou, 

atraktivními zaměstnaneckými výhodami, dobrými vyhlídkami na budoucí kariéru a 

pracovní jistotou.  

b) Trh práce sekundárního sektoru je charakteristický pracovními místy s nízkou mzdou, 

téměř ţádnou atraktivitou a minimální pracovní jistotou. [13; Tuleja] 

Pro účely trhu práce je nutné rozdělit obyvatelstvo do několika skupin na ekonomicky 

aktivní obyvatelstvo (EA), zaměstnané (Z), nezaměstnané (N) a ekonomicky neaktivní 

obyvatelstvo (EN). Ekonomicky aktivní obyvatelstvo zahrnuje jednotlivce, kteří dosáhli 15 let 

věku a lze je zařadit do jedné ze skupin zaměstnaných či nezaměstnaných, tzn., ţe EA=Z+N. 

Skupinu zaměstnaných tvoří lidé, kteří v daném období pracovali alespoň jednu hodinu týdně 

nebo měli k zaměstnání formální vztah, přičemţ nerozhoduje charakter vykonávané práce. 

Jako nezaměstnané pak označujeme druhou část EA obyvatelstva, tedy ty, kteří nebyli 

v daném období zaměstnaní, ale práci aktivně sháněli a byli by schopní do zaměstnání během 

14 dnů nastoupit. Všichni ti, co nesplňují kritéria, na základě nichţ nejsou zařazeni do 

skupiny EA obyvatelstva nebo jsou mladší 15 let, řadíme do skupiny EN obyvatelstva. [13; 

Tuleja] 

                                                                 
2 Tuleja, P. Analýza pro ekonomy. 2007, str. 147 
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2.5.2 Trh práce z makroekonomického hlediska 

Poptávkovou stranu představují zaměstnavatelé, tedy firmy. Poptávka po práci 

vychází z předpokladu dokonale konkurenčního trhu a kritéria, ţe firmy maximalizují svůj 

zisk.  

Nabídková strana je reprezentovaná domácnostmi, respektive jejími členy. Nabídka 

práce pak vychází z předpokladu, ţe domácnosti si rozdělují svůj čas na pracovní dobu a 

volný čas a činí rozhodnutí, zda bude preferována spotřeba a tím nabízeno větší mnoţství 

práce nebo bude upřednostněn volný čas.  

Stav, který je ţádoucí dosáhnout na trhu práce, bývá označován jako rovnováha na 

trhu práce. Nastává v místě průsečíku křivek nabídky a poptávky, to znamená, ţe se 

agregátní nabídka rovná agregátní poptávce po práci. Představuje s ituaci, kdy domácnosti 

nabízejí tolik práce, kolik chtějí a zároveň firmy najímají tolik pracovní síly, kolik chtějí. 

V tomto bodě se dostává ekonomika do stavu plné zaměstnanosti při rovnováţné mzdové 

sazbě. [9; Mach] 

Graf č. 1.1: Rovnováha na trhu práce  

 

Zdroj: [9; Mach], str. 250 
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2.5.3 Podmíněnost trhu práce 

Komplexní charakter problematiky trhu práce vystihuje pět základních strukturních 

charakteristik, které vymezují jeho podobu.  

1. Národnostní struktura má nejstabilnější podobu, v minulosti tomu tak ale nebylo. 

V současnosti je příznačný růst podílu jiných národností jako důsledek migračních 

procesů. 

2. Demografická struktura má do značné míry předvídatelný vývoj. Má niţší míru 

stability především z důvodu prodluţování průměrného věku doţití a neustále se 

měnícího vzorce demografického chování. Je taktéţ ovlivňována migračními procesy.  

3. Vzdělanostní struktura v současnosti České republice připisuje prvenství ze všech 

vyspělých evropských zemí v počtu lidí, kteří dosáhli vyššího sekundárního vzdělání 

(vyučení, střední škola s maturitou, nástavbové či pomaturitní studium) v populaci 25-

64 let.  

4. Ekonomická struktura charakterizuje ekonomiku České republiky většinou jako 

průmyslově-zemědělskou, která byla ovlivňována modernizačními procesy jako 

industrializace, urbanizace, demokratizace, demografické revoluce a procesy 

sociálních změn.  

5. Profesní struktura se vyznačuje objevením nových profesí, které vyţadovaly odlišné 

způsoby kvalifikační přípravy, vzorce chování a vnímání (manaţerské profese, profese 

ve finančnictví, informatice, aj.). [8; Kuchař] 

 

2.5.4 Rizikové skupiny 

Jak tvrdí Kuchař: „ jednotlivé sociální skupiny mají odlišné možnosti a schopnosti 

reagovat na změny, které s sebou vývoj na trhu práce přináší. Absentující vzdělání, vyšší věk 

či odlišná barva kůže, jsou často větší překážkou v nalezení pracovního uplatnění než 

nedostatek kreativity či neochota dojíždět za prací.“ 3 Takové skupiny lidí nazýváme 

rizikovými skupinami a patří zde zejména nekvalifikovaná pracovní síla, ţeny, lidé 

v předdůchodovém věku, osoby se zdravotním postiţením, romové a absolventi škol. 

Podrobněji se budeme věnovat právě rizikové skupině absolventů, neboť právě ta je pro mou 

diplomovou práci stěţejní.  

                                                                 
3 Kuchař, P. Trh práce:Sociologická analýza. 2007, str. 127 
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Absolventi škol 

Významnou roli v zaměstnání hraje věk. Platí zde, ţe s růstem věku klesá ochota 

měnit pracovní návyky a stereotypy. Důleţitější neţ věk je ale fáze ţivotního cyklu, která je 

významnější pro vnímání pracovních nejistot. Jedná se zejména o fáze spojené s počátkem a 

ukončením pracovní dráhy, tzn. fázi dokončení přípravy na zaměstnání a předdůchodový věk. 

Nejvíce potíţí s hledáním zaměstnání mají podle předchozích zkušeností mladí lidé po 

absolvování studia. [14; Úlovcová] 

Hlavním specifickým rysem absolventů je absence praktických zkušeností, které 

zahrnují jak zkušenosti vyplývající z aplikace studovaného oboru v praxi, tak také základní 

pracovní návyky. V roce 2004 přišla novelizace zákona o zaměstnanosti, která ukládá 

vyplácení podpory v nezaměstnanosti dle délky odpracované doby. Z tohoto důvodu se 

postupně začínají prosazovat tlaky na zapojování se do pracovního procesu jiţ během studia. 

Současně, tato práce při studiu vypovídá o míře identifikace studenta se studovaným oborem. 

Ti studenti, kteří tuto práci mají, dávají svým potenciálním zaměstnavatelům jasný signál o 

jejich identifikaci s daným oborem.  

Dalším společným rysem skupiny absolventů škol je jejich heterogenita. Můţeme je 

rozdělit do několika vzdělanostních skupin, které vstupují na pracovní trh v jiné situaci, 

přičemţ důleţitou roli hraje věk: 

1) První skupinu tvoří ti, kteří mají pouze základní vzdělání, to znamená, ţe nastupují na 

pracovní trh ihned po skončení základní školy, tj. v 15 letech.  

2) Druhou skupinu tvoří absolventi středních škol ve věku mezi 18-19 lety, kde asi 

polovina z nich pokračuje v dalším studiu a nástup na pracovní trh tak mají moţnost 

oddálit. 

3) Třetí skupinu tvoří absolventi vysokých škol, ke kterým můţeme přiřadit také 

absolventy vyšších odborných škol. Skupinu můţeme dále rozdělit na absolventy 

bakalářských programů, kteří vstupují do praxe zhruba ve 22-23 letech nebo dále 

pokračují v navazujícím magisterském programu a přicházejí na trh práce později. 

Právě studenti vysokých škol začínají stále více pracovat při studiu, takţe by se dalo 

říct, ţe jejich přechod do praxe by mohl být nejméně problémový, neboť práci po 

absolvování studia hledá uţ jen polovina těchto studentů, ostatní uţ buď práci mají, 

nebo se rozhodli pokračovat v dalším studiu či z různých důvodů zatím pracovat 

nechtějí. [8; Kuchař] 
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2.6  Metody marketingového výzkumu 

Mezi základní metody sběru dat primárních údajů patří pozorování, experiment a 

dotazování. Všechny tyto metody mají své výzkumné místo, jejich vyuţití má své výhody a 

současně sebou nesou problémy a to vţdy v závislosti na konkrétních podmínkách výzkumu. 

