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1  Úvod 

Sport v dnešní době tvoří nedílnou součást života velkého množství lidí. Setkáváme se 

s ním neustále, ať už v aktivní nebo pasivní formě. Nejoblíbenějším a nejrozšířenějším 

sportem na zemi je fotbal. Nejoblíbenějším se stal i pomocí medializace, díky které mají o 

tento sport velký zájem sponzoři. 

Česká a slovenská republika v tomto ohledu nejsou výjimkou a fotbal se zde 

provozuje na mnoha výkonnostních úrovních. Děti se tomuto sportu věnují od raného věku. 

Rodiče jsou často přesvědčeni o tom, že z jejich dítěte vyroste fotbalová hvězda a mnohdy se 

zaměřují pouze na sportovní výkony svých dětí a zapomínají na jejich vzdělání. Proto je 

vhodné vybudovat taková zařízení, kde bude škola spojena se sportem a umožní harmonický 

vývoj těchto dětí. 

Cílem diplomové práce je analyzovat prostředí výchovy fotbalové mládeže a 

navrhnout koncepci organizace zabezpečující koordinované a harmonické propojení 

vzdělávacího procesu se sportovní přípravou. 

Teoretická část bude zaměřena na definici klíčových pojmů vztahujících se k tématu 

této diplomové. Díky tomu se bude možné lépe orientovat v praktické části a při implementaci 

koncepce v reálném životě. 

V praktické části bude provedena analýza současného stavu fotbalového klubu, který 

bude zakomponován do navrhované koncepce jako složka zajišťující sportovní přípravu. 

Zároveň bude provedena analýza makroekonomického prostředí s důrazem na vhodnost 

načasování realizace popisovaného projektu. 

Zjištěné informace a data dále poslouží k vytvoření koncepce fotbalové akademie. 

Nakonec bude vše shrnuto a vyhodnoceno. 
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2 Teoretický úvod do problematiky 

Teoretická část se obecně zabývá definicemi pojmů použitými v pozdější praktické 

části a objasňuje jejich základní vymezení. 

 

2.1 Sport 

Sport je významným společenským jevem, který je typický svými specifickými 

vlastnostmi a funkcemi ve vztahu k ostatním oblastem společenského života.  Je prokázáno, 

že sport má význačný ekonomický přínos a podílí se i na vytváření HDP země. Četné vazby 

sportu na různorodé vědní disciplíny a obory se odrážejí v politice státu, mají vliv na 

výchovu, vzdělávání, umění a bezesporu ovlivňují tělesný a psychický rozvoj jedince. Sport 

se z velké části podílí na uspokojování potřeb jednotlivců a zároveň na sebe soustřeďuje 

pozornost a zájem širokých vrstev obyvatelstva. [1, Durdová] 

Základem pro vznik samotného slova sport je latinský výraz disportare (bavit se), 

které bylo později převzato do dalších, zejména románských jazyků. 

Ačkoliv význam sportu je obecně známý, neexistuje žádná jeho všeobecně uznávaná a 

přesná definice. 

Podle encyklopedie Diderot je sport „rekreační fyzická aktivita tvořící složku volného 

času a životního stylu, ve vrcholové podobě prováděná i jako profese. Plní funkci zdravotní i 

rekreační, zahrnuje momenty soutěživosti, výkonu, regulované ventilace agrese, příslušnosti 

ke skupině. Se sportem souvisí i problém diváctví jako masové zábavy. Pohybová činnost 

soutěžního charakteru prováděná podle určitých pravidel. Závodní soutěžení se vyznačuje 

snahou ř po nejvyšším výkonu.“1 

Sport může být charakterizován také čtyřmi prvky (obrázek 2.1). Zde se jedná o 

tělesnou aktivitu, která je provozována z rekreačních důvodů, zahrnující prvek soutěživosti, 

mající zastřešující instituci a k nim je ještě možné připojit obecné pojetí dané aktivity za 

sport. 

                                                 

1 SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec. Praha: Havlíček Brain Team 2007, str. 13. 
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Vnitřní kruh je tvořen aktivitami, které jsou za sport obecně považovány a naplňují 

výše zmíněná kritéria. Druhý kruh v sobě zahrnuje první dvě charakteristiky sportu, a to 

fyzickou a rekreační aktivitu a obecně jsou považovány za sportovní. U nás je typickým 

příkladem této aktivity turistika. Třetí kruh představuje aktivity, které nejsou fyzického 

charakteru, ale jsou soutěživé, organizované a taktéž jsou obecně považovány za sportovní. 

Zde se jedná kupříkladu o šipky, šachy a kulečník. Ve čtvrtém vnějším kruhu se nachází 

aktivity, které již nejsou považovány za sportovní v žádné zemi. [19, Sluka] 

 

O b r á z e k  2 . 1  

 

Zdroj: vlastní zpracování dle SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec, str. 14 

 

Definice sportu lze kategorizovat z hledisek: 

• úrovně sportovních soutěží – sport vrcholový, výkonnostní, rekreační, 

• kolektivního a individuálního sportu, 

• kontaktního a bezkontaktního sportu, 

• amatérského a profesionálního sportu, 

• kladoucích důraz na vymezení důraz tělocvičných aktivit, 

• vycházejících z prvku rizika ve sportu, 
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• založených na zdravotním aspektu sportu – sport jako součást zdravého 

životního stylu, 

• vycházejících z funkcí sportu – rozvoj jedince, uspokojování potřeb, 

prožitkovost, soutěživost, 

• vycházejících z jednotlivých sportovních disciplín, 

• vymezujících tradiční a národní sporty, 

• definice sportu vzhledem k sportovnímu tréninku, 

• definice vycházející ze sociologického, filosofického a dalších pojetí. 

 

Obecně se dá říci, že veškeré definice sportu jej vystihují buďto v užším slova smyslu 

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

 

Životní styl, nebo také sloh života, bývá definován jako forma života vyjadřující 

cítění jednotlivých lidí, národa, nebo celé společnosti v určitém časovém okamžiku. Pod 

pojmem formy života se rozumí výrobní a lidské vztahy, způsob budování a výstavby, způsob 

oblékání a bydlení, trávení volného času apod. 

Zdravý životní styl znamená pro jedince, popřípadě celou společnost, formu života, 

ve které podporuje a zdůrazňuje zdraví jako jeho nejpodstatnější a nejvýznamnější složku. 

Volný čas není přesné chápat pouze z jedné strany, jako prostor k regeneraci 

pracovních sil. Je zapotřebí brát v úvahu i další funkci volného času, pomocí níž by měl 

člověk prostřednictvím volného času rozvíjet svou osobnost. Nedílnou součást volnočasových 

aktivit také tvoří odpočinek a zábava. 

Kategorie času v rámci pracovního dne: 

• čas pracovní – doba práce, 

• čas vázaný – čas potřebný k uspokojení základních fyziologických potřeb, péče 

spjatá s domácností, cesta do zaměstnání a ze zaměstnání, 

• vlastní volný čas. [1, Durdová] 
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2.2 Koncepce 

Vedle biologického pojetí slova koncepce, ve smyslu spojení samčí a samičí buňky, 

početí a oplodnění, Akademický slovník cizích slov uvádí následné vymezení pojmu 

koncepce: „způsob pojetí, chápání výkladu určitého jevu; základní hledisko, vedoucí idea, 

myšlenková osnova, vysvětlení jevu; vůdčí záměr n. konstrukční princip při různých druzích 

činnosti: psych. koncepce sociálního chování; tech. základní koncepce motoru.“2 

 

2.3 Akademie 

Historický původ 

Jaký je vznik slova akademie, které je pro mnoho jazyků společné? Hakademia se 

původně jmenovalo posvátné místo ležící na severozápadě Athén během Theseovy doby. 

Patřilo tehdy hrdinovi řecké mytologie Hekademovi (Akademovi). V klasickém období se 

název hekademia přeměnil na již současný akademia. 

V počátcích akademie neměla podobu školy ani tělocvičny.  Přibližně v pátém stol. př. 

n. l. byl prostor ohraničen a na jeho území byly vysázeny olivové a platanové háje, na místo 

byla zavedena voda a zavlažování, byly zde vybudovány fontány a umělé jeskyně, postaven 

oltář Múz a nejrůznější sochy. Dalšími vybudovanými částmi byly běžecké dráhy a kryté 

chodníky pro pěší, kde bylo možno diskutovat. 

Díky tomu všemu vzniklo místo, kde mohli mladí nazí muži provozovat tělesná 

cvičení a současně navštěvovat vzdělávací centrum, jehož náplní byly přednášky z filozofie a 

dalších vědních oborů. Významnou osobností tehdejší Akademie byl také Platón, který ji se 

svými studenty využíval až do své smrti. Akademie ho o mnoho století přežila, až v roce 529 

n. l. ji zrušil byzantský císař Justinian I. Veliký. 

Za kolébku novodobých dějin akademií se považuje Itálie. Roku 1407 založil ve 

Florencii tehdejší vládce Cosimo Medici Platonovu akademii. Dle zakládací listiny měla 

sloužit pěstování platónské filozofie, italštiny, dále studiu Danteho děl a i dalších spisovatelů. 

                                                 
2 PETRÁČKOVÁ, Věra a Jiří KRAUS et al. Akademický slovník cizích slov: [A-Ž]. Praha: Academia, 

2001, str. 407. 
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Nejslavnější a současně jednou z nejstarších akademií je Akademie francouzská 

(Académie francaise), založená roku 1635 francouzským státníkem, kardinálem Richelieu, 

který se prohlásil za jejího ochránce. Ten sepsal zakládací listinu, pod niž se téhož roku 

podepsal Ludvík XIII. a v roce 1637 ji schválil i francouzský parlament. Tím dal této instituci 

oficiální postavení garantované státem. [23] 

 

Sportovní akademie 

I mezinárodní fotbalová asociace ve svých stanovách zmiňuje pojem akademie a 

vysvětluje jej jako organizaci nebo samosprávný právní subjekt, jehož prvořadým a trvalým 

cílem je poskytovat hráčům dlouhodobý trénink na základě zajištění potřebných tréninkových 

zařízení a infrastruktury. Tento pojem obsahuje především, nikoliv však výlučně, fotbalová 

tréninková střediska, fotbalové školy, fotbalové kempy apod. [24] 

 

 

2.4 Služby 

„Služba je jakákoliv činnost, výhoda či schopnost, kterou může jedna strana nabídnout 

druhé straně. Služba je svou podstatou nehmotná a nevytváří žádné hmotné vlastnictví. 

Poskytování služby může (ale nemusí) být spojeno s hmotným produktem.“3 

Phili Kotler 

 

Sektor služeb je značně rozsáhlý a představuje mnoho různých činností, od 

jednoduchých procesů, po ty nejsložitější operace řízené pomocí počítačů. V sektoru služeb 

působí nejrůznější typy organizací, počínaje jednotlivci přes malé firmy a konče 

nadnárodními organizacemi různých typů, např. hotelovými sítěmi, mezinárodními 

cestovními kancelářemi, auditorskými a poradenskými firmami atd. 

                                                 
3 KOTLER, Philip. Marketing management: analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Grada, 1998, 

str. 411. 
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Nejjednodušší členění služeb je podle jejich odvětvové příslušnosti. Jedná se o 

dopravu, telekomunikace, ubytovací a hotelové služby, finanční, pojišťovací a bankovní 

služby, poradenské a advokátní služby, opravárenské a ostatní služby. Dalším odvětvím jsou 

služby zaměřené na člověka. Sem patří zdravotnické, vzdělávací, kulturní a sociální služby. 

Bylo by možné nalézat další a další odvětví, neboť rozsah a různorodost služeb jsou obrovské. 

[7, Janečková, Vaštíková] 

 

2.4.1 Marketing služeb 

Vzhledem k tomu, že veškeré služby jsou nehmatatelného charakteru a podléhají 

snadné reprodukovatelnosti jejich inovací (které ve většině případů nelze chránit autorskými 

právy), jsou marketingoví pracovníci postaveni před obzvláště náročný úkol. Tímto úkolem je 

míněno vypracovat koncepci, pomoci níž může podnik poskytující dané služby dosáhnout 

jedinečného „image“, diferenciace produktu a vynikající pověsti na trhu. 

S nárůstem dynamiky trhů služeb a intenzity konkurence se právě marketing stal 

klíčovým faktorem k odlišení úspěšných a neúspěšných podniků. [15, Payne] 

 

 

2.5 Typy organizací ve sportu 

V našich podmínkách neexistuje žádná speciální právní norma upravující specifické 

odvětví sportu a tělovýchovy. Z toho důvodu má každá sportovní organizace, klub i samotný 

sportovec možnost zvolit si dle vlastních preferencí, jakým směrem se bude ubírat jejich typ 

organizace. Ve sportovním odvětví proto vedle sebe působí současně několik druhově i 

typově rozdílných sportovních organizací: 

a) Občanská sdružení – podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

b) Obchodní společnosti a družstva vzniklá za účelem provozování sportovní 

činnosti, především u vrcholových celostátních soutěží a v kolektivních 

sportech. 
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c) Rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní 

správy. V případě příspěvkových organizací i obcí k zajišťování vrcholového 

sportu. 

d) Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č.227/1997 Sb., o nadacích a 

nadačních fondech, jsou-li jejich prostředky určeny k rozvoji tělovýchovy a 

sportu. 

e) Zájmová sdružení právnických osob, v případě že je účelem jejich existence 

činnost v oblasti tělovýchovy a sportu. 

f) Obecně prospěšné činnosti vzniklé se záměrem poskytovat obecně prospěšné 

služby v oblasti tělovýchovy a sportu. 

g) Organizace s mezinárodním prvkem působící na území České republiky 

v souladu se zákonem č. 116/1985 Sb., o podmínkách činností organizací 

s mezinárodním prvkem v České republice. [2, Durdová] 

 

 

2.6 Zásady tvorby strategie 

Strategie prezentuje připravenost podniku na jeho budoucnost. Je to stanovení si 

dlouhodobých základních cílů podniku, stanovení nezbytných činností a zdrojů pro následné 

dosažení těchto cílů. 

Strategické plánování je proces, pomocí kterého se formulují dlouhodobé strategické 

cíle a strategický postup celého podniku, nebo jen jeho částí a to tak, aby se efektivně využily 

dostupné zdroje na trhu. Úkolem je dosáhnout reálných dlouhodobých cílů a díky tomu získat 

strategickou konkurenční výhodu. Konkurenční výhoda je totiž přednost podniku uznávaná 

trhem a také ceněná zákazníky a pomáhá podniku udržovat nebo i zlepšovat svou pozici na 

trhu. 