Pro účely této diplomové práce je nejdůleţitější metoda dotazování, která bude její součástí, 

proto bude níţe podrobněji rozebrána. [7; Kozel]  

Dotazování 

Smyslem metody dotazování je zadávání otázek respondentům a na základě jejich 

odpovědí získat podklady pro poţadované primární údaje. Respondenti, kteří jsou vybraní, 

musí odpovídat cíli a záměrům výzkumu. Existuje několik typů dotazování. Při výběru 

vhodného typu musíme respektovat různé faktory, především charakter a rozsah zjišťovaných 

informací, skupinu respondentů, časové a finanční limity, kvalifikaci tazatele, apod. V praxi 

se ale většinou jednotlivé typy dotazování kombinují. [7; Kozel]  

 

2.6.1 Typy dotazování 

 

a) Osobní dotazování 

Osobní dotazování je nejčastějším typem dotazování a je zaloţeno na osobním styku a 

přímé komunikaci s respondentem. Jako hlavní výhodu lze povaţovat existenci přímé 

zpětné vazby mezi tazatelem a respondentem, coţ poskytuje tazateli moţnost 

motivovat respondenta, upřesnit výklad otázky, měnit pořadí otázek, vyuţít názorných 

pomůcek, atd. Obecně lze tedy říct, ţe tento typ dotazování má nejvyšší návratnost 

odpovědí. Nevýhodou ovšem je finanční a časová náročnost při vyhledávání, školení a 

kontrole tazatelů. Navíc zde existuje závislost na ochotě tazatelů spolupracovat. 

V rámci osobního dotazování rozlišujeme rozhovor strukturovaný, polostrukturovaný 

a nestrukturovaný, kde se postupuje od striktně dodrţovaných pravidel a postupů, přes 

stanovené pořadí otázek, aţ k úplně volnému rozhovoru. Dále lze rozlišit rozhovory 

individuální a skupinové.  
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b) Písemné 

Písemné dotazování lze jinak nazvat také dotazování poštou a řadíme jej mezi 

rozšířené typy dotazování. Dotazník bývá zpravidla doručen poštou a stejnou cestou 

také navrácen. Mezi výhody písemného dotazování řadíme relativně nízké náklady 

porovnání s ostatními typy. Navíc má respondent časový prostor na rozmyšlení 

odpovědi a tazatel jej nemůţe negativně ovlivňovat. Nevýhodou ale je nízká 

návratnost, delší doba trvání písemného dotazování a struktura respondentů, kteří 

odpověděli. Takţe dochází k narušení reprezentativnosti výzkumu a protoţe reálně 

nevíme, kdo dotazník vyplnil, dostává písemné dotazování anketní charakter. Za 

dostačující návratnost u dotazování poštou povaţujeme 30% návratnost. Návratnost 

lze ovlivnit například prostřednictvím průvodního dopisu, který by měl respondenta 

vhodně motivovat k vyplnění, vysvětlit cíl dotazování, odkud je kontakt na 

respondenta, slíbit anonymitu, vysvětlit přesný postup vyplňování, určit nejpozdější 

termín vyplnění, poděkovat za spolupráci a na závěr musí být přidán podpis. Důleţitý 

je tedy motivační účinek dopisu, ale také kvalitně zpracovaného dotazníku.  

c) Telefonické 

Telefonické dotazování se podobá osobnímu, ale je zde absence osobního kontaktu. 

Ve vyspělých zemích se tento typ dotazování stal velmi vyuţívaným a to zejména 

díky spojení telefonického dotazování s počítači, tzv. CATI (Computer Assisted 

Telephone Interviewing), čímţ došlo rychlejšímu zpracování odpovědí a 

vyhodnocování výsledků. Hlavní výhodou je tedy rychlost získávání potřebných údajů 

a v případě nezastiţení respondenta umoţňuje opakování dotazování kdykoli v denní 

dobu. Dále lze povaţovat za výhodné niţší náklady oproti osobnímu dotazování. Mezi 

nevýhody patří vysoké nároky na soustředění respondentů, z toho důvodu by hovor 

neměl trvat víc neţ 10 minut a otázky by měly být stručné. Vysoké je také riziko 

nepochopení otázky respondentem.  

d) Elektronické 

Při elektronickém dotazování, tzv. CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) 

zjišťujeme informace od respondentů na internetu prostřednictvím dotazníků 

v emailech nebo webových stránkách. Obrovskou výhodou je minimální a časová 

náročnost, rychlost a také zpracování odpovědí je jednodušší, neboť všechna data nám 

zůstávají v elektronické podobě. Elektronické dotazování nepotřebuje respondenta, to 

zaručuje jeho nestrannost. K dalším výhodám patří adresnost, vyuţívání grafických 

pomůcek a oţivení webových stránek, na kterých je dotazník umístěn.  
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Jako nevýhody můţeme uvést někdy nízkou vybavenost počítači a internetem 

v domácnostech, nedůvěra některých lidí v technologie nebo strach o zneuţití 

odpovědí. Zahlcování zákazníků internetovými dotazníky můţe vést k jejich 

obtěţování či dokonce sparingu. I při elektronickém dotazování bývá vyuţíváno 

motivačních prostředků, jako je například zařazení do slosování o ceny, získání bodů 

či produktů se slevou, apod. [7; Kozel] 

  

2.6.2 Proces dotazování  

Dotazování je nejrozšířenější metodou sběru dat, který je součástí realizační fáze 

procesu marketingového výzkumu. Neţ dojde k samotnému sběru údajů, musí být důkladně 

provedeno několik kroků spadajících do přípravné fáze výzkumu. Tyto kroky se navzájem 

doplňují a ovlivňují.  

V první fázi zjišťujeme, na co se budeme ptát. Odpověď zjistíme ze stanoveného cíle 

výzkumu a přesné definice problému. Proto je nutné zpracovat seznam informací důleţitých 

pro dosaţení cílů, který nám poslouţí i při tvorbě celého dotazníku, protoţe obsahuje základní 

otázky a klíčová slova. Dotazování můţe probíhat různými způsoby, záleţí to na mnoha 

faktorech, jako je téma a doba dotazování, cílová skupina respondentů, atd. Jednotlivé typy 

dotazování také určují, jak bude dotazník vypadat. [7; Kozel]  

Obrázek č. 2.2: Postup při tvorbě dotazníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [7; Kozel] 
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2.6.3 Dotazník 

Nástroje dotazování 

Při sběru primárních údajů můţeme pouţít několik různých nástrojů: 

 Záznamový arch je formulář, který slouţí k zaznamenávání informací, které jsou 

zjišťovány. Setkáváme se s ním u všech druhů marketingového výzkumu-dotazování, 

experimentu i pozorování.  

 Scénář se opět vyuţívá u dotazování, experimentu i pozorování a slouţí k tomu, aby 

naváděl, jak se má činnost vykonávat. Je vhodný při skupinových rozhovorech, kdy 

klasický dotazník ztrácí smysl, vedoucí diskuse pomocí něj usměrňuje debatu 

respondentů.  

 Záznamové technické zařízení je moţné vyuţít u všech metod sběrů informací. Patří 

zde klasická záznamová média, jako kamera a magnetofon, které lze vyuţít vţdy, ale 

také ostatní technická zařízení, která jsou většinou pouţívána při pozorování nebo 

experimentu. 

 Dotazníky jsou označovány jako nejpouţívanější nástroj sběru primárních údajů. Jsou 

to formuláře s otázkami, na které respondenti odpovídají, případně vybírají varianty 

odpovědí. Dotazník je nutné správně sestavit a zbavit chyb před vlastním pouţitím-

pilotáţí.   

Konstrukce otázek 

Neexistuje přesný návod na to, jak konstruovat otázky v dotazníku. Významným 

měřítkem správné konstrukce otázek je jejich informační hodnota. Cílem je, aby byly otázky 

srozumitelné, dobře pochopitelné a aby na ně respondent byl schopen a ochoten odpovědět. 

Správně formulovaná otázka eliminuje riziko nepřesností a chybných odpovědí. Proto je 

nutné znát některá základní pravidla konstrukce otázek: 

 ptát se přímo, 

 ptát se jednoduše,  

 uţívat známý slovník,  

 uţívat jednovýznamová slova,  

 ptát se konkrétně,  

 nabízet srovnatelné odpovědi,  

 uţívat krátké otázky,  

 vyloučit otázky s jednoznačnou 

odpovědí, 

 vyloučit zdvojené otázky,  

 vyloučit sugestivní a zavádějící 

otázky, 

 sniţovat citlivost otázek,  

 vyloučit negativní otázky,  

 vyloučit nepříjemné otázky,  

 vyloučit motivační otázky,  

 vyloučit odhady. [12; Přibová]



27 
 

Konstrukce dotazníku 

  

 K tvorbě dotazníku jsou uplatňovány dva hlavní přístupy, sociologický a ekonomický. 