Proces zpracování strategie je tvořen z několika základních kroků, které na sebe 

vzájemně navazují. V rámci strategické analýzy jsou využívány různorodé metodické 

postupy. Mezi nejvíce využívané postupy patří zejména SWOT analýza, pomocí které lze 

dobře charakterizovat vlastnosti podniku i vlivy jeho okolí. [13, Lednický] 
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2.7 Podnikatelský plán 

Podnikatelským plánem se rozumí písemný dokument popisující všechny významné 

vnější i vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské činnosti. Podnikatelský plán 

konkretizuje záměry do budoucna a slouží k interním účelům jako plánovací nástroj, podklad 

pro rozhodovací proces, nástroj kontroly apod. 

 

Dle obecných zásad pro vypracování by podnikatelský plán měl být: 

• srozumitelný – je vhodné vyjadřovat se jednoduše, neprezentovat zbytečně 

velké množství myšlenek v jedné větě, pro přehlednost může posloužit např. 

tabulka, 

• logický – myšlenky na sebe musí logicky navazovat, musí být podepřeny fakty 

a jednotlivá tvrzení si nesmí odporovat, časový vývoj je vhodné podložit grafy, 

• uváženě stručný – nesmí to být na úkor základních faktů a informací, 

• pravdivý a reálný – tyto dvě zásady by měly být pro každého samozřejmostí, 

• bude respektovat rizika – zvýšení důvěryhodnosti se dá dosáhnout 

respektováním a identifikací rizik, popřípadě variantností navrhovaných řešení 

v kritických situacích. [22, Veber, Srpová] 

 

2.8 Náležitosti podnikatelského plánu 

Obsah podnikatelské plánu není nikde striktně stanoven. Hlavním bodem je zaujmout 

potenciálního zákazníka a investora na základě kvality a kladného hodnocení. 

 

Na titulní straně by měly být stručně uvedeny základní informace k obsahu 

podnikatelského plánu a rovněž by měla tato strana obsahovat: 

• název a sídlo společnosti, 

• jména podnikatelů a kontakt na ně (telefon, e-mail), 

• popis společnosti a povahu podnikání, 

• způsob financování a jeho strukturu. [8, Koráb, Mihalisko] 
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2.8.1 Exekutivní souhrn 

Tato kapitola by se měla sestavovat až po dokončení podnikatelského plánu. 

V případě, že podnikatelský plán je určen pro investory, je to právě tato část, která by je měla 

přesvědčit o tom, že „stojí za to“ číst celý podnikatelský záměr. Proto by měl být exekutivní 

souhrn stručným shrnutím nejdůležitějších bodů celého plánu. Měl by obsahovat hlavní 

myšlenku, silné stránky, konkurenční výhodu, užitek pro zákazníky a finanční plán 

s tabulkami s výhledem na několik let. [8, Koráb, Mihalisko] 

 

2.8.2 Analýza odvětví 

V této kapitole je potřebné přihlédnout k několika faktorům týkajícím se 

podnikatelského plánu. Je zde důležité zahrnout analýzu konkurenčního prostředí, kam se řadí 

nejvýznamnější konkurenti, včetně jejich silných a slabých stránek, kteří by mohli náš podnik 

ohrozit. Mělo by zde docházet k segmentaci a výběru cílového trhu se zákazníky a k analýze 

vývoje trendu v odvětví, ve kterém se chystáme podnikat, a historické aspekty tohoto odvětví. 

Dále je vhodné zmínit i přírodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky atd. [8, Koráb, 

Mihalisko] 

Makroekonomie odráží vývoj ekonomiky prostřednictvím veličin označovaných jako 

makroekonomické agregáty. Za hlavní makroekonomické veličiny jsou považovány: hrubý 

národní produkt, národní důchod, míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti, míra inflace, 

množství peněz v oběhu apod. [14, Novotný] 

Studie a zprávy poukazují na to, že na principu stimulace poptávky po službách 

tělesné kultury dochází potažmo ke stimulaci investic do tělesné kultury, a tím i k nárůstu 

makroekonomických kategorií: HDP, zaměstnanosti i příznivým vlivům na zlepšování salda 

platební bilance. Zlepšováním struktury investic, jež jsou nedílnou složkou technické a 

sociální infrastruktury na lokální úrovni, dochází k množstevní změně základny projevující se 

nejen kvalitnějším uspokojováním potřeb spotřebitelů statků tělesné kultury, ale  i 

k navazujícím změnám v produkčních oborech vytvářející vlastní produkční řetězce.            

[5, Hozba, Rektořík] 
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2.8.3 Popis podniku 

Tato část je zaměřenaá na podrobný popis podniku a obsahuje pouze doložitelná fakta. 

Mezi její klíčové prvky patří: 

• výrobky nebo služby podniku, 

• umístění a velikost podniku, 

• přehled personálu 

• veškeré zařízení a jiné technické vybavení, 

• průprava podnikatele – praxe a reference. [8, Koráb, Mihalisko] 

 

2.8.4 Marketingový plán 

Marketingový plán by měl obsahovat a objasňovat, jakým způsobem budou výrobky 

nebo služby distribuovány, oceňovány a propagovány. Tato část je velmi důležitá z hlediska 

zabezpečení úspěchu. [8, Koráb, Mihalisko] 

Marketingové plány různých podniků se od sebe liší. Záleží na mnoha faktorech, mezi 

které patří např. typ podnikání, oblast, ve které se podniká nebo i fáze vývoje, v níž se podnik 

nachází. 

Součástí marketingového plánu bývá nejčastěji analýza marketingového mixu, 4P 

nebo i 7P, využívána k rozboru vnitřního prostředí. Komplexním zhodnocením vnitřních i 

vnějších stránek se zabývá SWOT analýza. Ta identifikuje a posuzuje významnost faktorů 

z pohledu silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek a dále z pohledu příležitostí 

(Opportunities) a hrozeb (Threats). [9, Koráb, Režňáková, Peterka] 

 

2.8.5 Marketingové řízení školy 

Praxe poukazuje na to, že výtečná a uznávaná škola je produktem především dobrého 

managementu. A to takového, který se nebojí změnit zaběhlé stereotypy a také chápat školu 

jako subjekt, jenž se v tržním prostředí musí chovat především efektivně. Cílem 

marketingového řízení školy není v žádném případě pouze propagace a reklama školy, 

zlepšování její image a získávání kvalitních žáků nebo studentů. Tento cíl je mnohem 
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komplikovanější a komplexnější. V případě, že jej budeme chtít definovat co nejstručněji, 

můžeme říci, že hlavní cíl marketingového řízení školy je vybudovat efektivně fungující 

vzdělávací institut. [20, Světlík] 

 

2.8.6 Koncepce školního marketingu 

J. Světlík uvádí, že: „Marketing školy je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, 

ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníků a klientů školy efektivním 

způsobem zajišťujícím současně splnění cílů školy.“4 

 

V pojetí klasické koncepce školního marketingu jsou za klienty školy považováni 

studenti, proto musí být jejich potřeby a přání uspokojovány školou co nejlépe. Jelikož se 

vyskytují značné rozdíly jak v chování studentů, tak i v jejich zájmech a potřebách, škola se 

snaží o uplatnění segmentace svých zákazníků. Podle ní budou dále různé potřeby zákazníků 

uspokojovány odlišným způsobem. Aplikace nástrojů marketingového mixu se zaměřuje 

především na: 

• přizpůsobení studijní nabídky školy potřebám studentů, 

• poskytování studijní nabídky v dané ceně, která odpovídá výši její vnímané 

hodnoty, 

• přiměřenou studijní zátěž kladenou na studenty, 

• dodání vzdělávacích služeb školy na správném místě a v dobrém edukačním 

prostředí, 

• podporu služeb školy vhodnými nástroji propagačního mixu, 

• zvyšování odborné úrovně, účinnou motivaci pracovníků, zlepšování vnitřního 

prostředí školy a kultivace její kultury prostřednictvím interního personálního 

marketingu. 

 

                                                 
4 SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, str. 19. 



20 

 

Marketingová koncepce vychází z domněnky, že každá škola, která se chce v tržním prostředí 

udržet, přežít a dále se rozvíjet, by se měla zaměřit na žáka/studenta jako na svého klienta a 

jejich vzájemný vztah chápat jako směnu hodnot mezi nimi. U naplňování této koncepce se 

dále využívají nástroje marketingového mixu, segmentace marketingově orientované 

organizační struktury školy. Proti této koncepci stojí tradiční školní koncepce, která se 

zaměřuje především na učitele a ne na žáka a dále hlavně na vlastní potřeby školy.              

[20, Světlík] 

 

 

2.8.7 Marketingový mix 

Marketingový mix je definován jako soubor kontrolovatelných marketingových 

veličin, které firma spojuje do určitého celku, aby vytvořila žádanou reakci na cílovém trhu. 

Marketingový mix zahrnuje všechny aktivity, pomocí kterých může firma ovlivnit poptávku 

po svých výrobcích. [11, Kotler, Amstrong] 

Existuje množství nástrojů marketingového mixu. Z různých možností se vytváří 

kolekce složená ze čtyř proměnných, které jsou známé pod pojmem „4P“ (Obrázek 2.2), tedy: 

• produkt (product), 

• cena (price), 

• místo (place – tj. distribuce), 

• propagace (promotion). [11, Kotler, Amstrong] 
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O b r á z e k  2 . 2  

  

Zdroj: vlastní zpracování dle KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing, str. 36 

 

2.8.7.1 Produkt 

Základním nástrojem marketingového mixu je produkt, který představuje konkrétní 

nabídku firmy na trhu. Philip Kotler zmiňuje: „Produkt je cokoliv, co může být nabízeno na 

trhu k uspokojení potřeb nebo přání.“5 Produkty, které jsou na trhu nabízeny, mohou 

zahrnovat: materiální věci (knihy, automobily), služby (koncerty, kadeřnictví), osoby (známé 

osobnosti z různých oblastí – Michael Jordan, Madona), místa (Havaj, Paříž), organizace 

(různé asociace, kluby) a myšlenky (plánování rodiny). [10, Kotler] 

Spotřebitelé ve skutečnosti nekupují zboží nebo služby, ale kupují konkrétní užitek a 

souhrnnou spotřební hodnotu nabídky. Produkt, respektive služba, znázorňuje soustavu 

hodnot uspokojujících potřeby zákazníků. 

                                                 
5 KOTLER, Philip. Marketing management: analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: Grada, 1998, 

str. 380. 
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Nabídku služby si lze fyzicky představit jako jaderný atom, který je obklopen 

soustavou hmotných nebo nehmotných prvků, vlastností a užitků seskupených okolo jádra 

(základního produktu). 

Produkt můžeme rozdělit do následujících úrovní: 

• Základní produkt – konkrétní služby, pomocí kterých je pro zákazníka 

vytvářeno zázemí pro jejich naplnění a transformace do užitné podoby. 

• Očekávaný produkt – skládá se ze základního produktu a souboru základních 

podmínek, které jsou spotřebitelem očekávány a považovány za samozřejmé, 

ovšem ne přímo souvisí s primárním produktem. 

• Rozšířený produkt – jedná se především o diferenciaci produktu/služby od 

ostatních nabídek. K základnímu produktu musí být přidáno něco navíc, co by 

překonalo přání a očekávání zákazníků. 

• Potenciální produkt – zahrnuje veškeré možné přidané vlastnosti a změny 

podniku, které přinášejí kupujícím ještě další užitek. Dochází k novému 

definování produktu za účelem rozšíření možností, přilákání nových uživatelů, 

ale současně i za účelem překvapit a nadchnout. [10, Kotler; 15, Payne] 

 

2.8.7.2 Cena 

Důležitým nástrojem marketingového mixu je i cena. S cenami se potkáváme všude ve 

svém okolí. Cena je také jediným prvkem mixu, který produkuje příjem a dále je jedním 

z nejpružnějších prvků mixu a dá se relativně rychle měnit. [10, Kotler] 

Cenová rozhodnutí jsou důležitá pro vnímání hodnoty a kvality služeb zákazníkem a 

hrají neméně významnou úlohu při budování image firmy. Cena služby by měla zákazníkovi 

signalizovat kvalitu nabízeného produktu/služby, které následně obdrží. [15, Payne]  

 

Cenová politika 

Metoda použitá k oceňování závisí vždy na cílech, kterých chce podnik dosáhnout. 

Mezi primární cenové strategie patří: 
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• Přežití – v nepříznivých podmínkách se stává přežití důležitější než samotné 

dosažení zisku. Boj o přežití by měl být jen krátkodobým cílem. Firma může 

podnikat jen do té doby, dokud cena pokryje variabilní náklady a část fixních. 

Z dlouhodobého hlediska musí firma začít vytvářet přidanou hodnotu, nebo 

jinak jí hrozí, že zanikne. 

• Maximalizace zisku – vychází z hypotézy, že firma zná své funkce poptávky a 

nákladů. Toto je ve skutečnosti velice složité a často se zapomíná na 

dlouhodobou efektivnost při kladení důrazu na okamžitou výkonnost. 

• Maximalizace prodeje – oceňování směřující k dosažení požadovaného 

tržního podílu. Pro získání významného podílu na trhu může být prodej ze 

začátku ztrátovým. Důsledkem této situace je cenové pronikání na trh 

zapříčiněné stanovením co nejnižší ceny, díky tomuto kroku posléze vzroste 

rozsah výroby a poklesnou výrobní náklady. 

• Prestiž – podnik může využít cenu k dosažení a budování výjimečné pozice na 

trhu. K získání prestiže se využívají kvalitní, spolehlivé a luxusní produkty. 

• Návratnost investic – oceňování může být taktéž zaměřeno na žádoucí 

návratnosti investic. 

Tyto cíle se řadí k nejobvyklejším. Dalšími faktory působícími při rozhodování o ceně 

jsou například: 

• umístění služby, 

• podnikové cíle, 

• povaha konkurence, 

• pružnost poptávky, 

• struktura nákladů, 

• kapacita služby atd. [10, Kotler; 15, Payne] 

 

2.8.7.3 Místo 

Dalším klíčovým nástrojem marketingového mixu je místo. Zastupuje různé aktivity, 

které firma produkuje, aby činila produkt snadno dostupným a dosažitelným pro cílové 
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spotřebitele. Zahrnuje identifikaci, najímání a propojování různých marketingových 

zprostředkovatelů, aby produkty byly dodány na cílové trhy efektivně. [10, Kotler] 

Distribuci můžeme rozdělit do dvou skupin. První bude přímá, kdy se produkt dostává 

od výrobce přímo ke konečnému spotřebiteli. A druhou je zprostředkovaná, v tomto případě 

se produkt dostává ke konečnému spotřebiteli prostřednictvím jednoho nebo i více 

prostředníků a mezičlánků. Vzhledem k počtu prostředníků je možné posoudit, jestli se jedná 

o velkoobchodníka nebo o maloobchodníka. [11, Kotler, Amstrong]  

 

2.8.7.4 Propagace 

Čtvrtým nástrojem marketingového mixu je propagace, jinak řečeno i marketingová 

komunikace, jenž zahrnuje různorodé činnosti, pomocí kterých firma realizuje to, že  

seznamuje zákazníka na cílovém trhu se svými produkty. [10, Kotler] 

Propagace taktéž zvyšuje významnost služeb a může v mnoha případech pomoci 

k jejich hmatatelnosti. Tím pomáhá spotřebitelům lépe se orientovat na trhu a posuzovat 

celkovou nabídku služeb. Propagace jako část marketingového mixu zahrnuje řadu dalších 

okruhů. Tyto oblasti jsou známé pod názvem komunikační či propagační mix. [15, Payne]  

 

Reklama 

Reklama je mnohdy mylně považována za synonymum marketingové komunikace 

zejména proto, že je ze všech nástrojů komunikačního mixu nejvíce na očích.  