Sociologický přístup slouţí k zachycení co nejvíce oblastí a návazností, proto bývají tyto 

dotazníky dost rozsáhlé a nehospodárné. Ekonomický přístup je charakterizován jasnou 

formulací a stručností, tento dotazník musí být srozumitelný a zároveň zachovávat základní 

pravidla slušnosti.  

  

 Délka dotazníku nebývá striktně dána, záleţí především na zkoumaném tématu, ale 

také na pouţitém typu dotazování, místě a době dotazování, atp. Z psychologického hlediska 

čím menší formát papíru vyuţijeme a zároveň dodrţíme čitelnost textu, tím větší návratnost 

dotazníku můţeme očekávat.  

  

 Základem kaţdého dotazníku je jeho logická struktura, která podporuje jeho plynulost. 

Otázky by měly být z hlediska respondenta být uspořádány a tvořit tak logický celek. 

Současně by měla být vhodně zvolen stupeň strukturovanosti dotazníku, a to v závislosti na 

zadání výzkumu a jeho cíli.  

  

 Existují dva typy dotazníků, které můţeme pouţít. Strukturovaný dotazník, který má 

pevnou logickou strukturu a vyuţívá otázek s uzavřeným počtem variant odpovědí. Výhodou 

takového typu dotazníku je rychlost, jednoduchost a snadné zpracování, nevýhodou je ovšem 

sníţení informační hodnoty z důvodu omezení na nabízené odpovědi. Druhým typem je 

polostrukturovaný dotazník, který vyuţívá polozavřených nebo otevřených otázek. Výhodou 

je, ţe se respondent můţe vyjadřovat vlastními slovy a dává mu to volnost vyjádření, na druhé 

straně se ale zvyšuje náročnost zpracování odpovědí.  

  

 Pořadí otázek taktéţ souvisí s logickou strukturou dotazníku. Otázky musí být ve 

vzájemném kontextu, protoţe kaţdá otázka ovlivňuje jak samu sebe, tak i otázky následující. 

Proto je nutné dbát na to, aby se otázky dopředu navzájem neovlivňovaly. Naopak je ţádoucí, 

aby předchozí otázky pomohly pochopit a usnadnit smysl otázek následujících.  
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 V úvodu dotazníku by měl být uveden jeho název. Poté by měla následovat tzv. 

společenská rubrika, která by měla respondenta oslovit, poţádat jej o vyplnění dotazníku, 

vysvětlit cíl a důleţitost dotazníku a zdůraznit důleţitost respondenta, motivovat respondenta 

k odpovědím, osvětlit výběr odpovědí, slíbit respondentovi anonymitu a nezneuţití údajů, 

specifikovat způsob vyplnění dotazníku, zdůraznit naléhavost rychlé odpovědi, poděkovat za 

spolupráci a připojit podpis.  

  

 Následují úvodní otázky, u kterých je důleţité, aby navázaly pozitivní kontakt 

s respondentem, probudily v něm zájem a získaly jeho důvěru a spolupráci. Měly by být tedy 

snadné a zajímavé. Dále by měly být zařazeny filtrační otázky zajišťující logickou strukturu 

dotazníku, věcné otázky týkající se konkrétně zadání výzkumu, zahřívací otázky slouţíc í 

k vybavování si z paměti. Ţádoucí je přístup otázek od obecnějších ke specifickým otázkám. 

Proto dále můţeme zařadit identifikační otázky, které jsou zaměřené na respondenta a jeho 

osobní charakteristiky. Bývají umístěny na konci dotazníku, protoţe tyto poţadované osobní 

údaje by mohly respondenta v úvodu dotazníku znepokojit.  

  

 V závěru dotazníku klesá koncentrovanost respondentů, proto bychom měli zařazovat 

otázky ne příliš náročné a důleţité, ty bývají zpravidla umístěny ve střední části. Na konec je 

moţné zařadit dotazy, které nejsou vyhodnocovány, ale plní nám účel ukončení dotazníku, 

aby byla zachována po celou dobu jeho celistvost. V závěru dotazníku by mělo být znovu 

respondentům poděkováno za projevené úsilí a čas strávený zodpovězením dotazů.  

 Před uţitím dotazníku by měla být provedena pilotáţ, která na malém vzorku 

respondentů otestuje kvalitu dotazníku a odhalí chyby především ve stylizaci a formulaci 

otázek.  
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Typy otázek 

1. Otázky dle účelu 

 Účel otázek souvisí se sledem otázek v dotazníku. Do této skupiny řadíme otázky 

nástrojové, které slouţí k určení podmínek, za nichţ budou pokládány otázky týkající se 

zkoumaného tématu. Dále zde patří otázky výsledkové, z nichţ odvozujeme konkrétní 

výsledky. Třetí skupinou v této kategorii jsou tzv. pomůcky, které zpravidla bývají vyuţívány 

samostatně, ale někdy jsou pro větší názornost umístěny přímo do dotazníku v grafické, 

tabulkové či jiné podobě.  

a) Otázky nástrojové 

Otázky nástrojové dále členíme na: 

 Otázky kontaktní, které jsou v dotazníku umístěny v úvodu a v závěru. 

V úvodu pomáhají respondentovi proniknout do tématu, v závěru mu umoţňují 

vyslovit vlastní názor v podobě otevřené otázky. Taktéţ se pouţívají při 

přechodu od jednoho tématu k druhému. Jejich vyhodnocení závisí na zváţení 

výzkumníka. 

 Otázky filtrační bývají uváděny v úvodu nebo před důleţitými výsledkovými 

dotazy. Slouţí k třídění respondentů v souladu s cíly výzkumu. Je moţné 

provádět i několikanásobné filtrování. Jsou vţdy vyhodnocovány.  

 Otázky analytické slouţí k dalším analýzám a jejich funkcí je především 

třídění. Zpravidla mají podobu tzv. demografických otázek a mají formu 

uzavřených otázek, coţ usnadňuje získávání i zpracování odpovědí. Jsou vţdy 

vyhodnocovány. 

 Otázky kontrolní ověřují pravdivost odpovědí, především těch týkající se 

hlavních výzkumných hypotéz. Nemusí být vţdy a všechny vyhodnoceny, 

záleţí na zváţení výzkumníka.  

 

b) Otázky výsledkové 

Otázky nástrojové určovaly pravidla, kdo bude odpovídat nebo jaké otázky budou 

vyhodnocovány, zatímco otázky výsledkové se zabývají přímo konkrétní zkoumanou 

tématikou. Dělíme je na: 

 Otázky nominální, které poskytují slovní vyjádření zkoumané skutečnosti. 

Jsou vyuţívány při zjišťování fakt či zkoumání znalostí respondenta.  
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 Otázky měřítkové, které nám umoţňují daný jev měřit. Respondent zde 

vyjadřuje své postoje, orientaci, motivy. Jsou vhodné pro vyjadřování 

závislosti. Mohou mít podobu kvantitativní stupnice, kvalitativní škály nebo 

můţe být měření vyjádřeno konstatováním určité skutečnosti. Jejich 

zpracování je poměrně jednoduché.  

 Otázky dokreslující pomáhají upřesňovat otázky nominální a výsledkové. 

Mohou mít také samostatnou funkci u problému, který nelze přímo 

charakterizovat. Jejich zpracování bývá sloţité.  

 

 

2. Otázky dle variant odpovědí 

a) Otázky otevřené 

Nenabízí ţádnou variantu odpovědí, respondent není ve svých odpovědích nijak 

omezován a odpovídá nevlastního uváţení. Výhodou je získání více informací a podstatně 

širší poznání zkoumaného jevu. Nevýhodou pouţívání tohoto typu otázek klade vysoké 

nároky na paměť respondenta a na jeho vyjadřovací schopnosti a dále také sloţitost 

zpracování odpovědí.  

b) Otázky uzavřené 

 Zde je příznačná standardizace otázek i odpovědí, tzn., ţe respondent si pouze vybírá a 

označuje odpověď, která mu připadá správná. Odpovědi musí postihovat celou škálu moţností 

a měly by být pro respondenta rovnocenné. Výhodou je rychlé a snadné zpracování odpovědí, 

nevýhoda pak spočívá v omezení svobodného rozhodování respondenta, které je však moţné 

eliminovat správně připravenými odpověďmi.  

c) Otázky polozavřené 

Tyto otázky jsou kompromisem mezi oběma výše zmíněnými skupinami a spojují 

jejich výhody. Respondentovi jsou předloţeny varianty odpovědí, ale také úniková varianta 

pro doplnění odpovědi vlastními slovy.  
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3. Otázky dle vztahu k obsahu 

V této kategorii dělíme otázky na přímé a nepřímé, podle toho, jak ukazují směr 

taktiky, která je zvolena pro zjištění podstaty zkoumaného problému.  

a) Otázky přímé  

Respondent přesně ví, na co je dotazován a vědomě odpovídá na prezentovaný 

smysl dotazu. Jsou vyuţívány v případech, kde se nejedná o společenské tabu či se 

otázka nedotýká prestiţe.  