Definice může znít jako: placená neosobní komunikace zadavatele vůči speciální 

cílové skupině, která ke svým účelům využívá masová média. [16,Pelsmacker]  

Reklama má mnoho podob a způsobů využití, například podporuje jak jeden konkrétní 

produkt, tak i dlouhodobou představu o firmě a jejím image. Jedná se pouze o jednosměrnou 

komunikaci, která může být velmi nákladná. Proto je pro zadavatele nesmírně důležité 

stanovit si náplně reklamy. 

Základní cíle reklamy jsou: 

• Informativní – pomocí reklamy je veřejnost informována o novém produktu a 

jeho vlastnostech za účelem vyvolání zájmu a následné poptávky. 
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• Přesvědčovací – reklama přichází v období narůstajícího konkurenčního tlaku. 

Jde o to zapůsobit na zákazníka tak, aby si pořídil „právě ten náš produkt“. 

V některých případech můžeme přejít i do srovnávací reklamy s jiným 

produktem. 

• Připomínací – snaží se o udržení povědomí o našem produktu i značce u 

zákazníků, např. před nadcházející sezonou. [3, Foret] 

 

Podpora prodeje 

Obdobně jako i jiné nástroje komunikačního mixu je podpora prodeje určitým 

postupem zaměřujícím se na krátkodobý nárůst prodeje. V principu jde o komunikační akci, 

která má vytvářet dodatečný prodej u současných zákazníků a na základě krátkodobých výhod 

přilákat nové zákazníky. Hlavní vlastností podpory prodeje jsou omezení v prostoru a čase, 

nabídka vyššího zhodnocení peněz a vyvolání okamžité nákupní reakce. [16, Pelsmacker]  

Podpora prodeje je u zákazníků povzbuzována přímými a nepřímými formami. Za 

přímé označujeme ty, kdy je zákazník odměňován okamžitě při splnění požadovaného úkolu. 

Naopak u nepřímých zákazník nejprve sbírá body (nálepky nebo razítka) a teprve při 

předložení určitého množství bodů vzniká nárok na odměnu. 

 

K nejpoužívanějším prostředkům podpory prodeje patří: 

• vzorky produktu, ochutnávky – zdarma, případně za symbolickou cenu, 

• kupony – spotřebitelům poskytují možnost získat u nákupu určitou úsporu, 

slevu či náhradu, 

• prémie – produkt nabízený zdarma nebo za sníženou cenu jako popud 

k nákupu určitých výrobků, 

• odměny za věrnost – poskytují se v hotovosti nebo v jiné formě odměny za 

pravidelné využívání produktů, 

• soutěže a výherní loterie – možnost pro spotřebitele stát se výhercem hotovosti, 

zboží apod., a to s pomocí štěstí nebo někdy i s vynaložením vlastního úsilí, 

• veletrhy, prezentace a výstavy – možnost předvést a prodávat nové produkty, 

• rabaty – slevy z prodejní ceny nákupu. [3, Foret] 
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Sponzoring 

Sponzorování znamená, že sponzor poskytuje fondy, zboží, služby či know-how a 

sponzorovaný mu na oplátku pomáhá v dosahování cílů v komunikaci, jako je např. posílení 

značky, zvýšení povědomí o značce, znovuzískání pozice značky nebo image firmy. [16, 

Pelsmacker] 

 

Sponzoring ve sportu 

Jedná se o přátelský vztah mezi hospodářskou a sportovní sférou. Přínosy sportovního 

sponzoringu jsou: 

• zvýšení povědomí veřejnosti o výrobku, názvu podniku či službě 

• zlepšení místní znalosti sponzora, 

• vytváření dobrého jména podniku ve společnosti a také mezi zaměstnanci, 

• osobní prezentace vedení podniků. 

Základní formy sportovního sponzoringu: 

• sponzorování jednotlivých sportovců, 

• sponzorování jednotlivých družstev, 

• sponzorování sportovních institucí – svazů a spolků, 

• sponzorování sportovních akcí. [3, Foret] 

 

 

Public relations (PR, vztahy s veřejností) 

Vztahy s veřejností zahrnují veškeré činnosti, prostřednictvím nichž firma komunikuje 

se svým okolím a všemi jeho subjekty. PR je komunikační nástroj využívaný pro podporu 

dobrého jména firmy a snaží se překonávat rozdíl mezi tím, jak je firma vnímána veřejností, a 

tím, jak by chtěla být vnímána. [16, Pelsmacker] 

PR znamená dlouhodobé uvědomělé úsilí směřující k získání sympatií, podpory 

veřejnosti a institucí s cílem pozitivně ovlivnit marketingové záměry. Nejvýznamnějším 

znakem je důvěryhodnost, pravdivost a opravdovost. [2, Durdová]  
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K nástrojům PR patří také doplňující aktivity: 

• Publicita v podobě tiskových zpráv, besed, konferencí, interview ve 

sdělovacích prostředcích a v podobě výročních zpráv. 

• Organizování událostí (events) jako jsou předváděcí akce pro nový produkt, 

oslavy výročí založení podniku, udělení významného ocenění. 

• Lobbing jako zastupování a prezentace názorů organizace při získávání 

informací a při jednání se zákonodárci. 

• Sponzorování souvisí s účastí, péčí a zainteresováním na místních 

záležitostech a akcích pomocí kulturních, sportovních, sociálních i politických 

aktivit. 

• Reklama organizace jako spojení public relations a reklamy, které není 

zaměřeno jen na konkrétní produkt, ale na firmu jako celek. Poslouží 

k zlepšení a udržení reputace a také image. [3, Foret] 

 

Přímý marketing 

Přímá marketingová komunikace je přímý osobní kontakt nejen se stávajícími 

zákazníky, ale i s potenciálními. Slovo „přímý“ znamená, že se zde využívají různá média 

umožňující přímý kontakt, např. pošta. Mohou to být brožury s nabídkou zboží a služeb, 

zásilky přímému adresátovi, telemarketing, reklama s žádostí o odpověď atd. [16, 

Pelsmacker] 

Mezi výhody direkt marketingu bezesporu patří: 

• zacílení na jasně vymezený smysluplný segment, 

• efektivnost zacílené oboustranné komunikace, zprostředkovávající vytvoření 

osobnějších vztahů se zákazníkem, 

• možnost měřitelné a kontrolovatelné reakce na nabídku, 

• operativnost v realizované komunikaci, 

• názorné předvedení produktu, 

• dlouhodobost využívání; čím je delší časový horizont, tím je získávána lepší 

vypovídací schopnost. [3, Foret] 
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Osobní prodej 

U osobního prodeje se jedná o podávání informací, demonstraci předváděnou 

prodejcem s cílem prodat zboží či služby dané firmy, nebo o udržování i budování si 

dlouhodobých vztahů s veřejností. Jedná se o komunikaci tváří v tvář a vyžaduje interakci se 

zákazníkem. [16, Pelsmacker] 

K přednostem osobního styku patří mnohem efektivnější komunikace mezi partnery. 

Prodávající se může bezprostředně seznámit s názory a reakcemi zákazníků a v mnoha 

případech velice operativně zareagovat. Na druhou stranu například oproti reklamě, je akční 

rádius osobního prodeje značně omezen a hlavně je velice nákladný. [3, Foret]  

Osobní prodej má náznačný význam i ve sportu, jak pro materiální sportovní produkt, 

tak i v oblasti služeb. 

Sportovní služby vyžadují: 

• osobní interakci mezi poskytovatelem a zákazníkem, 

• působení lidského faktoru při poskytování služeb, 

• účast lidí, kteří se stávají součástí služby. [2, Durdová] 

 

Interaktivní marketing 

Pro interaktivní marketing je typické využívání nových médií, jako je internet a 

extranet, jež umožňují nový způsob komunikace (interaktivní dvou- či vícestranný) 

s odlišnými subjekty, a společně s elektronickým obchodem propojují komunikaci o prodeji. 

Nová interaktivní média, mezi kterými dominuje internet, se od tradičních 

komunikačních médií odlišují ve čtyřech oblastech: v komunikačním stylu, kontrole kontaktu, 

kontrole obsahu, ve společenském aspektu. Díky synchronizaci komunikačního stylu je doba 

mezi odesláním a přijetím sdělení téměř zanedbatelná. Současně pomocí vizualizace nebo 

neverbálních informací má společenský aspekt médií vyvolat pocit vstřícné, společenské a 

aktivní komunikace. [16, Pelsmacker] 

  



29 

 

Aplikace marketingové orientace v organizacích poskytujících služby ukázala, že tato 

tradiční „4P“ pro účinné vytváření marketingových plánů nedostačují. Proto byly k původním 

čtyřem přiřazeny ještě další 3 P: 

• materiální prostředí (physical evidence), 

• lidé (people), 

• procesy (process). 

 

2.8.7.5 Materiální prostředí 

Materiální prostředí se svým způsobem snaží o zhmotnění služeb před spotřebou 

samotné služby nehmotného charakteru. Může mít mnoho forem, a to např. budovu se sídlem 

firmy nebo kanceláře, v nichž je služba poskytována, nebo i katalogy a brožury. Jsou to totiž 

právě první dojmy, které zákazník získá bezprostředně po vstupu do prostor, kde je služba 

poskytována, a tyto dojmy posléze navodí příznivé nebo nepříznivé očekávání. 

 

Navozená atmosféra může ovlivňovat pocity zákazníků takto: 

navozená atmosféra   odezva u zákazníků 

elegance    úroveň a styl 

profesionalismus   důvěra a pocit bezpečí 

vstřícnost    pocit radosti 

pochmurnost    pocit omezování a smutek 

srdečnost    pohodlí a pocit vítaného hosta 

luxus     kvalita, výjimečnost a vysoké ceny 

 

Organizace poskytující služby mohou využívat materiální prostředí i k odlišení se a 

získávat tak konkurenční výhodu. Je nutné dbát na to, aby příslib navozený danou atmosférou 

byl také dodržen a zákazníci se cítili příjemně. Zvolené materiální prvky by taktéž měly 

zachovávat charakter, jednotný styl a celkovou corporate identity. [7, Janečková, Vaštíková] 
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2.8.7.6 Lidé 

Poskytování služeb se neobejde bez kontaktů se zákazníky, proto se lidé stávají 

významným prvkem marketingového mixu služeb a bezpochyby mají vliv na jejich kvalitu. 

 

Podíl lidí na nabídce služeb má tři základní formy: 

• Produkce služeb ve většině případů vyžaduje přímý kontakt zaměstnanců se 

zákazníky. Tito zaměstnanci se nazývají kontaktní personál. Management 

organizace zpravidla nebývá často v přímém kontaktu s konečnými 

spotřebiteli, ale na druhou stranu má zásadní vliv na produkci služby, proto zde 

vystupuje v roli ovlivňovatele. Další skupina zaměstnanců spadá do kategorie 

pomocného personálu, podílejícího se na výrobě služby nepřímo ve smyslu 

zásobování, finančního oddělení, personálního oddělení aj. 

• Mnohé služby vyžadují aktivní zapojení zákazníka, a ten se tudíž stává 

spoluproducentem služby. 

• Poslední funkcí, na níž se zákazník podílí, je tzv. ústní reklama. Zákazník sám 

i jeho rodina, přátelé a známí jsou součástí referenčních trhů, a tím se účastní 

vytváření image nejen produktu, ale celé organizace poskytující dané služby. 

[7, Janečková, Vaštíková] 

 

Vnitřní (interní) marketing je způsob řízení pracovníků vedoucí k tomu, aby tito 

fungovali jako motivovaný tým odborníků, jehož cílem je co nejvyšší stupeň naplnění poslání 

a cílů, a tím i uspokojení potřeb zákazníků a klientů. Do vnitřního marketingu je možno 

zahrnout tyto oblasti: pečlivý výběr a získávání zákazníků, efektivní vedení lidí, jejich 

motivace a bezesporu komunikace uvnitř organizace. [20, Světlík]  

 

2.8.7.7 Procesy 

Vzájemné působení mezi zákazníkem a poskytovatelem během procesu poskytování 

služby je důvodem podrobnějšího zaměření se na způsob, jakým je služba poskytována. Aby 

se předcházelo negativním zkušenostem zákazníků, je potřeba vylepšovat a zjednodušovat 

jednotlivé kroky, ze kterých se procesy skládají. [7, Janečková, Vaštíková]  
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Veškeré pracovní postupy zahrnují určitý proces. Procesy tedy představují postupy, 

úkoly, časové rozvrhy, mechanismy činnosti a rutiny, díky nimž je služba nebo produkt 

poskytován konečnému zákazníkovi. 

Procesy mohou být pojímány ze dvou hledisek: z hlediska komplexnosti a hlediska 

rozmanitosti. Komplexnost znázorňuje složitou povahu kroků a sekvencí utvářejících proces 

a rozmanitost odráží jejich funkční rozsah a variabilitu. [15, Payne]  

 

2.8.8 SWOT analýza 

Jednou ze základních marketingových metod je SWOT analýza. Název této metody je 

tvořen počátečními písmeny těchto anglických slov: 

• S – strenghts (silné stránky), 

• W – weaknesses (slabé stránky), 

• O – opportunities (příležitosti), 

• T – threats (hrozby). 

Zdařilá aplikace vhodné marketingové strategie se odvíjí jednak od toho, jak firma 

dokáže zhodnotit své silné a slabé stránky (analýza S-W), a jednak, jak dokáže identifikovat 

naskytující se příležitosti a případné hrozby (analýza O-T). [7, Janečková, Vaštíková] 

 

Silné a slabé stránky 

Silné stránky tvoří pozitivní faktory přispívající k úspěšné podnikové činnosti a 

výrazně ovlivňují jeho prosperitu. Jedná se o odlišné způsobilosti (schopnosti, dovednosti, 

zdroje) dávající podniku výhodu vzhledem k trhu a konkurenci. Nejvítanějšími silnými 

stránkami jsou ty, které lze těžko okopírovat a u kterých se vyskytuje předpoklad, že budou 

dlouhou dobu přinášet zisk, či konkurenční výhodu. Slabé stránky jsou pravým opakem, jde o 

určitá omezení nebo nedostatky a také brání efektivnímu výkonu. 