 Otázky prosté nezkreslují smysl dotazu a uţíváme je právě tam, kde není 

předpokládáno riziko zkreslení.  

 Otázky psychotaktické sniţují napětí. Sdělují, proč se nemusí respondent 

obávat určitých variant odpovědí a vedou jej k pravdivé odpovědi tím, ţe se na 

podstatu problému ptají jinak.  

 Testy vyuţívají předem standardizované postupy a mají předem určené 

schéma. Díky vysoké standardizaci umoţňují dobré srovnání výsledků. 

Pomáhají získávat názory, které se obtíţně vyjadřují.  

 Škály patří mezi speciální skupinu otázek, v nichţ respondent něco hodnotí.  

b) Otázky nepřímé  

K zjišťování odpovědí respondentů nepřímo, vyuţíváme tzv. projekci. Ta je 

zaloţena na pouţívání nestrukturovaných otázek a aktivizaci fantazie a vyţaduje 

spolupráci psychologů. Zahrnuje mnoho různých technik, např. asociativní, 

konstruktivní, dokončovací, výběrové, řadící a expresivní techniky. [8; Kuchař]  
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3 Analýza uplatnění sportovního manaţera v praxi 

Praktická část je zaměřena na analyzování personálního trhu pro sportovní manaţery. 

Jako nejvhodnější a nejefektivnější metoda shromaţďování dat se v tomto případě jevilo 

dotazování prostřednictvím elektronického dotazníku. Pro potřeby dip lomové práce bylo 

nutné realizovat dva výzkumy a sestavit proto dva různé dotazníky, které jsou k nahlédnutí 

v přílohách č. 1 a č. 2. Dotazníky jsou tedy vytvořeny pro kaţdou skupinu individuálně. První 

skupinu tvoří studenti 2. ročníku navazujícího studia oboru sportovní management VŠB-TU 

Ostrava a druhou skupinou jsou profesionální sportovní manaţeři, kteří působí v oblasti 

managementu sportu jiţ nějakou dobu.  

Cíle provedeného šetření lze shrnout v několika bodech: 

 Analýza pracovní situace studentů 2. ročníku navazujícího studia oboru sportovní 

management 

 Očekávání studentů 2. Ročníku navazujícího studia oboru sportovní management 

v rámci jejich budoucího působení 

 Analýza spokojenosti studentů s oborem sportovní management 

 Analýza pracovní situace sportovních manaţerů 

 Porovnání očekávání studentů s pracovní situací sportovních manaţerů 

Jak jiţ bylo výše uvedeno, výzkum byl realizován prostřednictvím dotazníkového 

šetření, konkrétně se jednalo o elektronické dotazování, které bylo vybráno z důvodu 

minimálních finančních a časových nákladů, rychlého a jednoduchého zpracování odpovědí. 

Konkrétní dotazníky vyuţívají přímých, uzavřených i otevřených otázek. Dotazníky byly 

vytvořeny a distribuovány prostřednictvím webových stránek www.survio.com, které zdarma 

poskytují online průzkumy. Následující grafy byly vyhodnoceny dle výsledků dotazníkového 

šetření a zpracovány vlastní rukou.  

 

 

 

 

 

http://www.survio.com/
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3.1 Cílová skupina studentů 2. ročníku navazujícího studia oboru 

sportovní management 

První dotazník byl určen pro studenty 2. ročníku navazujícího studia oboru sportovní 

management. V tomto ročníku studuje kolem 50 studentů. Studenti byli obesláni 

prostřednictvím elektronického dotazníku na sociálních sítích. Z tohoto vzorku bylo pouţito 

35 dotazníků.  

3.1.1 Demografie pouţitého vzorku 

U tohoto vzorku byly zvoleny tři demografické faktory: pohlaví, národnost a kraj 

trvalého bydliště studenta. Grafické znázornění jednotlivých demografických faktorů viz 

obrázky 3.1, 3.2 a 3.3. 

Obrázek 3.1: Pohlaví (studenti) 

 

Genderové sloţení vzorku studentů je velmi vyrovnané. O několik procent převaţují 

muţi, coţ přesně vystihuje nejen reálnou strukturu pohlaví v tomto ročníku, ale také celého 

oboru Sportovní management. Pro představu se jedná o 18 muţů a 17 ţen z celkového počtu 

respondentů.  

 

 

 

51%
49%

Pohlaví

Muži Ženy
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Obrázek č. 3.2: Národnost (studenti) 

 

Z tohoto obrázku je patrné, kolik studentů posledního ročníku sportovního 

managementu má slovenskou či jinou národnost. V absolutním vyjádření se jedná o 33 

studentů české národnosti, jednoho studenta národnosti slovenské a jednoho studenta jiné 

národnosti, v tomto konkrétním případě polské. 

Obrázek 3.3: Kraj trvalého bydliště (studenti) 

 

Zde byl otevřenou otázkou zjišťován kraj trvalého bydliště studenta. Z výzkumu je 

patrné, ţe většina studentů, v procentuálním vyjádření více neţ 70%, má své trvalé bydliště 

v Moravskoslezském kraji. Další zastoupené kraje jsou Zlínský s 11%, Olomoucký a 

Jihomoravský shodně s 6% a Ţilinský kraj, kde má trvalé bydliště jiţ výše zmíněný jeden 

student, v procentuálním vyjádření jsou to 3% z celkového počtu respondentů.  

94%

3%3%

Národnost

Česká Slovenská Jiná

74%

11%
6% 6% 3%

Kraj trvalého bydliště

Moravskoslezský Zlínský Jihomoravský Olomoucký Žilinský
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3.1.2 Zaměstnanost při studiu 

Jedním z hlavních cílů práce je analyzovat pracovní situaci studentů posledního 

ročníku oboru sportovní management. To znamená, ţe v této části bylo nutné zjistit, zda si 

studenti při studiu vydělávají či přivydělávají, jakou formu pracovního úvazku upřednostňují, 

kolik si jsou schopni při studiu vydělat a v neposlední řadě také jestli se pohybují ve 

studovaném oboru.  

 

Obrázek 3.4: Zaměstnanost studentů při studiu 

 

 

Prvním zjišťovaným údajem byla pracovní aktivita studentů. Z obrázku, viz obrázek 

3.4, je patrné, ţe 77% procent studentů při studiu pracuje nebo si nějakým způsobem 

přivydělává, 14% studentů si přivydělává jen sezónně o prázdninách a pouhých 9 % studentů 

nepracuje vůbec. Zde je jednoznačně potvrzeno, ţe práce při studiu je v dnešní době 

obvyklým jevem. 

 

 

 

77%

14%
9%

Zaměstnanost studentů při studiu

Pracující při studiu Pracující o prázdninách Nepracující při studiu
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Obrázek 3.5: Formy úvazků u studentů 

 

 

Dalším krokem bylo zjistit, jaké formy pracovních úvazků se u pracujících studentů 

nejčastěji vyskytují. Z šetření vyplynulo, ţe nejvíc preferovanou formou úvazku u studentů je 

brigáda, a to v téměř 70% případů. U několika studentů se objevuje částečný úvazek a plný 

´úvazek se zde jeví jako ojedinělá záleţitost, byl zjištěn pouze u třech studentů v absolutním 

vyjádření, viz obrázek 3.5. Je to dáno tím, ţe brigádně je student zaměstnán na základě 

dohody o provedení práce a tudíţ neodvádí ze svého platu zdravotní a sociální pojištění a na 

první pohled se to jeví jako nejlepší varianta. Na druhou stranu ale ztrácí moţnost podpory 

v nezaměstnanosti pro absolventy.  

 

 

 

 

 

 

68%

23%

9%

Formy úvazků

Brigáda Částečný Plný
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Obrázek 3.6: Příjmy studentů

 

Z hlediska platového ohodnocení studentů bylo vytvořeno pět kategorií s intervalem 

5 000 Kč. Na obrázku 3.6 vidíme, ţe nejpočetnější skupinu tvoří studenti, jejichţ výdělek 

nepřesáhne 10 000 Kč, v procentuálním vyjádření se jedná o 35% v kategorii do 5 000 Kč a 

41% v kategorii od 5 000 do10 000 Kč. Tento výsledek bylo moţné očekávat, protoţe 

nejčastější formou úvazku u studentů je brigáda, jak vyplynulo z předchozího obrázku 3.5. 

Ostatní kategorie platového ohodnocení u studentů jsou jiţ zastoupeny výrazně méně 

v intervalu od 6% do 9%. Studenti, kteří vydělávají nad 20 000 Kč, jsou ojedinělou 

záleţitostí.  

Obrázek 3.7: Pracovní obor studentů 

 

Je zřejmé, ţe všichni studenti sportovního managementu mají určitou vazbu na sport. 

Na obrázku 3.7 je demonstrováno, ţe téměř polovina studentů pracuje ve sportovní oblasti, 

druhou polovinu tvoří ti, kteří se uplatňují v jiné oblasti. Nepatrný podíl 6% jsou studenti, 

kteří dříve pracovali v oblasti sportu, ale nyní uţ pracují jinde.  

35%

41%

9%
9% 6%

Příjmy 

do 4 999 Kč

5 000-9 999 Kč

10 000-14 999 Kč

15 000-20 000 Kč

nad 20 000 Kč

47%
47%

6%

Pracovní obor

Oblast sportu Jiná oblast Dříve oblast sportu, nyní jiná
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Z následující tabulky 3.1 a obrázku 3.8 je patrné, ţe převládají pozice trenérské, 

instruktorské a lektorské, a to z více jak 60 %. U respondentů se nejčastěji opakovala 

instruktáţ lyţování, vyučování tance a různých fitness aktivit, objevovaly se ale také 

instruktorské pozice v méně častých oblastech, jako je paragliding a jezdecký sport. Na 

manaţerských či vedoucích pozicích v oblasti sportu pracuje přes 10% dotazovaných 

studentů. Své zastoupení mají také pozice rozhodčí nebo obchod se sportovním zboţím, 

shodně 6%. Do skupiny označované jako „ostatní“ byly zařazeny pozice jako plavčík či 

recepční fitnesscentra a také se týká více jak 10% studentů.  

Tabulka 3.1: Struktura studentů podle zastávané pozice v oblasti sportu 

Pozice  

TRENÉR  

INSTRUKTOR 

LEKTOR 

MANAŢER  

VEDOUCÍ 
ROZHODČÍ 

OBCHOD 

SE SPORT. 

ZBOŢÍM 

OSTATNÍ 

Počet 

studentů 
10 2 1 1 2 

Počet 

studentů 

v % 

62,5 % 12,5% 6,25% 6,25% 12,5% 

 

Obrázek 3.8: Pozice studentů v oblasti sportu 

 

 

63%14%

6%
6% 13%

Pozice v oblasti sportu

Trenér, instruktor, lektor

Manažer, vedoucí

Rozhodčí

Obchod 

Ostatní
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3.1.3 Očekávání budoucího zaměstnání studentů oboru Sportovní 

management 

Dalším cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké očekávání mají studenti 2. ročníku 

oboru sportovní management ohledně jejich budoucího působení. K tomuto účelu byly 

v dotazníkovém šetření vyčleněny čtyři otázky týkající se oboru a místa, kde by chtěli studenti 

pracovat a také výdělku, kterého by chtěli studenti dosáhnout. Tato část šetření mimo jiné 

ukazuje, jaký vztah mají studenti ke studovanému oboru a jestli v něm chtějí i po dokončení 

inţenýrského studia zůstat nebo mají o své budoucnosti jiné představy.  

 

Obrázek 3.9: Volba oboru po studiu 

 

Z obrázku 3.9 lze vyčíst, ţe více neţ 70% studentů spíše nebo určitě upřednostňuje 

zaměstnání ve svém oboru. Zbytek vzorku studentů, téměř 30%, z nějakého důvodu nechtějí 

pracovat v oblasti sportu. Obor sportovní management má silné základy také z hlediska 

ekonomického zaměření, je tedy moţné, ţe studenti budou hledat uplatnění i v této oblasti. 

Pravděpodobnost zaměstnání ve studovaném oboru závisí také na tom, jestli a kde studenti jiţ 

za doby studia pracují. Jestli se jedná o stejný obor, přechod do pracovního ţivota po 

dokončení studia je mnohdy jednodušší.  

 

34%

6%
37%

23%

Volba oboru 

Ano Ne Spíše ano Spíše ne
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Obrázek 3.10: Konkrétní zaměření studentů v oblasti sportu 

 

 

Po předchozí otázce se dostáváme k tomu, jakou konkrétní oblast sportu by si studenti 

sportovního managementu vybrali pro výkon svého budoucího povolání. Na obrázku 3.10 je 

patrné, jakým aktivitám v oblasti sportu se chtějí studenti věnovat. Zaměření studentů je velmi 

různorodé. Podle očekávání v závislosti na studovaném oboru, studenti nejvíce preferují 

zaměstnání přímo v oblasti sportovního managementu, mělo by se jednat o řízení sportovních 

klubů v konkrétních sportech, provoz a řízení sportovišti vedení individuálních sportovců. 

Zmíněno bylo i organizování sportovních akcí a administrativa ve sportu, které by si shodně 

zvolilo 4% dotazovaných studentů. K dalším oblastem, které si zvolilo přes 11% studentů, 

patří sportovní marketing, podnikání v oblasti sportu, trenérství a pořádání volnočasových 

aktivit a rekreace. V případě kategorie „ostatní“, dotazovaní neuvedli konkrétní oblast, brali 

by vše, co by se v oblasti sportu naskytlo. 
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Obrázek 3.11: Místo uplatnění studentů po dokončení studia  

 

Z hlediska místa uplatnění si dotazovaní studenti představují jako místo svého 

uplatnění nejčastěji moravskoslezský kraj(50%), z toho 14% preferuje přímo Ostravu. 17% 

respondentů vidí své budoucí uplatnění v našem hlavním městě, 12% respondentů jinde v ČR 

a  20% dotazovaných studentů si představuje místo vykonávání svého budoucího povolání 

v zahraničí, z toho v 6% případů na Slovensku-viz obrázek 3.11. 

Obrázek 3.12: Očekávaný měsíční výdělek po 5 letech práce  

 

Na obrázku 3.12 je demonstrováno očekávání dotazovaných studentů ohledně jejich 

platu po prvních pěti letech práce. Pro jednodušší zpracování výsledků a přehlednější 

demonstraci bylo vytvořeno šest kategorií. Očekávání studentů ohledně jejich budoucího platu 

je vysoké, jen 6% dotázaných očekává po pěti letech praxe příjem do 20 000 Kč, očekávání u 

dalších platových kategorií je relativně vyrovnané, výjimkou je pouze kategorie od 30 000 Kč 

do 35 000 Kč, kterou si zvolilo pouze 8% dotazovaných. Plat 40 000 Kč a více si představuje 

dokonce 23% dotazovaných studentů.  
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37%
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6% 14%

Místo uplatnění

Ostrava

Praha

Moravskoslezský kraj
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Jinde v zahraničí
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3.1.4 Spokojenost s oborem sportovní management 

 Dalším cílem bylo zjistit, jak jsou studenti 2. Ročníku navazujícího studia spokojeni 

s oborem sportovní management. Tomuto problému byly v dotazníku vyčleněny tři 

samostatné otázky, z toho dvě otevřené. Úkolem bylo zjistit, zda by si studenti opět zvolili 

obor sportovní management, co na tomto oboru oceňují a co jim naopak při studiu tohoto 

oboru chybí. 

Obrázek 3.13: Opětovná volba studentů oboru Sportovní management 

 

  

 Následující obrázek 3.13 ukazuje, ţe více neţ polovina dotazovaných studentů by si 

jiţ znovu obor sportovní management nejspíš nebo určitě nezvolila. Pouze 20% studentů by 

bylo pro znovuzvolení tohoto oboru a 17% by o tom uvaţovalo. Tento výsledek odráţí vlastní 

zkušenosti studentů posledního ročníku s tímto oborem. Proč dotazovaní studenti takto volili, 

bude rozebráno níţe.  

 

  

 

 

20%

17%

17%
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Opětovná volba oboru SPMG
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Dále byli studenti dotazováni na to, co povaţují za výhody oboru sportovní management a 

naopak, co jim při studiu tohoto oboru chybělo. Jednalo se o otázky otevřené, takţe 

dotazovaní studenti odpovídali dle svého uváţení a názoru. Často se odpovědi opakovaly 

nebo se doplňovaly.  

 Nejvíce si studenti na tomto oboru cení, kolektiv lidí, do kterého se dostali. Protoţe 

sportovní management je malý obor, mají studenti moţnost dobře poznat své spoluţáky a po 

celou dobu studia s nimi udrţovat úzký kontakt. Dále studenti shledávají pozitivním propojení 

ekonomie a sportu, nahlédnou jak do sportovní problematiky, tak do oblasti základních 

aspektů managementu, i kdyţ se v několika případech shodují, ţe se jedná o jednodušší obor 

v porovnání s ostatními ekonomickými obory a ţe také přístup pedagogů byl shovívavější. 