Jednotlivé silné a slabé stránky nemají pro podnik stejnou důležitost a váhu, tedy 

nemají ani shodnou schopnost ovlivňovat jeho činnost. Nelze automaticky předpokládat, že 

každá silná stránka značí konkurenční výhodu, a je třeba brát v potaz, že v řadě případů lze 

zlepšit i to, co podnik dělá dobře. [4, Horáková] 
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Příležitosti a hrozby 

Míra a intenzita vlivu příležitostí a ohrožení závisí především na typu vnějšího 

prostředí a na faktorech odvětví, do kterého podnik spadá. Hlavní obtížností při jejich 

identifikaci a následném hodnocení je skutečnost, že je podnik nemůže (nebo může pouze 

velmi výjimečně) svými aktivitami ovlivnit. Je ale schopen je vytipovat, zhodnotit a zaujmout 

stanovisko k maximálnímu využití, omezení, odvrácení, zeslabení nebo alespoň k zmírnění 

jejich následků. 

Příležitosti prezentují další možnosti podniku, s jejichž realizací stoupají vyhlídky na 

lepší využití disponibilních zdrojů a účinnější splnění vytyčených cílů. Je to příznivá situace, 

která podnik zvýhodňuje vzhledem ke konkurenci. Ohrožení představuje výrazně nepříznivou 

situaci v podnikovém okolí, znamenající překážku pro činnost a dobré postavení. Faktory 

externího prostředí, ať už jednotlivě nebo v určitých kombinacích a s rozdílnou silou 

působení, mohou zapříčinit zhoršenou pozici podniku, vystavují ho nebezpečí neúspěchu, 

eventuálně i hrozbě úpadku. [4, Horáková] 

 

Strategie max – max (SO, strenghts – opportunities) 

Podnik se setkává s příležitostmi a je schopen nabídnout i množství svých silných 

stránek, podporujících dané příležitosti. Výsledná strategie by měla být růstově až agresivně 

orientovaná. 

Strategie min – max (ST, strenghts – threats) 

Silné stránky podniku jsou vystaveny nepřízni okolí a také vychází z předpokladu, že 

silné stránky se střetávají s hrozbami. Proto je potřebné včas identifikovat dané hrozby 

a přeměnit je s využitím silných stránek v příležitosti. Výsledkem by měla být diverzifikační 

strategie. 

Strategie max – min (OW, opportunities – weaknesses) 

Ačkoli má podnik na trhu dostatek příležitostí, zároveň čelí i velkému množství svých 

slabých stránek. Zacílení strategie spočívá v minimalizaci slabých stránek a ve větším využití 

tržních příležitostí. Jedná se o strategii nazývanou turnaround. 
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Strategie min – min (WT, weaknesses – threats) 

V podniku převažují slabé stránky a zároveň se v jeho okolí objevuje mnoho 

rizikových faktorů neboli hrozeb. V tomto případě se jedná o strategii obrannou a defenzivní, 

často vychází z uzavírání kompromisů a opuštění určitých pozic. [18, Sedláčková] 

 

2.8.9 Organizační plán 

Tato část podrobně popisuje formu vlastnictví podniku. Pokud je podnik obchodní 

společností, potom je nezbytné detailněji popsat management podniku a dle příslušné právní 

formy pak i např. údaje o obchodních podílech aj. Zároveň uvádí podnikovou organizační 

strukturu a definuje vztahy nezbytné pro fungující chod podniku. [8, Koráb, Mohalisko] 

 

2.8.10 Hodnocení rizik 

Každý podnik může být vystaven rizikům, vyplývajícím např. z reakcí konkurence, 

marketingu, výroby, manažerského týmu atd. Proto je potřebné umět tyto rizika rozpoznat a 

určit alternativní strategii a následně přistoupit k řešení těchto rizik. [8, Koráb, Mohalisko] 

 

2.8.11 Finanční plán 

Finanční plán stanovuje např. objemy nezbytných investic, nebo do jaké míry je 

podnikatelský plán ekonomicky reálný jako celek. Jeho východisko tvoří tři základní oblasti. 

První je výkaz zisku a ztrát. Ten by měl zahrnovat předpokládaný hospodářský výsledek s 

výhledem alespoň na tři roky. Obsahuje očekávané tržby a kalkulované náklady. Následovat 

by měl okruh popisující Cash-flow, ten by měl obsahovat vývoj hotovostních toků v příštích 

alespoň třech letech. Poslední oblast tvoří odhad rozvahy neboli bilance. Ta poskytuje 

podklady o finanční situaci podniku k určitému datu. [8, Koráb, Mohalisko] 
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3 Charakteristika fotbalového klubu JUPIE Banská Bystrica 

 

3.1 Seznámení s organizací 

Fotbalový klub FK JUPIE Banská Bystrica - Podlavice, jak už vyplývá z jeho názvu, 

působí v jednom z osmi krajských měst Slovenské republiky, a to v Banské Bystrici. Jako 

hlavní klubové barvy, dominující například na dresech apod., si FK JUPIE zvolil černou a 

červenou doplněnou o bílou. 

Fotbalový klub je klub, který se již od roku 1993 orientuje na všeobecnou sportovní 

přípravu talentovaných chlapců, a to od jejich šestého roku života. V září roku 1993 byla 

založena Soukromá škola fotbalu JUPIE (SŠF JUPIE), kde pod odborným vedením dvou 

trenérů disponujících A licencí (Ivana Štulajtera a Petra Štefaňáka) začalo 22 mladých 

talentovaných chlapců ve věku 6-7 let všeobecnou sportovní přípravu orientovanou na 

všestranný rozvoj pohybových schopností a s učením základů fotbalové techniky. V prvních 

letech projektu byla součástí tréninkového procesu jedenkrát týdně i výuka anglického, 

respektive německého jazyka. V sezóně 1995/96 se družstvo přípravky poprvé zapojilo do 

pravidelné soutěže, organizované ObFZ Banská Bystrica. V roce 1997 působila při SŠF už 

čtyři družstva (mladší žáci, přípravka A, B, předpřípravka). V červnu 1999 došlo ke sloučení  

FKSŠK JUPI a FK Podlavice a vzniklo občanské sdružení FK JUPIE Banská Bystrica –  

Podlavice s deseti mládežnickými a jedním seniorským družstvem. [25] 
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3.1.1 Soupisky podle kategorií hráčů 

V Tabulce 3.1 je uveden přehled hráčů podle jednotlivých věkových kategorií a 

zmapovaný současný stav fotbalového klubu. 

 

T a b u l k a  3 . 1  P ř e h l e d  h r á č ů  

Kategorie Trenéři Vedoucí družstva Počet hráčů Hráči podle ročníků 

Přípravka U-6 a U-7 
(dvě skupiny) 

5 1 24 2005 - 1, 2006 - 14, 
2007 - 6, 2008 – 3 

Přípravka U-8 a U-9 3 1 26 2004 - 9, 2005 - 14, 
2006 – 3 

Přípravka U-10 a U-11 3 1 33 U-10 - 18,            
U-11 – 15 

Mladší žáci U-12 2 1 31  

Mladší žáci U-13 2 1 30  

Starší žáci U-14 1 1 14  

Starší žáci U-15 2+1 
asistent 

2 25  

Ml. dorost U-16 a U-17 3 1 26  

St. dorost U-18 a U-19 2+1trenér 
brankářů 

1 30  

CELKEM MLÁDEŽ   239  

 

Muži 1+1 
asistent 

1 20  

Zdroj: vlastní vypracování 

 

Tito hráči, kromě družstva mužů, by tvořili základní kádr nově založené fotbalové 

akademie. 
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3.1.2 Časový rozpis zimní tréninkové přípravy: 

Z přílohy 1, která popisuje současný stav tréninkové přípravy hráčů podle jednotlivých 

věkových kategorií, lze jednoznačně vyvodit, že tréninková zátěž hráčů je nedostatečná pro 

skutečně kvalitní přípravu těch, kteří by se v budoucnu mohli věnovat profesionální kariéře.  

 

3.1.3 Sponzoři 

Sponzoři představují významnou roli v životě každého klubu. Bez jejich finanční 

angažovanosti by nebylo možné plně financovat jeho fungování. 

Pro informaci uvádím krátkou charakteristiku jednotlivých sponzorských firem. 

 

  

 

Kontio staví finské srubové domy na klíč vyrobené z polární borovice. Srubové 

stavby neničí životní prostředí. Nízký počet výrobních stupňů při zpracování dřeva tvoří 

minimální množství odpadů a klade malou zátěž na životní prostředí. [26] 

 

 

 

 

Značka Reserved byla založena roku 1998 v Polsku a v současné době se řadí do 

kategorie family brand – tvoří módu pro muže, ženy i děti a neorientuje se pouze jedním 

směrem, ale vytváří několik kolekcí a podkolekcí. Škála oblečení a doplňků, které nabízí, je 

tudíž široká. [27] 
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Firma Gamo a.s. je poskytovatel komplexních řešení v oblasti IT (informačních 

technologií). Navrhne, implementuje a integruje náročné řešení IT infrastruktury, zavádí 

komplexní podnikové systémy nebo GIS aplikace a je spolehlivým partnerem v oblasti 

vzdělávání a certifikačních testů. [28]  

 

 

 

 

Nike je značka nabízející komplexní sportovní vybavení. Konkrétně Nikefootbal se 

specializuje na oblečení, obutí, pomůcky a vše potřebné pro hráče fotbalu. 

 

V současnosti jsou sponzorské firmy úzce spjaty s vedením klubu. Jako příklad 

uvádím firmy Kontio a Gamo, ve kterých se osobně angažuje prezident klubu Ing. Július 

Voskár.  

 

3.1.4 Partneři 

Partneři rovněž představují významný zdroj financí pro chod klubu. Jejich současný 

seznam uvádím níže. 

 

 

Oficiální dealer automobilů Iveco. 
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Soukromá univerzální pojišťovna. 

 

 

Poskytovatel geodetických služeb. 

 

 

Cateringová společnost. 

 

 

 

Spolupráce s partnery, stejně jako spolupráce se sponzory, probíhá nejenom formou 

finančních příspěvků na chod klubu, ale i formou poskytování zboží nebo služeb bezplatně, 

případně s určitou slevou z aktuálních tržních cen těchto výrobků nebo služeb. 

 

3.1.5 Činnost licenčního manažera 

Vzhledem k tomu, že klub se od svého založení specializuje na výchovu mladých 

hráčů, u nichž se počítá, že ti nejlepší z nich budou absolvovat kariéru profesionálních 

fotbalistů v domácích nebo zahraničních klubech. Proto je velkou výhodou, že klub 

spolupracuje s nejrenomovanější slovenskou agenturou se zaměřením na profesionální 

agentskou činnost ve fotbale. 
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Touto společností je Central Sport Management, s.r.o. založená v roce 1994. 

Zakladatelem a vlastníkem společnosti je hráčský agent SFZ – JUDr. Juraj Vengloš, který 

jejím založením navázal na spolupráci s partnery doma i v zahraničí, fungující již před 

vznikem společnosti, opřenou o kontakty a zkušenosti i z práce na mezinárodním oddělení 

SFZ. 

 

 

 

Služby CSM zahrnují komplexní manažerskou, právní i majetkovou péči o klienty. 

Jedná se především o následující služby: 

• uzavírání profesionálních smluv, 

• realizace domácích i zahraničních transferů, 

• organizování stáží pro hráče i trenéry v zahraničních klubech, 

• sledování talentů a jejich perspektivní výběr, 

• péče o zdravotní a materiální zabezpečení hráče, 

• právní poradenství, image rights, 

• poradenství v oblasti pojištění sportovců, 

• daňové poradenství, 

• skauting pro zahraniční kluby. [29] 

 

Agentura je zárukou následného zhodnocení investic vložených do výchovy mladých 

hráčů. Takto získané prostředky mohou být v budoucnosti významným zdrojem financování 

chodu fotbalové akademie. 
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3.2 Poskytované služby 

3.2.1 Současnost 

V současné době má FK JUPIE Banská Bystrica 11 mužstev od kategorie 

předpřípravek přes mladší a starší žáky, mladší a starší dorost, dospělých až po kategorii „old 

boys“- starých pánů. Všem těmto družstvům poskytuje služby v oblasti sportovní přípravy a 

částečně i regenerace. U mládežnických kolektivů neexistuje dostatečné propojení se 

vzdělávacím procesem. To neumožňuje v plné šíři sledovat a ovlivňovat komplexní 

osobnostní rozvoj jednotlivých hráčů a naplno využít jejich potenciál. 

V krátké historii se klub stal mistrem Slovenska v hale v kategorii mladších žáků. 

V klubu již vyrostlo několik hráčů, kteří mu tvoří dobré jméno nejen doma, ale i v zahraničí. 

Marek Hamšík je oporou SSC Neapol a také Slovenské reprezentace, Andrej Rendla je 

hráčem holandského prvoligového klubu Twente Enschede, Jakub Sylvestr je hráčem 

Dynama Zagreb. V kádru reprezentace Slovenské republiky U19 jsou Patrik Gábriš a Ivan 

Štulajter. Kromě toho klub reprezentuje množství hráčů v různých mládežnických výběrech. 

[25] 

 

3.2.2 Pohled do budoucna 

Cílem klubu je vybudovat moderní fotbalový klub s důrazem na vytvoření široké 

základny talentovaných mladých fotbalistů z Banské Bystrice a okolí ve věku od 5 do 19 let. 

Dále je cíle vytvořit pro ně co nejkvalitnější materiální podmínky pro tréninkový proces a 

umožnit jim pravidelně konfrontovat své fotbalové mistrovství účastí na kvalitních domácích 

a zahraničních akcích. 

Dlouhodobou filosofií klubu je vytvoření nadstandardních podmínek pro tréninkový 

proces veškerých věkových kategorií, zabezpečit nejkvalitnější trenéry, kteří mají ochotu dále 

se vzdělávat a korespondovat s jednotnou tréninkovou metodikou klubu, a tím dosáhnout 

kvalitu a úroveň jednotlivých soutěží, které chce v budoucnu FK hrát. 

Klub si klade cíle „jenom“ v oblasti sportovní přípravy, protože při současné struktuře 

fungování nemá možnosti ovlivňovat u vzdělávacího procesu svých hráčů a spolupodílet se na 

jeho realizaci. 
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Vizí klubu a především jeho prezidenta je vytvoření fotbalové akademie, která by 

navazovala na kvalitní práci FK JUPIE a dále ji rozvíjela. Klub by rád zúročil jméno svého 

odchovance Marka Hamšíka a společně s ním připravil podmínky pro fotbalový růst mládeže 

v regionu. [25] 
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4 Vytvoření koncepce pro fotbalovou akademii 

Náplní této diplomové práce je vytvořit ucelenou koncepci budování a provozování 

fotbalové akademie, ve smyslu popisu základních hledisek přístupu k  problematice se snahou 

dostatečně jasně stanovit a popsat vedoucí ideu tohoto projektu. Díky ochotě funkcionářů FK 

JUPIE poskytnout mi potřebné údaje pro její vypracování, je snahou této práce zpracovat tuto 

problematiku především pro potřeby  FK JUPIE. Zároveň bych však chtěla ve své práci 

vytvořit ucelený koncepční pohled, tak aby mohla být použita i pro jiný fotbalový klub, 

případně i pro jiný kolektivní sport. 

Pro chápání vedoucí ideje a její vymezení bych ještě zmínila pohled na fotbalovou 

akademii ze strany FK JUPIE. V našich podmínkách, potažmo i na Slovensku, kde se klub 

nachází, existuje celá řada fotbalových akademií. Většina z nich se ve své podstatě od sebe 

neliší a bývají zastřešovány různými kluby nebo působí pod jmény známých fotbalových 

hráčů. Hlavním a taky většinou jediným bodem náplně těchto akademií je fotbal a jeho výuka 

formou kempů, volnočasových a mimoškolních aktivit, individuálního tréninku atd. 

FK JUPIE by se ovšem rád odlišil a nabídl něco jiného, něco navíc, něco co prozatím 

na Slovensku nemá zastoupení. Akademie v podání FK JUPIE by měla zajišťovat komplexní 

harmonický rozvoj osobnosti, v kterém bude kladen velký důraz na vzdělání. Výsledkem toho 

by měla být koncepce fotbalové akademie stojící na třech základních pilířích, jimiž jsou: 

sportovní příprava, vzdělávací proces a rozvoj mezilidských vztahů. 

Především v počátečních fázích příprav je velmi důležité nezanedbat při výchově 

mladých sportovců úroveň vzdělávacího procesu, protože jen velmi malému procentu 

absolventů akademie bude umožněno stát se profesionálním sportovcem a pouze pro část 

těchto profesionálních hráčů se fotbal stane zaměstnáním po celou dobu jejich aktivní hráčské 

kariéry. 

 

V teoretické části je uvedeno, jakým způsobem se tvoří podnikatelský plán. I když 

tento plán není stěžejní částí práce, poskytuje komplexní pohled na vybudování fotbalové 

akademie, ke kterému lze přistupovat jako ke standardnímu podnikatelskému záměru. Pomocí 

něj se bude lépe tvořit i samotná koncepce pro fotbalovou akademii, která ve výsledku není 

tak konkretizovaná a detailní jako samotný podnikatelský záměr. Koncepce jako pojem 
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znázorňující myšlenkovou osnovu a vedoucí ideu poskytuje ucelený nástin pro pochopení 

jevu. 

 

4.1 Analýza prostředí fotbalové akademie 

4.1.1 Analýza makroprostředí 

Následující grafy v této kapitole jsem samostatně zpracovala dle informací volně 

dostupných ze Statistického úřadu Slovenské republiky. 

 

Demografie 

Demografický vývoj je limitujícím faktorem pro dlouhodobou stabilitu a prosperitu 

akademie. 

Podle posledního sčítání obyvatelstva Slovenské republiky se od roku 1996 nepatrně 

zvýšil počet obyvatel z původních 5 378 932 na 5 404 322 v roce 2011. Dle průměrného 

procentuálního zastoupení tvoří 48,6% muži a 51,4% ženy. Tento statistický poměr se dá 

využít při zjišťování počtu chlapců a dívek mezi nově narozenými dětmi, viz graf 4.1. 

 

G r a f  4 . 1  
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Důležitým zjištěním je, že nárůst počtu obyvatel není zapříčiněn pouze prodlužováním 

průměrného věku obyvatel a přistěhovalci, ale i příznivým vývojem počtu živě narozených 

dětí. Tento fakt je pro fotbalovou akademii velmi důležitý, protože díky tomuto vývoji má 

akademie v budoucnu zajištěn dostatek potenciálních uchazečů. Pro fungování každé školy je 

klíčové, aby měla dostatek studentů. V případě, že by počet živě narozených dětí klesal, 

nebylo by výhodné akademii v tomto období zakládat. Díky grafu 4.1 a následnému zvětšení 

oblasti za období 2006 – 2011 lze vidět příznivý trend demografického vývoje na Slovensku. 

Údaje z roku 2012 nebyly zatím zveřejněny. Vedení akademie by mělo tyto data každoročně 

kontrolovat a strategicky reagovat na změny počtů narozených dětí. 

 

Díky grafu 4.1 a následnému zvětšení v grafu 4.2 lze vidět příznivý trend 

demografického vývoje na Slovensku od roku 2006. 

 

G r a f  4 . 2  
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Další pozitivní stránkou demografického vývoje v popisovaném období je fakt, že 

k nárůstu množství nově narozených dětí dochází díky tomu, že rodí silné populační ročníky 

z minulých let. Nedochází tak k navyšování počtu dětí na jednu rodinu, které by mělo za 

následek oslabení ekonomické síly jednotlivých rodin a tím i menší ochotu a schopnost rodičů 

investovat do rozvoje svých dětí. 

Všechny tyto údaje jsou velmi podstatné při zakládání mládežnické akademie. 

Potvrzují vhodnost období pro vznik akademie, jelikož je zaručeno narůstající množství dětí 

dospívajících do věkové kategorie, kdy o ně akademie začíná projevovat zájem. Čím více 

potenciálních uchazečů fotbalová akademie bude mít, tím lépe pro ni. V této situaci se 

naskytuje ideální možnost pro rozšíření její členské základny. Pokud se během tohoto období 

akademii podaří získat dobrou reputaci mezi obyvateli, usnadní jí to nábor v následujících 

letech, která vykazují mírnou stagnaci v počtu nově narozených dětí. 

 

Další zvolené údaje pro analýzu makroprostředí jsou čistě ekonomickými ukazateli: 

průměrná měsíční mzda, inflace a reálná mzda. K analýze těchto faktorů jsem opět použila 

informace získané z databáze Statistického úřadu Slovenské republiky za jednotlivé roky 

sledovaného období. 

 

Průměrná měsíční mzda 

V analýze průměrné měsíční mzdy je v grafu 4.3 vyobrazeno relativně krátké 

sledované období, protože od 1. 1. 2009 vstoupila Slovenská republika do eurozóny a měna 

země se změnila ze slovenské koruny na euro. Zavedení nové měny znamenalo mnoho 

dalších změn. Například došlo k výraznějšímu upravení cen s následným přizpůsobením platů 

občanů. I relativně krátké období čtyř let je dostačující pro potvrzení vývojových trendů. 
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G r a f  4 . 3  
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Inflace 
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G r a f  4 . 4  
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Reálná mzda 

Údaje získané při hodnocení předešlých dvou ukazatelů poslouží pro výpočet vývoje 

reálné mzdy za období od vstupu Slovenské republiky do eurozóny, viz tabulka 4.1. 

 

T a b u l k a  4 . 1  V ý v o j  p r ů m ě r n ý c h  r e á l n ý c h  m e z d  

 2009 2010 2011 2012 

Nominální mzdy 744,5 769 786 805 

Inflace 1,6% 1% 3,9% 3,6% 

Reálné mzdy 733 761 755 776 

 

Částky reálných i nominálních mezd jdou udávány u eurech. 

 

Pro lepší znázornění jsou vypočtené hodnoty z předchozí tabulky přeneseny do 

následujícího grafu 4.6. 

 

G r a f  4 . 6  
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Z informací dostupných na Statistickém úřadě Slovenské republiky je vidět, že ze 

střednědobého hlediska vykazují průměrné reálné mzdy obyvatel příznivý rostoucí trend. 

Vyšší reálný příjem obyvatelstva podporuje ochotu lidí investovat do vzdělávání a 

volnočasových aktivit svých dětí. 

 

Nezaměstnanost 

Vývoj nezaměstnanosti za období 2001 – 2012 zachycuje graf 4.7. Ten transparentně 

ukazuje vliv ekonomických cyklů na nezaměstnanost obyvatel. 

 

G r a f  4 . 7  
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G r a f  4 . 8  
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Konkurence 

V současné době neexistuje na území Slovenské republiky zřízení, které poskytuje 

služby vzdělávacího a tréninkového procesu v takovém rozsahu, jak by měla poskytovat 

fotbalová akademie. Tento stav umožňuje v případě úspěchu akademie rozšíření projektu i do 

dalších měst. 

 

4.2 Popis nabídky akademie 

Nabídku fotbalové akademie představuje zajištění plnohodnotného vzdělávacího 

procesu, kvalitní sportovní přípravy pod vedením profesionálních trenérů a snaha o rozvoj 

pozitivních mezilidských vztahů u absolventů akademie. 

 

4.2.1 Vzdělávací proces 

Akademie klade velký důraz na vzdělávací proces, a proto počítá se spoluprací 

s vybranými základními školami a vytvořením sportovních (fotbalových) tříd. Následoval by 

výběr a kooperace středních škol nebo učilišť (gymnázium, obchodní akademie, SOU 

telekomunikací a pošt, SOU strojní, SOU stavební a jiné střední školy na úrovni města 

Banská Bystrica). 

Podkapitolou studijní části je i možnost absolvování trenérských fotbalových kurzů 

v nejnižších trenérských licencích. Tyto licence mohou hráči přispět k jeho osobnímu rozvoji 

a pomoct v následné kariéře. 

 

4.2.2 Sportovní příprava 

Součástí sportovní přípravy jsou týdenní tréninkové mikrocykly, v kterých hráči 

absolvují tréninkové jednotky na kvalitních tréninkových plochách pod vedením 

profesionálních trenérů, asistentů a celého tréninkového týmu. Tréninkové skupiny jsou 

členěny podle věkových kategorií do skupin předpřípravky, přípravky, mladších a straších 

žáků, mladších a starších dorostenců. Veškeré věkové kategorie podléhají mezinárodnímu 

znační U6 až U19. Toto označení udává limitní věkovou hranici pro hráče jednotlivých 
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kategorií. Tedy nejnižší věkovou kategorii tvoří chlapci do osmého roku života a za nejstarší 

kategorii hrají hráči do devatenácti let. 

Hlavní činnosti tréninkového procesu, na něž se akademie zaměřuje, stojí na 

individuální herní činnosti jednotlivců. Mezi tyto činnosti patří vedení míče, jeho zpracování, 

obcházení soupeře, přihrávání, střelba a hlavičkování. Vyjma individuálních akcí přichází na 

řadu i nácvik a postupné zdokonalování se v určitých herních situacích ve dojicích, trojicích či 

menších skupinách. Při nácviku těchto herních situací je nutné dbát na všestranný rozvoj 

pohybových schopností sportovců. Rychlost, síla, vytrvalost a koordinace jsou schopností, 

které je zapotřebí rozvíjet současně s herními dovednostmi a kterými je potřeba prokládat 

trénink. 

Prvkem sportovní přípravy hráčů je i teoretický a následně praktický přehled 

v základech regenerace, rehabilitace a sportovní psychologie. Seznámení se s těmito pojmy a 

porozumění jim pomůže sportovcům lépe poznat své tělo, zjistit jak funguje, jak s ním 

zacházet, aby předešli nechtěným úrazům a zraněním, které by je mohly vyloučit i na dlouhou 

dobu z tréninkového procesu. A to je pro každého hráče velmi nepříjemné. Když už ale tato 

situace nastane a poraněný navíc nedodrží předepsaný klidový režim a chce okamžitě začít 

opět trénovat, může si tím přivodit ještě vetší potíže a odnést si i trvalé následky. A právě zde 

se vyplatí znalosti regenerace, rehabilitace a základů anatomie, díky nimž, používají-li se 

správně, se dá urychlit proces znovuzačlenění do plného tréninkového nasazení. 

 

Technické zabezpečení 

Akademie může svým žáků nabídnout spektrum ploch a prostorů potřebných 

k tréninkovým jednotkám. V měsících ve kterých je přijatelné počasí pro venkovní tréninky, 

jsou nejvíce využívána tři klasická venkovní hřiště umístěná ve třech různých částech města 

Banská Bystrica. Další dvě fotbalová hřiště s umělou trávou se nachází přímo v areálu FK 

JUPIE Podlavice a v ŠK Badín. V zimě počasí znemožní venkovní tréninky, proto se 

využívají zastřešené hřiště a haly. Těchto hal má klub na výběr opět více, patří mezi ně dvě 

školní tělocvičny, dvě městské haly, jedna sportovní hala, dvě posilovny a jedna atletická 

hala.  
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4.2.3 Rozvoj mezilidských vztahů 

Třetí pilíř akademie se týká rozvoje mezilidských vztahů a integrace jedinců do 

společnosti. Mnohdy se stává, že se tato část vynechává či bývá často opomíjena. Fotbalovou 

akademií projde mnoho odchovanců, kteří budou díky svému působení v nejrůznějších 

klubech nejen Slovenské republiky a její reprezentace, ale i v zahraničních velkoklubech dělat 

akademii tu nejlepší vizitku. Tato akademie je důležitou vzdělávací součástí nejen 

fotbalového hráče, ale i celé osobnosti. Cílem je připravit mladé lidi do života a poukázat i na 

možnost, že nestát se profesionálním sportovcem je normální. Proto se zde klade velký důraz 

právě na výuku. 

 

4.3 Marketingový mix 

Marketingový mix představuje soubor kontrolovatelných prvků, které organizace 

využívá k ovlivňování zákazníků. Při jeho aplikaci ve sportovním prostředí, v němž se 

nachází i fotbalová akademie, nebude využito klasického členění 4P, ale rozšířené verze 7P. 

• Product – Produkt 

• Price - Cena 

• Place - Místo 

• Promotion - Propagace (Marketingová komunikace) 

• Physical evidence - Materiální prostředí 

• People - Lidé 

• Process - Procesy 

 

4.3.1 Produkt 

Produktem akademie je celoroční soustavná činnost zabezpečující studentům 

akademie celosezónní fotbalovou přípravu pod dozorem kvalitních profesionálních trenérů. 

Fotbalovou akademii mohou navštěvovat hráči – studenti z různých fotbalových klubů 

Slovenska, kteří přitom nemusí změnit svůj vlastní mateřský klub, a také studenti, kteří 

mohou během studia na základní nebo střední škole hrát za FK JUPIR formou hostování, 

případně na základě přestupu závisející od dohody s mateřským klubem.  
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V rámci fotbalové akademie je možné využít individuálního tréninkového procesu 

v jednotlivých kategoriích a na jednotlivých postech, tréninkově-jazykové tábory pořádané 

během letních měsíců, kdy mají studenti ve škole prázdniny. Je možné zabezpečit individuální 

zkoušku v domácích i zahraničních klubech pod hlavičkou FK JUPIE ve spolupráci 

s licenčním trenérem FIFA. Za účelem informování jak rodičů, tak i hráčů se mohou konat 

setkání s odchovanci klubu (Hamšík, Rendla, Sylvestr), na kterých se přítomní dozvědí, jak se 

uplatnit v mezinárodní konkurenci. 