Oceňují také, ţe mohou po dostudování získat titul Ing. Další pozitiva, která respondenti 

uvádějí je flexibilita, dostatek volného času, moţnost individuálního plánu a ze sportovního 

hlediska zmiňují povinné kurzy, sportovní aktivity po čas studia a kvalitní sportoviště 

v jednom areálu, kterými katedra tělesné výchovy disponuje.  

 Dotazovaní studenti se shodují ve většině případů i na nevýhodách oboru. Téměř ve 

všech odpovědích bylo nejčastěji skloňované slovo praxe a její nedostatek po dobu studia a s 

tím související spolupráce katedry s velkými kluby a firmami působícími v oblasti sportu. 

Dalším vnímaným problémem ze strany studentů, je nedostatečná kvalifikace pedagogů, 

nedostatek literatury týkající se oboru a málo odborných předmětů nedostatečně probíraných. 

Studentům se nelíbí ztráta akreditace oboru a uvítali by také moţnost získání trenérských 

licencí prostřednictvím kurzů v různých oblastech sportu či moţnost získání učitelského 

minima pro uplatnění v pedagogice. Obecně se shodují, ţe jsem o zajímavý obor, avšak 

v našich podmínkách je velmi omezená uplatitelnost.  
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3.2 Cílová skupina profesionálních sportovních manaţerů 

 

 Druhou dotazovanou skupinou v diplomové práci byli profesionální sportovní 

manaţeři, kteří tuto funkci vykonávají jiţ několik let. Reprezentativní vzorek tvoří 15 

sportovních manaţerů, kteří byli dotazováni elektronicky prostřednictvím emailu. Oslovení 

sportovní manaţeři působí v různých sportech, na různých úrovních. Společným znakem ale 

je, ţe tuto pozici vykonávají profesionálně, jako své zaměstnání.  Byly zjišťovány údaje o 

jejich vysokoškolském vzdělání, délce jejich působení v oboru, příjmech, případných 

sportovních úspěších. Dále byli dotazováni na otázky týkající se sportovním manaţerů, 

studijního oboru sportovní management a managementu sportu obecně. Tímto dotazníkem byl 

zpracován další z několika vytyčených cílů práce. Úkolem kapitoly tedy je analyzovat 

pracovní situaci profesionálních sportovních manaţerů.  

 

3.2.1 Zpracování dotazníku sportovních manaţerů 

 

Otázka č. 1- Jak dlouho pracujete v oblasti sportu? 

 

V rámci této otázky byly vytvořeny tři kategorie: do 4 let, od 5 do 9 let a 10 let 

a více. Nejčastěji se objevovala odpověď, ţe v oblasti sportu pracují jiţ přes 10 let, 

jednalo se hlavně o manaţery tradičních sportů, jako je fotbal, hokej a volejbal. 

Ostatní manaţeři pracují ve sportovní oblasti podstatně kratší dobu, nejkratší doba 

působení je podle očekávání zaznamenaná z oblasti fitness, kdy se jedná o jednu 

z nejmladších oblastí sportovního odvětví.  

 

Otázka č. 2-Pracoval/a jste dříve v jiné oblasti neţ sportovní?  

 

V tomto případě se odpovědi různí. Polovina dotazovaných dříve pracovala 

v jiné oblasti neţ sportovní. Nejčastěji uváděnými oblastmi působení respondentů 

jsou obchod a sluţby. Ostatní po celou dobu své kariéry pracovali a stále pracují 

v oblasti sportu. 
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Otázka č. 3 a 4-Máte vysokoškolské vzdělání? Jestliţe ano, uveďte obor a rok 

ukončení. 

 

Nadpoloviční většina oslovených respondentů nemá vysokoškolské vzdělání. 

Ostatní vysokoškolské vzdělání, ať uţ bakalářské či magisterské získali studiem na 

ekonomicky, sportovně-pedagogicky či jinak zaměřených vysokých školách. 

Ţádný z oslovených manaţerů nemá vystudován obor sportovní management. Je to 

způsobeno především tím, ţe v době studia těchto manaţerů tento obor ještě 

neexistoval nebo byl pouze v počátcích. 

 

Otázka č. 5-Setkali jste se s dostatečnou nabídkou práce v oblasti sportu 

v době hledání zaměstnání?  

 

Odpovědi na tuto otázku jsou jednoznačně vypovídající. Všichni dotazovaní 

respondenti se shodují na tom, ţe v době, kdy si hledali zaměstnání nejspíš nebo 

určitě nebyla dostatečná nabídka práce v oblasti sportu. 

 

Otázka č. 6-Jaký je váš hrubý měsíční příjem?  

 

Pro účely této otázky bylo vytvořeno pět platových kategorií se spodní hranicí 

do 24 999 Kč, dále s intervalem 5 000 Kč aţ po horní platovou hranici nad 55 000 

Kč. Platy sportovních manaţerů se podle dotazovaných respondentů nejčastěji 

nachází ve druhé a třetí kategorii, tzn. mezi 25 000 aţ 45 000 Kč. V ojedinělých 

případech byl uveden také plat vyšší neţ 45 000 Kč. Vše ale závisí od velikosti a 

úrovní daného klubu, který sportovní manaţer řídí. Ţádný z dotazovaných 

manaţerů neuvedl plat niţší neţ 25 000 Kč. 

 

Otázka č. 7-Kde vykonáváte povolání?  

 

Moţnosti odpovědí pro tuto otázku byly sestaveny tak, aby pokryly co největší 

mnoţství variant. Nejčastější místo působení dotazovaných manaţerů je 

moravskoslezský kraj, z toho v několika případech přímo Ostrava. Další 

dotazovaní respondenti působí mimo moravskoslezský kraj, v mnoha případech se 

konkrétně jednalo o kraj olomoucký.  
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Otázka č. 8-Vykonáváte nebo jste v minulosti vykonávali nějaký sport? Jestli 

ano, jaký a na jaké úrovni?  

 

Sportovní manaţer by měl mít pozitivní vztah ke sportu, to se potvrdilo také 

v případě dotazovaných sportovních manaţerů. Všichni respondenti na tuto otázku 

odpověděli kladně, kaţdý z nich v minulosti vykonával nějaký sport, ať uţ na 

vrcholové nebo výkonnostní úrovni. Objevují se zde i bývalí reprezentanti a často 

se jednalo o kombinaci více sportů na výkonnostní úrovni. Nyní uţ ve většině 

případů sport aktivně neprovozují, nicméně se sportu věnují nejen prostřednictvím 

své práce, ale také ve svém volném čase na rekreační úrovni.  

 

Otázka č. 9-Myslíte si, ţe je vysokoškolské vzdělání důleţité pro vykonávání 

práce sportovního manaţera?  

V odpovědích na tuto otázku byly respondenti pomyslně rozdělení do třech 

skupin. První skupina má vysokoškolské vzdělání, ať uţ bakalářské či magisterské 

a domnívá se, ţe je pro tuto práci jednoznačně přínosem, a to nejen v oblasti 

ekonomiky, řízení a znalosti jazyků, ale také kvůli přehledu a všeobecným 

znalostem. Druhá supina nemá vysokoškolské vzdělání, nicméně zastává opět 

názor, ţe vysokoškolské vzdělání je výhodou. Třetí skupina vysokoškolské 

vzdělání nemá a shledává ho zbytečným. Tvrdí, ţe tato práce je spíš o praktické 

zkušenosti a osobních charakteristikách manaţera, neţ o teorii naučenou studiem.  

 

 

Otázka č. 10 a 11-Znáte obor sportovní management vyučovaný na některých 

vysokých školách? Pokud ano, v čem spatřujete jeho výhody a nevýhody.  

 

Jak uţ bylo výše zmíněno, viz otázka č. 3, ţádný z dotazovaných sportovních 

manaţerů nestudoval obor sportovní management. Nicméně téměř všichni 

respondenti obor znají nebo o něm alespoň zaslechli. Pouze v jednom případě byla 

uvedena naprostá neznalost oboru. Protoţe dotazovaní respondenti důvěrně neznají 

specifika oboru z vlastní zkušenosti, nebyli schopni zodpovědět otázku č. 11- 

výhody a nevýhody oboru sportovní management.  
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Otázka č. 12-Jaké jsou podle vás nejdůleţitější činnosti, které sportovní 

manaţer vykonává?  