V současné době FK JUPIE Banská Bystriaca nabízí hráčům následující soutěže: 

• 3. liga muži Kremnička, 

• 4. liga muži FK JUPIE Banská Bystrica, 

• 2. liga mladší a starší dorost FK JUPIE Banská Bystrica, 

• liga mladších a starších žáků FK JUPIE Banská Bystrica, 

• kromě toho jsou v klubu ještě dvě družstva přípravky a jedno družstvo 

předpřípravky, které v současnosti hrají turnaje přípravky. 

Cíl do budoucna je: 

• 2. liga muži Kremnička, 

• fotbalová akademie – 1. liga starší a mladší dorost. 

 

Další součástí produktu je výuka ve sportovních třídách základních a středních škol, 

jejichž úroveň školního vyučování je dána legislativními procesy země, ve které bude 

akademie působit. 

Aktuální stav se nachází v procesu jednání a škola, ochotná spolupracovat 

s fotbalovým klubem a podílet se na chodu akademie je prozatím jedna, a to ZŠ Badín. 

 

4.3.2 Cena 

Rodiče hráčů navštěvujících FK JUPIE platí v současnosti příspěvky ve výši deseti eur 

měsíčně. Cena je stanovena stejná pro věkové kategorie v rozmezí U8 až U19 stejně a týká se 

pouze fotbalového klubu JUPIE. 
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Při stanovování předběžného rozpočtu plánuje management akademie pokrýt 50% 

předpokládaných výdajů výnosem z členských příspěvků. V návrhu jsou frekventanti 

akademie rozděleni do dvou skupin, na žáky středních škol a na žáky základních škol. Pro 

žáky ZŠ budou členské příspěvky kalkulovány na sumě 15 euro měsíčně a pro žáky SŠ 20 

euro měsíčně. 

Pro uplatnění výnosu z členských příspěvků, tak aby pokryly 50% předpokládaných 

nákladů je potřebné navýšit počet frekventantů o 20 žáků ZŠ. Dosažení tohoto stavu by pro 

akademii neměl být problém vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji. 

Samozřejmě bude záležet na vhodně zvolené propagační kampani pro prezentaci 

poskytovaných služeb. 

 

4.3.3 Místo 

Akademie by měla být umístěna na dobře dosažitelném místě z hlediska dopravy. 

Bylo by vhodné, aby škola měla ve své blízkosti tréninkový areál, případně vlastní fotbalové 

hřiště. 

Místo působení FK JUPIE se nachází v Banské Bystrici, městské části Podlavice, která 

je vzdálená třicet minut pěší chůzí z centra města, nebo deset minut jízdy autem. 

Pro spolupráci byla již akademií vybrána ZŠ Badín, protože vyhovuje požadavkům a 

je ochotná s klubem na projektu fotbalové akademie spolupracovat. Škola se nachází v obci 

Badín a v její blízkosti je i venkovní fotbalové hřiště s umělou trávou, sportovní hala a 

posilovna. Škola a centrum Banské Bystrice jsou vzdálené přibližně patnáct minut jízdy 

autem. Jelikož FK JJUPIE disponuje vlastním mikrobusem, nedochází k problémům 

s dopravou a cesta na tréninkové procesy bude zajištěna. 

 

Kontaktní adresa:  FK JUPIE Banská Bystrica 

   Jaseňová 23 

   974 01 Banská Bystrica 

E-mail: fkjupie@stonline.sk 
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Venkovní fotbalová hřiště: 

• Sportovní areál FK JUPIE Banská Bystrica - Podlavice, 

• Sportovní areál KOBA v.o.s. - Rudlová, 

• Fotbalový stadion – FK Kremnička.  

Venkovní fotbalová hřiště s umělou trávou: 

• areál FK JUPIE Podlavice, 

• ŠK Badín. 

Tělocvičny: 

• ZŠ- Ďumbierska BB, 

• Pedagogická Fakulta Ružová ul. BB. 

Městské haly: 

• Magurská ul. BB, 

• Tatranská ul. BB. 

Sportovní hala: 

• Badín při Banské Bystrici. 

Posilovny: 

• Sportovní gymnázium Banská Bystrica, 

• v hale v Badíne. 

Atletická hala: 

• na Sportovním gymnáziu Banská Bystrica. 

 

 

4.3.4 Propagace 

Propagace má mnoho podob a správné složení komunikačního mixu je důležité pro 

upoutání pozornosti cílové skupiny. Je dobré snažit se využít všechny možnosti, které se 

naskytují. Nejefektivnější je, když se povědomí o službách šíří formou osobního doporučení, 
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kterému lidé věnují nejvíce pozornosti. Osobní reference mají velký vliv, a přitom samotný 

poskytovatel na ně nemusí vynakládat téměř žádné finance navíc. 

Následně se budeme věnovat každé formě propagace zvlášť a rozebereme 

nejvhodnější možnosti jejího využití pro fotbalovou akademii. 

Nábor nových žáků na akademii a celkové představení akademie široké veřejnosti jsou 

hlavními body tohoto komunikačního mixu. 

 

Reklama 

Reklama je placená forma propagace, proto by se akademie měla snažit plně využívat i 

další formy marketingové komunikace, které nejsou tak nákladné. K reklamě by mělo vedení 

akademie přistoupit jen v případě velkých kampaní, například při náboru studentů a 

slavnostním otevření akademie.  Tyto kampaně by se měly správně naplánovat, a dále by se 

měly zvolit pro akademii co nejvýhodnější podmínky.  

Jedna z možností jak získat reklamu za zvýhodněných podmínek je partnerství 

s některým z médií. Může se jednat například o místní rádio, místní noviny a podobně. Tyto 

instituce by mohli zdarma poskytovat prostor ve svých novinách nebo ve vysílacím čase. Na 

oplátku může akademie nabídnout formu spolupráce, přesněji jim může poskytnout pozici 

mediálního partnera. Podmínky spolupráce by měly být upraveny ve smlouvě o sponzorství. 

Firmám může akademie nabídnout také prostor pro jejich reklamu, jednalo by se tedy o 

barterovou výměnu. 

Pro akademii přichází v úvahu tyto formy reklamy: 

• reklama v tištěných médiích, nejlépe lokálního charakteru, v sekci věnující se 

sportu, 

• reklama v rádiu, opět lokálního charakteru, 

• reklama v TV panelech, umístěných v obchodních centrech a na jiných 

místech. 
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Public relations 

Vztahu s veřejností musí věnovat každá organizace velkou pozornost. Pokud 

organizace pracuje s mládeží, měla by dbát na velmi dobré jméno mezi širokou veřejností. 

Akademie by se měla od první chvíle starat o to, aby se všude prezentovala v nejlepším 

světle. Může například pořádat akce pro postižené děti, děti z dětských domovů podporovat 

ve sportování a podobně. Pokud se to akademii podaří, získá velmi důležitou publicitu, která 

má na veřejnost lepší vliv a účinky než placená reklama. 

Akademie by měla také využít svého slavného odchovance Marka Hamšíka, který je 

idolem velkého počtu dětí i jejich rodičů. Díky této osobě, která se za akademii postaví, získá 

projekt mnoho pozornosti. Slavní sportovci totiž nejčastěji přitahují zraky médií. V médiích, 

ve kterých z finančních důvodů akademie nebude inzerovat, se mohou začít objevovat zprávy 

o tom, že „Marek Hamšík zakládá fotbalovou akademii“. Tato skutečnost by pro projekt 

představovala neplacenou formu reklamy. Je ale nutné dbát na to, aby patron akademie 

vystupoval slušně a také se tak choval. Bude totiž působit jako vzor všem mladým 

fotbalistům, a tito fanoušci budou chtít následovat svůj vzor a taktéž se stát studenty stejné 

akademie. 

Mezi PR patří také jednotné vystupování akademie, které se bude projevovat ve 

vizuálním stylu, logu, mottu a podobně. 

 

Motto FK JUPIE: „Naučíme vaše dítě radovat se z úspěchu.“ 

Návrh loga: 

 

Návrh webových stránek akademie: Příloha 2 
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Přímý marketing 

Tuto oblast propagace může akademie využít jako doplňkovou. Přímý marketing 

působí na konkrétní cílovou skupinu, v tomto případě tedy na rodiče a hráče. Tyto osoby často 

znají trenéři a manažeři týmů jménem a přichází s nimi do přímého kontaktu. Proto jim 

mohou předat sdělení, které je určeno přímo pro ně. Může se jednat o brožury, ve kterých 

bude nabídka studia na fotbalové akademii, doprovázená fotografiemi, informace o náplni 

studia, o možnostech uplatnění studenta.  Dalším podobným nástrojem je jednoduchý leták, 

který mohou trenéři rozdávat svým svěřencům. 

Mezi další formy přímého marketingu patří přímý e-mail, který může elektronickou 

formou oslovit rodiče dětí. V každém klubu by měli mít trenéři a manažeři týmu k dispozici 

kontakt na rodiče dítěte, které klub navštěvuje. Zpravidla se jedná o telefonní číslo nebo e-

mail. Pokud databáze neobsahuje e-maily, může akademie zvolit i telemarketing, který je 

ovšem náročný z hlediska financí a také vyžaduje mnohem víc času. 

 

Osobní prodej 

Osobní prodej může začít na půdě domácího klubu, a to formou přednášek pro děti a 

jejich rodiče. Prostřednictvím tohoto způsobu by měl klub zjistit počty vážných uchazečů o 

studium na akademii. Tyto zájemce je třeba požádat o vypsání formulářů, kde se zapíší jako 

předběžní zájemci. Vyplní zde osobní a kontaktní údaje, na které budou v nejbližší době 

kontaktováni a budou jim podány potřebné informace. 

Další možností tzv. osobního prodeje je procházení zařízení, která navštěvují děti před 

nástupem do daného stupně vzděláváním. Tedy nábor dětí na základní školu, kde bude 

akademie působit, by měl probíhat již v mateřských školách, zde mohou pověření členové 

vybírat talenty a zájemce. Tyto děti jsou ale ještě poměrně malé a proto je potřeba oslovit 

především rodiče. Větší význam bude mít tento postup až na základních školách, kde se 

budou žáci rozhodovat o studiu na střední škole. Tento nábor by měl probíhat formou 

zábavných přednášek, které v dětech vzbudí zájem a budou je motivovat k následnému podání 

přihlášky na fotbalovou akademii. 
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Interaktivní marketing 

V současné době je jedním z nejpoužívanějších médií internet. Akademie by zde měla 

zaujmout své místo a propagovat své služby. Mezi nejjednodušší způsob, jak to provést je 

založit webové stránky, případně profil na některé sociální síti. Založení stránek již není 

v současné době tak nákladné, je ale důležité, aby stránky měly všechny náležitosti potřebné 

k efektivní komunikaci. 

Základním a na první pohled viditelným faktorem je vzhled stránek. Ten by neměl 

působit odstrašujícím a zastaralým dojmem. Obecně by zde neměly být používány temné 

barvy, web by měl působit vzdušně a přehledně. Dalším důležitým faktorem je funkčnost 

stránek. Z tohoto důvodu by měly být stránky řádně otestovány a v případě, že se najdou 

chyby, tak by měly být urychleně odstraněny. Pokud jsou stránky nefunkční nebo funkční jen 

z části, nepůsobí to na zákazníka dobře, dokonce ho to může i odrazovat, a následně se tento 

pocit může přenést i na akademii. Webové stránky musí obsahovat aktuální informace. 

Aktuálnost zařídí správce webu, který by měl vkládat aspoň jednou týdně nějaké novinky.  

Stránky budou často hledány ve vyhledávačích, proto by měla být u stránek akademie 

zajištěna optimalizace pro vyhledávače, neboli SEO. Tato technika pomocí klíčových slov a 

registrace v katalozích umožní lepší pozici stránky při vyhledávání daného výrazu. Klíčová 

slova by se měla týkat samotné fotbalové akademie, například „fotbalová“, „akademie“, 

„děti“, „škola“, „sport“. Je důležité si představit, jaká slova použije uživatel pro vyhledávání 

této akademie. 

Mezi další finančně nenáročnou možnost jak akademii prezentovat patří sociální sítě. 

Pro tuto organizaci by bylo nejefektivnější použít nejrozšířenější síť Facebook. Na této síti si 

může každá organizace, nebo osoba zřídit svou stránku (nejde o profil). Tato stránka nabízí 

možnost komunikace s členy akademie i jejími  fanoušky. V současné době je vhodné 

sdělovat informace pomocí videí, fotek, kdy si mohou děti nebo dospělí ihned představit 

danou situaci. Navíc díky propracovaným statistikám nabízí Facebook možnost zpětné vazby 

o návštěvnosti, počtech zhlédnutí atd. Aby získávala tato stránka své fanoušky, je dobré, aby 

byl Facebook pomocí plug-inu integrován do webových stránek akademie. 
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Podpora prodeje 

Tento způsob propagace lze u fotbalové akademie využít především pomocí nabídnutí 

tréninků zdarma, které budou doplněny přednáškou o možnostech studia. Aby akce „trénink 

zdarma“ nabyla větších rozměrů, je vhodné zajistit účast Marka Hamšíka. Ten by se mohl 

dětem věnovat, podělil by se s nimi o své vlastní zkušenosti, pomocí kterých by se snažil jak 

děti, tak i rodiče motivovat k podání přihlášky na akademii. Podobným způsobem mohou 

fungovat i dny otevřených dveří ve fotbalové akademii. 

 

Sponzoring  

V současné nelehké hospodářské situaci je fungování sportovních organizací, zejména 

mládežnických, zcela závislé na ochotě a dobrovolnosti sportovně zapálených trenérů, 

funkcionářů i rodičů. Vytvářet kvalitní materiální podmínky pro sportovní přípravu je možné 

pouze za finanční a materiální pomoci těchto myšlenkami příznivě nakloněných jednotlivců, 

firem a společností. Ti jsou ochotni věnovat své finanční prostředky, materiál i čas ve 

prospěch dobré věci. 

Proto jako jedna z možností se naskytuje obrátit se na partnery s nabídkou různých 

forem spolupráce.  

 

Nabídka partnerům a formy spolupráce: 

Jedná se o možnost poskytnout příspěvek pro akademii, cíleně pro část klubu: 

mužstvo, mládežnickou kategorii, turnaj, soutěž nebo pro jednotlivce. 

 

Formy spolupráce: 

Aktivní formy reklamního partnerství na prezentaci obchodních aktivit se mohou řešit 

individuální dohodou o podmínkách spolupráce dle celkového objemu finančních prostředků 

(smlouva o reklamě). 