 

Dotazovaní manaţeři popsali celou řadu činností, které jsou podle nich důleţité 

a tvoří hlavní náplň práce sportovního manaţera. V odpovědích respondentů se 

opakovaly zejména činnosti spojené se získáváním finančních prostředků pro klub, 

činnosti zajišťující řízení a chod organizace, klubu, týmu a v neposlední řadě také 

výběr spolupracovníků a členů realizačního týmu a komunikace s nimi.  

 

Otázka č. 13-Jaké jsou podle vás vlastnosti a schopnosti, kterými by měl 

sportovní manaţer disponovat?  

 

Sportovní manaţeři by měli být vybaveni celou škálou důleţitých vlastností a 

schopností slouţících jako předpoklad vykonávání této profese. Dotazovaní 

manaţeři uvedli celou škálu těchto vlastností a schopností. V první řadě je kladen 

důraz na manaţera jako člověka a jeho osobní vlastnosti. Byly uváděny vlastnosti 

jako čestnost a poctivost, spolehlivost, sebevědomí, cílevědomost a další.  Ze 

schopností respondenti vyzvedli především schopnost řídit, vést lidi a motivovat 

je, uplatňovat moc, schopnost komunikace, schopnost plánování a organizace. 

Důraz je kladen také na odbornost, nejen v oblasti sportovní a ekonomické, ale 

také například v oblasti psychologie. 

 

Otázka č. 14-V čem v současnosti vidíte největší problémy sportovního 

managementu? 

 

Dotazovaní respondenti se jednomyslně shodují na tom, ţe největším 

problémem v oblasti sportu a jeho řízení jsou omezené finanční a ekonomické 

moţnosti. Významnou roli samozřejmě sehrává to, o jaký sport a úroveň sportu se 

jedná, nicméně nedostatek finančních prostředků postihuje všechny, ačkoli ne ve 

stejné míře. 
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3.3 Porovnání očekávání studentů s pracovní situací sportovních 

manaţerů 

 

 Otázky dotazníkového šetření u obou skupin byly sestaveny tak, aby bylo moţné blíţe 

se seznámit s problematikou pracovní situace a budoucího očekávání studentů 2. ročníku 

oboru sportovní management a zároveň nahlédnout do současné pracovní situace 

profesionálních sportovních manaţerů. Některé otázky lze vyuţít ke srovnání obou skupin a 

zjistit tak, zda jsou očekávání studentů ohledně jejich budoucí pracovní situace v oblasti 

sportu reálná. 

  

 V úvodu je nutné shrnout, ţe více neţ 70% dotazovaných studentů uvedlo, ţe nejspíše 

nebo určitě chtějí být po dokončení studia pracovat v oblasti sportu, z toho 35 % respondentů 

by se přímo chtělo věnovat řízení a managementu ve sportu.  

  

 Tři čtvrtiny dotazovaných studentů uvedlo jako moravskoslezský kraj jako kraj svého 

trvalého bydliště. V případě očekávaného místa působení uţ to tak jednoznačné nebylo. 

Moravskoslezský kraj by si jako místo svého budoucího povolání zvolilo pouze 50% 

respondentů, ostatní by volili jiný kraj v rámci České republiky, hlavní město Prahu nebo by 

dalo přednost práci v zahraničí. Srovnání s místem působení současných profesionálních 

sportovních manaţerů není vypovídající, osloveni byli manaţeři působící především na 

Moravě. Přesto jsou tyto poznatky důleţité z hlediska výhledu a preferencí studentů 

spojených s jejich budoucím povoláním.  
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 Nejlépe srovnatelnou hodnotou bude v tomto případě očekávaný plat studentů a reálný 

plat profesionálních sportovních manaţerů-viz obrázek 3.14. 

 

Obrázek 3.14: Srovnání platů

 

Z obrázku 3.14 jsou zřejmé jiţ jednou zmíněné údaje, a to, ţe ţádný dotazovaný 

sportovní manaţer nepobírá plat niţší neţ 25 000 Kč. Z hlediska této informace je to pro 

studenty-budoucí sportovní manaţery pozitivní zpráva, přesto asi 15% dotazovaných uvedlo 

očekávaný plat po 5 letech praxe menší neţ 25 000 Kč. Očekávání studentů se blíţí realitě 

v platové kategorii od 25 000 do 30 000 Kč. Asi 50% dotázaných sportovních manaţerů 

pobírá plat od 30 000 do 40 000 Kč, očekávání studentů ve stejné kategorii je o polovinu 

niţší, tzn., ţe takové platové ohodnocení si představuje asi čtvrtina studentů oboru sportovní 

management. Téměř 20% manaţerů je ohodnoceno nad 40 000 Kč, v ojedinělých případech 

aţ nad 45 000 Kč. Očekávání studentů v otázce jejich budoucího příjmu po pěti letech praxe 

je v tomto případě vysoké, lze tvrdit, ţe nadsazené. Je nutné si uvědomit, ţe v případě 

sportovních manaţerů je dosahováno tak vysokých příjmů z důvodu mnohaleté praxe, v tomto 

výzkumu nejčastěji více jak 10 let a současně s přihlédnutím k danému sportu.  
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4 Shrnutí výsledků šetření, návrhy, doporučení 

 

4.1 Shrnutí výsledků šetření 

 Z výsledku provedeného výzkumu vyplynulo, ţe struktura pohlaví absolventského 

ročníku 2013 oboru sportovní management VŠB-TU Ostrava je rovnoměrná, přičemţ mírnou 

převahu mají muţi. Z hlediska národnostního sloţení je situace v ročníku zcela jednoznačná. 

Naprostá většina studentů je české národnosti, velmi malý podíl tvoří studenti slovenské či 

jiné národnosti. Tři čtvrtiny studentů tohoto oboru pochází z moravskoslezského kraje, 

poslední čtvrtina je rovnoměrně rozdělena mezi ostatní kraje Moravy, zastoupení, i kdyţ 

minimální má také Ţilinský kraj. Poměrně překvapivá se jeví absence studentů pocházejících 

z Čech.  

 Jedním z hlavních cílů bylo analyzovat pracovní situaci studentů při řádném studiu. 

Bylo zjištěno, ţe více neţ tři čtvrtiny studentů se při studiu zapojuje do pracovních aktivit. 

Dalších téměř 15 % dotazovaných studentů si přivydělává o prázdninách mezi semestry. 

Studenti preferují především brigádu jako formu pracovního úvazku, aby se vyhnuli 

odvodům. V ojedinělých případech narazíme v tomto ročníku na studenty pracující na 

částečný či dokonce plný úvazek. Z hlediska dosahovaných příjmů studentů při studiu se 

největší část studentů, téměř 80 %, řadí do platové kategorie do 10 000 Kč, z toho v 35 % 

případů dosahují příjmů jen do 5 000 Kč. Nad 10 000 Kč si vydělává výrazně menší procento 

studentů a v ojedinělých případech jsou si studenti schopni vydělat nad 20 000 Kč. Důleţitým 

zjištěním bylo, kolik z pracujících studentů si vydělává v oblasti sportu. Ukázalo se, ţe téměř 

polovina pracujících studentů se uplatňuje ve sportovní oblasti, stejná část pracuje v jiné 

oblasti, neţ je studovaný obor a zbylá procenta patří těm, kteří v minulosti v oblasti sportu 

pracovali, ale nyní uţ pracují jinde. Jak dále vyplynulo z šetření, nejčastěji převládají 

pracovní pozice trenérské, instruktorské a lektorské v různých sportovních odvětvích. 

Pozitivem je, ţe několik studentů uţ nyní působí na vedoucích pozicích.  
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 Studenti absolventského ročníku by ve více neţ 70 % případů chtěli po dostudování 

zůstat v oboru a najít si zde uplatnění., ať uţ v oblasti managementu, marketingu, vlastního 

podnikání, trenérství či dalších sportovních aktivit.  Je zřejmé, ţe bude těţké se prosadit, ţe 

nabídka práce bude jednoznačně převyšovat poptávku po práci v této oblasti. Je tedy otázkou, 

kolik budoucích absolventů sportovního managementu práci v oboru nalezne. Pravděpodobně 

výhodu budou mít ti, kteří uţ určitou dobu v oblasti sportu působí a při studiu si tak získávají 

praxi pro budoucí uplatnění. Stěţejní nejspíš bude pro absolventy období několika prvních 

měsíců po dokončení studia, kdy se budou snaţit najít si uplatnění ve vystudovaném oboru. 