Nabídka možných reklamních a propagačních ploch: 

• celoroční reklamní prostor na hřištích akademie, 

• reklama na dresech, 
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• reklama na webových stránkách akademie, 

• zveřejnění obchodního jména, resp. loga společnosti v elektronických a 

tiskových materiálech klubu – bulletin, pozvánky, statistiky, plakáty, atd., 

• značka partnera na reklamních předmětech oddílu, 

• logo partnera v mediální kampani, 

• provázání s aktivitami akademie – reklamní panel s logem partnerů při 

tiskových besedách a exkluzivních událostech organizovaných akademií, 

• možnost prezentovat se na podpisové kartě a oficiální webové stránce M. 

Hamšíka, 

• výběr dle vlastních představ. 

 

Bartrové formy spolupráce: 

• peněžní sponzorský příspěvek pro akademii, mužstvo, kategorii, turnaj, soutěž 

nebo jednotlivce, 

• zakoupení sportovní výstroje a sportovního materiálu, 

• proplacení nákladů na cestovné, resp. poskytnutí dopravního prostředku na 

účelem zabezpečení dopravy na zápasy a turnaje, 

• zabezpečení nebo předplacení ubytování, stravy a pitného režimu zahrnujícího 

nealkoholické nápoje pro mužstvo nebo kategorii, 

• zaplacení pronájmu tréninkových a regeneračních prostor (hřiště, tělocvičny, 

krytého bazénu a sauny). 

 

Exkluzivita – členství v klubu akademie: 

• účast na atraktivních událostech fotbalové sezóny doma i v zahraničí a výjezdy 

na klubové i reprezentační zápasy M. Hamšíka v Neapoli, 

• eventy pro partnery s možností rozvoje a utužení obchodních vztahů, 

• možnost využití prostorů akademie pro své vlastní aktivity, 

• prezentace na akcích a událostech akademie, 

• setkání s odchovanci klubu (Hamšík, Rendla, Sylvestr…), 

• mediálně propagované aktivity, společný reklamní panel partnerů. 
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4.3.5 Materiální prostředí 

Fyzická zařízení můžeme u akademie rozdělit na několik skupin. Mezi hlavní budou 

patřit budovy a hřiště, drobné vybavení určené pro trénink, vybavení pro výuku, propagační 

materiály. Aby byla akademie brána jako seriózní zařízení, je žádoucí, aby si dala záležet na 

veškerém materiálním vybavením. Na potencionální zákazníky bude určitě lépe působit nové 

a uklizené prostředí. 

 

Budovy a hřiště 

K nejvýznamnějším prvkům materiálního prostředí patří budovy, které jsou navíc 

finančně nejnáročnější. V rámci fotbalové akademie bude zajištěna škola, která bude 

s akademií spolupracovat. Úzká spolupráce by měla být výhodná pro obě strany. Akademie 

nenastane problém s prostory, zaměstnanci a organizací školní výuky a škola se nemusí 

obávat o nízké počty studentů.  

Školní zařízení by nemělo vypadat neudržovaně. Mělo by působit příjemným dojmem 

a uklizeně, nejlépe nově. Prostory by měly být vymalovány jasnými barvami. Studovny by 

měly působit vzdušně, a ne stísněně. Měly by studentům poskytovat dostatečný prostor. 

Dalším důležitým faktorem jsou WC a sprchy, u kterých je samozřejmě nejdůležitější dbát na 

čistotu. Díky tomuto příjemnému prostředí se může zvednout zájem rodičů a dětí o tuto školu 

resp. akademii. 

Stejné vlastnosti by měly mít budovy v blízkosti hřiště, které budou studentům 

poskytovat zázemí před tréninkem a po něm. Důraz by měl být kladen na šatny a sociální 

zařízení. V těchto prostorách by bylo vhodné mít nějaké společné místo, jako je například 

klubovna, kde se mohou všichni sportovci shromažďovat. 

Hřiště by měla mít standardní rozměr, který lze využít i v nejvyšších soutěžích. 

Důležitý je dostatečný prostor v bezprostředním okolí hřiště. Není vhodné, aby byl za 

postranní čárou vystavěn plot apod. Velikou výhodou hřiště by byl povrch z umělé trávy. Ta 

je sice finančně náročná, ale umožňuje trénovat i za nepříznivého počasí. Součástí hřiště 

budou zastřešené kabiny pro hráče a trenéry, které by měly být dvě, jedna pro domácí hráče a 

druhá pro hosty. 
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Součástí materiálního prostředí na hřištích jsou prostory pro umístění log sponzorů. 

Jde o drobnější předměty, tvořící součást hřiště, jako jsou branky oficiálních rozměrů, 

světelná tabule, pro znázornění výsledku a času, ochranné sítě za brankami, praporky a 

podobně. 

 

Materiální vybavení určené pro trénink 

Mezi materiální vybavení určeného pro trénink patří různé tréninkové pomůcky, 

vybavení, výzbroj a výstroj hráčů. Jedním z nejzákladnějších prvků jsou dresy. Může se 

jednat jednak o oficiální dresy akademie, které budou ve světlém a tmavém provedení, jednak 

o rozlišovací dresy, které se používají při tréninku hráčů. I ty by měly být provedeny 

minimálně ve dvou barevných variantách. Pro větší komfort studentů, tedy aby byli při 

nepříznivém počasí udržováni v teple, by bylo dobré zakoupit teplákové soupravy, které by 

měly vyšité logo akademie. Nemělo by se zapomenout na brankáře, kteří potřebují lehce 

odlišnou výbavu než klasičtí hráči. Kopačky by si měl každý student obstarat své, akademie 

však může zajistit v některém spřáteleném obchodu nebo u sponzora slevu, eventuálně i 

sportovní obuv zdarma. 

 

Tréninkové prostředky 

Aby byla vedena sportovní příprava na úrovni, je potřeba, aby akademie disponovala 

množstvím podpůrných tréninkových prostředků. Může se jednat například o kužely, balóny, 

švihadla, panáky obránců a podobně. Trenéři by měli být vybaveni píšťalkami, kartami, atd. 

Rovněž zdravotní materiál k ošetření či poskytnutí první pomoci by měl být samozřejmostí, 

tudíž trenér nebo asistent by měl mít stále k dispozici lékárničku nebo sadu první pomoci. 

 

Vybavení pro výuku 

S vybavením škol nebo jednotlivých učeben může akademie pomoci prostřednictvím 

svých sponzorů. Jejich podpora komplexního osobnostního vývoje frekventantů akademie 

bude zaměřená i na podporu vyučovacího procesu a zkvalitnění materiálního zázemí 

spolupracující školy. Pro příklad může být uvedena firmy Gamo, která by mohla škole 
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pomoci s hardwarovým i softwarovým vybavením učeben, což povede ke zkvalitnění výuky 

všech žáků školy. 

 

Vybavení pro propagaci 

Mezi tyto předměty patří propagační brožury a další propagační materiály. S těmito 

prospekty přijde potencionální zákazník většinou do styku jako s prvními. Proto by měly 

vypadat jednotně v rámci corporate designu. Mělo by na nich být umístěno logo akademie a 

slogan. Neměly by působit lacině, proto je vhodné do těchto předmětů investovat. V 

brožurách je vhodné použít obrázky, které pomohou vyjádřit atmosféru ve fotbalové 

akademii. 

Drobné propagační materiály: propisky, vlaječky, balóny, trička, kšiltovky, 

polokošile. 

Větší propagační materiály: bannery fotbalové akademie, reklamní rolety na veletrhy 

a akce, TV, projektor. 

 

4.3.6 Lidé 

O chod akademie by se měli starat profesionálové z oboru. Zaměstnance lze rozdělit 

do dvou základních skupin. První skupina, zaměstnanci potřební k zajištění učebního procesu, 

bude sestavená z pracovníků spolupracující školy. Druhá skupina bude zabezpečovat 

tréninkový proces. 

 

Vedení akademie by mělo být sestaveno z členů vrcholového managementu 

fotbalového klubu a spolupracujících škol. Návrh obsahuje pětičlenné složení vedení: 

• Ředitel akademie mající na starost celkovou koncepci akademie. 

• Studijní manager nebo také zástupce pro studium – jeho hlavní činností bude 

veškerá komunikace se všemi spolupracujícími školami v rámci akademie. 

Současně bude dohlížet i na studijní výsledky studentů akademie. 

• Sportovní manager – jeho hlavní činností bude vedení skupiny trenérů a 

zdravotníků a koordinace jejich práce s lidmi z technické podpory. 
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• Marketingový manager – bude mít na starost celkovou propagaci akademie, 

náborové akce a bude spolupracovat s finančním managerem při vyhledávání a 

oslovování sponzorů či partnerů akademie. 

• Finanční manager – bude zajišťovat financování akademie a vedení jejího 

účetnictví. 

 

Personál akademie zabezpečující učební proces bude sestaven výhradně ze 

zaměstnanců školy, se kterou bude akademie spolupracovat. Výjimkou by mohli být externí 

učitelé pouze pro specializované předměty. Například u výuky základů regenerace a 

rehabilitace. Mezi vyučujícími by měl být školní psycholog nebo poradce, který bude řešit 

případné problémy mezi žáky. Vyučující by měli být seznámeni s problematikou kombinace 

studia a sportovní přípravy. 

Při sestavování skupiny realizující tréninkový proces se počítá s využitím trenérů ze 

stávajícího klubu FK JUPIE. V případě velkého zájmu o studium bude muset být počet 

trenérů a asistentů navýšen. Trenéři budou mít na starosti převážně fyzickou přípravu 

studentů. Do této skupiny budou patřit také asistenti trenérů, kteří budou vykonávat přípravné 

či podpůrné činnosti zabezpečující plynulý chod tréninků. 

Pozici zdravotníků by měli zastávat vyškolení specialisté. Mělo by jich být více, aby 

vždy minimálně jeden zastával práci ve škole a jeden na sportovišti. K dispozici samozřejmě 

budou mít kvalitní zdravotnické vybavení. 

Technickou podporu tvoří zaměstnanci, kteří se budou starat o správu tréninkových 

zařízení. Můžeme zde zařadit správce, počítačové odborníky, opraváře. Toto je možné řešit i 

formou outsourcingu jednotlivých služeb, např. provádění účetnictví zadat specializované 

společnosti. 

 

4.3.7 Procesy 

Školní rozvrhy 

Rozvrh hodin škol tvoří vedení spolupracujících škol na základě platných osnov pro 

výuku žáků jednotlivých tříd. Akademie nebude do tvorby rozvrhů školám zasahovat. Výuka 

je pro akademii velice důležitá a k zásahům do vyučovacích procesů přistoupí pouze ve 
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výjimečných případech. Individuální studijní plán také nebude běžnou záležitostí pro studenty 

akademie. Na základních školách by se tyto případy neměly vyskytovat vůbec. V úvahu 

přichází až na středním stupni vzdělávání, kdy ke konci studia frekventanti akademie dovršují 

plnoletosti. 

 

Rozvrh tréninků 

Při vytváření souladu mezi školní výukou a tréninkovým v rámci akademie vznikne 

mnohem více prostoru pro navýšení rozsahu tréninkových jednotek. Současný stav je 

nedostatečný a měl by být navýšen alespoň na pět tréninkových jednotek týdně, jak je tomu 

běžné u jiných dorostových kategorií. 

 

Návrh tréninkového procesu: 

Na základních školách je dostačující stávající intenzita tréninků tři krát týdně. Budou-

li vytvořeny čistě sportovní třídy, kterým bude možné zakomponovat do výuky i dopolední 

tréninky, bude to bráno jako výhoda. Tréninky v dopoledních hodinách, tedy před začátkem 

výuky, by byly dostačující dva krát týdně a nahradily by tělesnou výchovu. Tyto hodiny by 

mohly být pojaty jako rozvoj všestranných pohybových aktivit, které kompenzují 

jednostrannou zátěž na fotbalových trénincích. 

Na střední škole se už počítá se sportovními třídami a dopoledními tréninkovými 

jednotkami. Jednalo by se o tři dopolední tréninky s rozdílnou náplní, navržené takto:  

Pondělí – pozápasový den. Vhodná příležitost navštívit plavecký bazén, případně i 

saunu či páru, ale pouze na několikaminutové prohřátí svalů po vyplavání se. Delší doba 

strávená v těchto zařízeních by mohla mít nepříznivý vliv na koncentraci a soustředění žáků 

ve škole. Středa – uprostřed týdne je vhodná návštěva posilovny, kruhový nebo kondiční 

trénink. Pátek – den před zápasem bude účinné vyplnit herními situacemi a kombinacemi. Na 

konci tréninku je vhodné nevěnovat se obvyklým tréninkovým aktivitám, ale zahrát si např. 

jiný kolektivní sport nebo jinou hru na krále střelců apod. Tyto odlišné činnosti slouží 

k odreagování a navození dobré nálady v týmu před zápasem. Odpolední tréninky by měly 

intenzitu čtyř až pěti tréninkových jednotek a jejich náplň by se skládala ze stávajících 

fotbalových tréninků FK JUPIE.  
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4.4 SWOT analýza 

Hodnocení analýzy je provedeno na základě stanovení bodů a vah. 

Body jsou k jednotlivým položkám přiřazeny podle pravděpodobnosti výskytu 

v podniku. Jsou rozděleny na škále 1 – 10, přičemž 1 je nejnižší a 10 nejvyšší hodnocení. 

Váhy vyjadřují intenzitu ovlivňující podnik, jsou uvedeny v rozmezí 1 – 7, přičemž 1 

je opět nejnižší hodnocení a 7 nejvyšší.  

Výsledky jednotlivých kvadrantů jsou určeny jako vážený aritmetický průměr součtu 

součinu bodů a vah. 

 

Analýza interních faktorů 

V interní analýze se zkoumají silné a slabé stránky akademie. S pomocí hodnocení 

podle bodů a vah je možno lépe si utvořit ucelený pohled na věc a zjistit, které stránky 

převažují. Vyhodnocení interních faktorů se nachází v tabulce 4.2. 

Silné stránky: 

• Komplexní nabídka poskytovaných služeb zajišťujících vzdělávání talentované 

mládeže, která představuje možnost kombinace školní výuky, sportu a 

regenerace v jednom celku. 

• Na území Slovenské republiky se v současné době nenachází žádné podobné 

zařízení, proto se naskytuje pro fotbalovou akademii Jupie Banská Bystrica - 

Podlavice konkurenční výhoda. Může toho využít např. při náboru hráčů 

z celého Slovenska. 

• FK JUPIE, jakožto klub zakládající akademii, je ve svém oboru již zavedený a 

desetiletá tradice jen potvrzuje jeho efektivní fungování. 

• Silná stránka akademie, která může být ve velké míře využita, je inspirování 

uchazečů pomocí slavných odchovanců. Jsou jimi například Marek Hamšík, 

Jakub Sylvestr a Andrej Rendla. 

• Výhodou akademie je znalost domácího prostřední. Tréninkové plochy se 

vyskytují v Banské Bystrici a blízkém okolí, tím pádem veškeré tréninkové 
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plochy jsou snadno dostupné. V případě tréninkových procesů mimo město, 

akademie zabezpečuje hráčům dopravu vlastním mikrobusem. 