Pokud se jim to nepodaří, často se dostanou k jiné práci a specializaci, neţ je vystudovaný 

obor. Představy studentů o místě uplatnění zčásti vychází z trvalého bydliště studentů. Asi 

polovina studentů plánuje zůstat v Moravskoslezském kraji, nejčastěji v Ostravě, téměř pětina 

studentů si jako místo svého působení představuje hlavní město a více neţ pětina respondentů 

chceš prací zamířit do zahraničí, ostatní si budou hledat své uplatněné v rámci České 

republiky mimo moravskoslezský kraj.  Příjmy, které studenti posledního ročníku očekávají 

po pěti letech praxe, se nejčastěji pohybují od 20 000 do 30 000 Kč. Další silnou skupinu pak 

tvoří studenti, kteří očekávají příjmy vyšší neţ 40 000 Kč. To se jeví v porovnání 

s odpověďmi profesionálních sportovních manaţerů v otázce platu jako nereálné, alespoň ne 

v takové míře a po tak krátké době praxe.  

 Výsledky druhého prováděného výzkumu-dotazníkové šetření profesionálních 

sportovních manaţerů, slouţí v mnoha ohledech jako uvádějící do problematiky, podpůrné a 

také srovnávací. Jednalo se o sportovní manaţery, kteří v oboru působí velmi dlouhou dobu, 

někteří aţ přes 10 let, takţe disponují bohatými zkušenostmi z této oblasti. Bylo zjištěno, ţe 

v nadpoloviční většině případů nemají tito sportovní manaţeři vysokoškolské vzdělání, 

nicméně se většinou shodují, ţe je nebo by mohlo bát pro tento obor přínosem. Především pro 

účely srovnávací slouţila otázka týkající se platu manaţerů, kdy bylo zjištěno, ţe očekávání 

studentů 2. ročníku oboru sportovní management v rámci očekávaných příjmů je v mnoha 

ohledech nereálné. Dotazovaní manaţeři se také shodují na tom, ţe práce sportovního 

manaţera je čím dál sloţitější, a to z důvodu omezených a stále se omezujících finančních 

prostředků v oblasti sportu. 
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4.2 Návrhy a doporučení 

 Pro obor sportovní management působící v rámci ekonomické skutky VŠB TU 

Ostrava by měla být důleţitá spokojenost studentů a absolventů s oborem, která by se měla 

odráţet ve vysoké uplatitelnosti absolventů v tomto oboru. Studenti by si měli vzít co nejvíce 

vědomostí a zkušeností, které vyuţijí následně v praxi a pracovním procesu. Taková 

spokojenost je pak pro školu respektive obor, zdrojem dobrých referencí a znamená pozitivní 

reklamu.  

 Z šetření je zřejmé, ţe nadpoloviční většina současných studentů 2. Ročníku oboru 

sportovní management by si tento obor jiţ znovu nezvolila. Shodují se, ţe se jedná o velmi 

zajímavý obor, kde oceňují zejména zařazení minimálně jednoho sportu do výuky kaţdého 

ročníku, odborné sportovní předměty, moţnost individuálních plánů a shovívavý přístup a 

další. Téměř ve 100% případů odpovědí respondentů byly velmi pozitivně ohodnocen 

kolektiv spoluţáků a vzájemné vztahy. Nicméně se také shodují, ţe v našich podmínkách je 

velmi těţké se v tomto oboru uplatnit. V návaznosti na tento problém je všech případech 

zmiňována absence praxe. Dalším zmiňovaným problémem ze strany studentů je nedostatečná 

výuka jazyků, coţ se netýká jen tohoto oboru.  

 Především v souvislosti s uvedenými nedostatky a také s faktem, ţe po dokončení 

studia studentům začíná obtíţné období, by se škola respektive obor měla snaţit o pomoc 

vedoucí k plynulému přechodu studentů do pracovního ţivota. V případě oboru sportovní 

management by měla být zavedena praxe, a to uţ ve 3. ročníku bakalářského studia.  To by 

znamenalo větší angaţovanost ze strany oboru ve spolupráci se sportovními kluby, obchody, 

zařízeními a dalšími institucemi působící v oblasti sportu. Týkalo by se to především 

moravskoslezského kraje, vyloučeny by nemusely být ani další kraje z moravské části 

republiky, protoţe odtud dojíţdí podstatné procento studentů. Domnívám se, ţe moţnost 

takovéto spolupráce bude přínosem pro všechny strany. Pro sportovní instituce mohou být 

studenti zdrojem inovací, návrhů a nápadů, oboru to přinese mnoţství nových kontaktů a 

zajímavých nabídek a student získá přehled a dlouhodobou praxi v oboru, která ho posune o 

krok blíţ k odpovídajícímu zaměstnání.  
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 Podle mého názoru, dalším přínosem pro studenty by byla výuka cizího jazyka po 

celou dobu studia nebo alespoň po většinu času studia. Znalost cizího jazyka je podmínkou 

téměř všech pracovních nabídek na současném trhu. Studenti si to dobře uvědomují a zcela 

jistě by tuto moţnost uvítali. Mělo by se jednat odbornou terminologii v daném jazyce na 

různých úrovních s důrazem na praktické vyuţití v zahraničí. Výrazným posunem v této 

problematice by mohla být také volba druhého jazyka jako volitelného předmětu v jakémkoliv 

ročníku studia za kreditové hodnocení.  
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5 Závěr 

 Diplomová práce byla zpracována za účelem analýzy současného personálního trhu 

pro sportovní manaţery. Vytyčených cílů bylo hned několik. Hlavním cílem bylo analyzovat 

situaci na pracovním trhu pro studenty-budoucí absolventy oboru sportovní management a 

zjistit tak, zda je tento obor perspektivní z hlediska jejich uplatitelnosti v daném oboru. 

Dílčími cíli pak byly analýzy týkající se pracovní situace absolventského ročníku oboru 

sportovní management na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, očekávání těchto studentů 

ohledně jejich budoucího působení na personálním trhu, výzkum jejich spokojenosti s oborem 

a v neposlední řadě také analýza pracovní situace profesionálních sportovních manaţerů a 

následné srovnání s očekáváním studentů.  

 Teoretická část byla zaměřena na vysvětlení důleţitých témat a stěţejních pojmů. 

Charakterizuje obor sportovní management, důvody jeho vzniku, podobu oboru v zahraničí a 

samotnou osobu sportovního manaţera. Dále vysvětluje problematiku personálního trhu a 

rozebírá dotazování jako pouţitou metodu shromaţďování dat.  

 V praktické části se nachází výzkum prováděný prostřednictvím metody 

elektronického dotazování, prezentace jeho výsledků a grafické zpracování těchto výsledků. 

Výzkumy byly provedeny dva, jeden pro současné studenty absolventského oboru sportovní 

management a druhý se týkal profesionálních sportovních manaţerů. Na základě zjištěných 

výsledků a údajů mohly být navrhnuty odpovídající doporučení.  

 Pomocí dotazníkového šetření bylo zjištěno, ţe více neţ tři čtvrtiny studentů 

posledního ročníku oboru SPMG si při studiu přivydělává nejčastěji formou brigád.  Polovina 

těchto studentů si ale přivydělává v jiné oblasti, neţ je studovaný obor. Pozitivní je, ţe po 

dokončení studia by si chtělo najít uplatnění v oboru více neţ 70% dotazovaných studentů 

sportovního managementu a zachovat tak věrnost tomuto oboru. Uplatnit se na personálním 

trhu v oblasti sportu ale dostane pouze část těchto studentů, zbylí studenti budou nuceni najít 

si zaměstnání v příbuzné či úplně jiné oblasti pracovního uplatnění. Očekávání budoucích 

absolventů ohledně jejich příjmů je v porovnání s reálnými platy oslovených sportovních 

manaţerů v mnoha případech nadsazené.  
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 Je znepokojující, ţe současní studenti sportovního managementu by si při opětovné 

volbě oboru nezvolili obor sportovní management. Charakterizovali jej sice jako zajímavý 

obor, který má spoustu výhod, nicméně jeho nevýhody jsou rozhodující. Jedná se především o 

spojení studia s praktickým vyuţitím a nedostatečná jazyková vybavenost.  

 Na základě těchto uvedených poznatků jsem došla k závěru, ţe je nutné zaměřit se na 

praktické vyuţití oboru a byla navrţena doporučení především ve formě aktivní spolupráce 

oboru a katedry se sportovními kluby, firmami a institucemi působícími ve sportovní oblasti. 

Dále by měla být pozornost jazykové vybavenosti studentů. Proto bylo navrţeno doporučení, 

rozšířit prakticky zaměřenou výuku jazyků do dalších ročníků, s moţností volby druhého 

jazyka. 

 Tato opatření nezvýší poptávku firem po práci v daném odvětví u nás, ale zvýší 

studentům moţnosti uplatnění na personálním trhu například v zahraničí, zmírní jim přechod 

do pracovního procesu a rozšíří všeobecný přehled.  
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