• Působnost vysoce kvalifikovaných trenérů, kteří absolvují pravidelná školení. 

Slabé stránky: 

• Nezajištěné financování ze strany akademie pro poskytování komplexních 

služeb. 

• Akademie nemá ucelenou marketingovou strategii a díky tomu může přijít o 

potenciální klienty. 

• Pomalý postup procesu, který vede k zajištění komplexních služeb. 

• Jednání potřebná k zajištění spolupráce se školami na více úrovních vzdělávání 

jsou složitý a zdlouhavým procesem, kterým akademie musí projít. 

. 

T a b u l k a  4 . 2  I n t e r n í  a n a l ý z a  

SILNÉ STRÁNKY body váhy součin SLABÉ STRÁNKY body váhy Součin 

Komplexní nabídka 10 7 70 Nezajištěné financování 5 7 35 

Územní exkluzivita 10 6 60 
Nejasná marketingová 
strategie 

4 6 24 

Tradice klubu 9 4 36 
Pomalé postupování 
procesu  

6 7 42 

Výborné reference klubu 8 5 40 Časová náročnost 9 7 63 

Znalost domácího 
prostředí 

9 5 45     

Dostupnost tréninkových 
ploch 

7 5 35     

Vlastní doprava 
mikrobusem 

10 6 60     

Vysoce kvalifikovaní 
trenéři 

9 7 63 
    

Pravidelná školení 
trenérů 

8 6 48 
    

SOUČET   457    164 

Zdroj: vlastní vypracování 
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Analýza externích faktorů 

Externí analýza hodnotí příležitosti a hrozby, které se mohou vyskytovat v okolí 

akademie. Pomocí bodů a vah je možné zjistit, které z nich jsou intenzivnější vůči plánované 

akademii. Vyhodnocenou externí analýzu obsahuje tabulka 4.3. 

Příležitosti: 

• V současné době neexistuje pro akademie Jupie Banská Bystrica – Podlavice 

přímá konkurence na území kraje ani celé Slovenské republiky. 

• Proto se naskytuje možnost získávání hráčů z celého Slovenka. 

• V následujících letech se projeví nástup silnějších populačních ročníků 

nastupujících do prvních tříd základních škol, ze kterých vzniká i větší 

množství potenciálních uchazečů pro akademii 

• Spolupráce s licenčním manažerem může zajistit frekventantům akademie 

spolupráci s hráčskými agenty a jednotlivé hráče i zastupovat. 

• Nabízí se zde i možnost spolupráce se zahraniční akademií a zařízení 

„výměnných pobytů“. 

• Získávání dotací z regionálních a operačních programů dotovaných financemi 

z Evropské unie. 

 

Hrozby: 

• Vznik konkurenční akademie na území Slovenské republiky což by pro 

fotbalovou akademii Jupie Banská Bystrica - Podlavice znamenalo konec 

exkluzivity. 

• Nejistá ekonomická situace v eurozóně. Možnost šíření dluhové krize, 

které by vyvolalo nutnost zavedení dalších, někdy až drastických, 

úsporných opatření v oblasti státního rozpočtu a veřejných financí. To 

by mohlo vyvolat skokové snížení životní úrovně obyvatelstva, což by 

znamenalo omezení schopnosti a ochoty rodičů financovat dětem 

fotbalovou akademii. 

• Nedůvěra laické veřejnosti v kvalitu vzdělávacího procesu spojeného se 

sportovní přípravou. 
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• Nedostatečná podpora akademie ze strany místních orgánů způsobená buď 

chybami v oblasti marketingu a komunikace ze strany pracovníků 

akademie, nebo objektivně zapříčiněná snižujícími se daňovými 

výnosy v důsledku zhoršující se ekonomické situace. 

• Nárůst finančních nákladů spojených s chodem celé akademie. 

• Možnost výpovědi nájemních smluv na tréninkové plochy, např. v případě 

změny jejich vlastníků nebo v případě změny účelu využívání těchto 

ploch v územním plánu. 

 

T a b u l k a  4 . 3  E x t e r n í  a n a l ý z a  

PŘÍLEŽITOSTI body váhy součin HROZBY body váhy Součin 

Neexistence 
konkurence 

10 7 70 Vznik konkurence 5 7 35 

Hráči z celé SR 5 6 30 
Nejistá ekonomická situace 
v eurozóně 

10 4 40 

Nástup silných 
populačních ročníků 

9 6 54 
Nedůvěra veřejnosti ve  
vzdělávací proces spojený 
s fotbalovou přípravou 

6 5 30 

Spolupráce 
s licenčním 
manažerem 

9 5 45 
Nízká podpora ze strany 
místních orgánů 

5 7 35 

Zahraniční spolupráce 8 6 48 Nárůst finančních nákladů 10 6 60 

Dotace z EU 2 7 14 Výpověď nájemních smluv  3 7 21 

SOUČET   261    221 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

Podle analýzy interních faktorů je v současnosti největší hrozbou možný nárůst 

finančních nákladů spojených s chodem celé akademie. Jeho odstranění lze docílit 

systematickou prací s dodavateli. A v případě hrozícího nárůstu finančních nároků na 

poskytované služby organizovat výběrová řízení na dodavatele jednotlivých služeb a zboží. 
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Z provedené SWOT analýzy vyplývá, že z faktorů působících na akademii převažují 

silné stránky nad slabými stránkami a příležitosti nad hrozbami. Výsledná strategie SO neboli 

max-max (získaná z tabulky 4.4) potvrdila volbu vhodného časového období pro založení 

fotbalové akademie.  

 

T a b u l k a  4 . 4  V y h o d n o c e n í  S W O T  a n a l ý z y  

 Výpočet Výsledné hodnoty 

Vnitřní analýza 
Silné stránky (S) 457/9 50,8 

Slabé stránky (W) 164/4 41 

Vnější analýza 
Příležitosti (O) 261/6 43,5 

Hrozby (T) 221/6 36,8 

Zdroj: vlastní vypracování 

 

4.5 Ostatní náležitosti podnikatelského plánu 

Další náležitosti podnikatelského plánu uvedené v teoretické části v kapitolách 

Organizační plán a Finanční plán jsem v praktické části dále nerozpracovávala. Diplomová 

práce popisuje koncepci fotbalové akademie, která by měla být univerzálně použitelná i pro 

vybudování jakékoliv jiné akademie (nejenom fotbalové akademie při FK JUPIE). Hodnocení 

rizik je dostatečně detailně rozpracováno ve SWOT analýze. 

Pro představu finanční náročnosti zabezpečení fungování fotbalové akademie uvádím 

v příloze 3 stručný rámcový výpis předpokládaných nákladů FK JUPIE. 
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4.6 Shrnutí výsledků šetření 

K zajištění kvantitativních a kvalitativních dat byly použity tyto analýzy: analýza 

makroprostředí, analýza mikroprostředí a SWOT analýza. 

Analýza makroprostředí potvrdila příznivý demografický vývoj obyvatelstva 

v následujícím období a také relativně příznivý vývoj finanční situace domácností vzhledem 

k trendu růstu reálných mezd. Analýza mikroprostředí poukazuje na neexistenci konkurence 

v oboru poskytovaných služeb a tím pádem se akademii naskytuje možnost využití mezery na 

trhu a nabídnout potenciálním zákazníkům něco nového a exkluzivního. Výsledky těchto 

šetření potvrdili vhodnost načasování vzniku fotbalové akademie na Slovensku. 

 SWOT analýza už jen exaktně ohodnotila reálnost vytvoření akademie s tím 

výsledkem, že v ní jednoznačně převažovaly silné stránky a příležitosti. Následně je už jen 

potřebné umět s nimi správně pracovat a naplno je využívat k  prospěchu akademie. 
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5 Závěr 

Cílem diplomové práce byla analýza prostředí výchovy fotbalové mládeže a následný 

koncepční návrh vzdělávacího procesu se sportovní přípravou v podmínkách FK JUPIE 

Banská Bystrica - Podlavice. 

V teoretické části jsem definovala základní pojmy a teoretická východiska z oblasti 

podnikatelského plánu, marketingu, služeb a sportu. 

V praktické části jsem nejdříve charakterizovala a analyzovala současný stav 

fotbalového klubu. První analýza zkoumala ukazatele makroprostředí akademie. 

Nejvýznamnější z těchto ukazatelů byl demografický vývoj obyvatelstva zaměřený na počty 

živě narozených dětí na Slovensku v daném časovém období. Mezi další důležité 

makroekonomické ukazatele patří také vývoj průměrných měsíčných mezd, inflace a vývoj 

průměrných reálných mezd. Následovala analýza mikroprostředí, tedy analýza zákazníků a 

konkurence. Po seznámení s prostředím, ve kterém se FK Jupie nachází, jsem přistoupila 

k návrhu koncepce pro fotbalovou akademii. 

Další kapitola popisovala plánovanou nabídku fotbalové akademie postavenou na 

třech základních pilířích pro akademii, a to na vzdělávacím procesu, sportovní přípravě a 

rozvoji mezilidských vztahů. 

Následující kapitoly podrobně rozvedly problematiku rozšířeného marketingového 

mixu služeb se zaměřením na propagaci fotbalové akademie, návrhu loga a webových stránek 

určených pro akademii. 

Pro celkové hodnocení interních i externích faktorů ovlivňujících akademii byla 

použita SWOT analýza včetně hodnocení bodů a vah, ze kterých vyplynula výsledná strategie 

vhodná pro následné využití v praxi. 

Dle mého názoru jsem cíl práce splnila a myslím si, že mnou vytvořená koncepce je 

aplikovatelná i na další fotbalové kluby nebo jiné kolektivní sporty. 

  



75 

 

Seznam použité literatury 

[1] DURDOVÁ, Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního 

prostředí. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. ISBN 978-802-4824-390. 

[2] DURDOVÁ, Irena. Základní aspekty marketingu ve sportu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 

2009. ISBN 978-80-248-0827-7. 

[3] FORET, Miroslav. Marketingová komunikace: analýza, plánování, využití, kontrola. 2. 

vyd. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 80-251-1041-9. 

[4] HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-716-9996-9. 

[5] HOBZA, Vladimír a Jaroslav REKTOŘÍK. Základy ekonomie sportu. Praha: Ekopress, 

2006. ISBN 80-86929-04-3. 

[6] CHAFFEY, Dave a Richard MAYER. Internet marketing: strategy, implementation and 

practice. 4. vyd. Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2009. ISBN 978-027-3717-409. 

[7] JANEČKOVÁ, Lidmila a Miroslava VAŠTÍKOVÁ. Marketing služeb. Praha: Grada, 

2000. ISBN 80-7169-995-0. 

[8] KORÁB, Vojtěch a Marek MIHALISKO. Založení a řízení společnosti: společnost s 

ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. Brno: Computer 

Press, 2005. ISBN 80-251-0592-X.  

[9] KORÁB, Vojtěch, Mária REŽŃÁKOVÁ a Jiří PETERKA. Podnikatelský plán. Brno: 

Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1605-0. 

[10] KOTLER, Philip. Marketing management: analýza, plánování, využití, kontrola. Praha: 

Grada, 1998. ISBN 80-716-9600-5. 

[11] KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, 2004. ISBN 978-80-

247-0513-2. 

[12] KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 12th ed. Upper 

Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2006. ISBN 0-13-145757-8. 

 [13] LEDNICKÝ, Václav. Stručná učebnice základů managementu. 2. vyd. Ostrava: 

Repronis Ostarva, 2008. ISBN 978-80-7329-201-0. 



76 

 

[14] NOVOTNÝ, Jiří et al. Sport v ekonomice. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 

ISBN 978-80-7357-666-0. 

[15] PAYNE, Adrian. Marketing služeb. Přel. V. Dobešová. Praha: Grada Publishing. 1996. 

ISBN 80-7169-276-0.  

[16] PELSMACKER, Patrick De. Marketingová komunikace. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-

247-0254-1. 

 [17] PETRÁČKOVÁ, Věra a Jiří KRAUS et al. Akademický slovník cizích slov: [A-Ž]. 

Praha: Academia, 2001. ISBN 80-200-0982-5. 

[18] SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. Praha: C. H. Beck, 

2006. ISBN 80-7179-367-1. 

[19] SLUKA, Tomáš. Profesionální sportovec. Praha: Havlíček Brain Team 2007. ISBN 80-

903609-5-5. 

[20] SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 

ISBN 978-80-7357-494-9. 

[21] TENCH, Ralph a Liz YEOMANS. Exploring public relations. 2. vyd. New York: FT 

Prentice Hall, 2009. ISBN 978-027-3715-948. 

[22] Veber, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada, 

2008. ISBN 978-80-247-2409-6. 

 

Internetové zdroje: 

[23] OKO. Když se řekne akademie [online]. [cit. 2013-5-4]. Dostupný z: 

http://oko.yin.cz/11/kdyz-se-rekne-akademie/ 

[24] FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY. Předpisy o statutu a přestupech 

hráčů [online]. [cit. 2013-5-4]. Dostupný z: 

http://nv.fotbal.cz/ftp/cmfs/legislativa/stanovy/1101-

02571_pre_regulationsstatusandtransfer2010_e_final.pdf 

[25] OFICIÁLNA STRÁNKA JUPIE FUTBALOVÝ KLUB BANSKÁ BYSTRICA. 

História klubu [online]. [cit. 2013-5-4]. Dostupný z: http://www.jupie.sk/historia-klubu 



77 

 

[26] KONTIO LOGHOUSES. KONTIOTUOTE Oy [online]. [cit. 2013-5-4]. Dostupný z: 

http://www.kontio.sk/kontiotuote.php 

[27] RESERVED. Značka Reserved prináša svetové trendy za rozumné ceny [online]. [cit. 

2013-5-4]. Dostupný z: http://www.reservedklub.sk/index.php?page=onas 

[28] GAMO INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE. O firme [online]. [cit. 2013-5-4]. Dostupný 

z: http://www.gamo.sk/o-spolocnosti 

[29] CENTRAL SPORT MANAGEMENT. O nás [online]. [cit. 2013-5-4]. Dostupný z: 

http://www.csm-agency.sk/page/onas 

[30] ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJNREPUBLIKY. Ukazovatele ekonomického 

vývoja SR [online]. [cit. 2013-5-4]. Dostupný z: 

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=19 

 

  



78 

 

Seznam zkratek 

BB – Banská Bystrica 

FIFA – Fédération Internationale de Football Association 

FK – fotbalový klub 

GIS – geografický informační systém 

SFZ – Slovenský futbalový zväz 

SR – Slovenská republika 

ŠK – Športový klub 

UT – umělá tráva 

 



 

 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

 



 

 

Seznam příloh 

Příloha 1 – Tréninkový rozpis 

Příloha 2 – Návrh webových stránek 

Příloha 3 – Předpokládané náklady akademie 

 



 

 

 


