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1 Úvod 

 

V 21. století sport nabývá na významu stále více a více. Již jen málo lidí se vyhýbá 

sportu, hlavně tedy pohybu. Sport, pohyb nebo jakákoliv tělesná aktivita, se stali běžnou 

součástí života snad v každé zemi od těch nejvyspělejších až po země třetího světa. Sport se 

dnes neprovozuje jen kvůli zdraví, ale jde i o jakýsi pocit sounáležitosti se společností žijící 

okolo nás, a jedná se i o všeobecný přehled dění minulého, dnešního i budoucího. Sport dnes 

spojuje lidi napříč společnosti prostřednictvím účastí na různých sportovních nebo tělesných 

aktivitách. Dokonce spojuje celé národy a zvyšuje tak národní cítění a povědomí.  

 

Sportovní průmysl stále nabírá na síle, protože zaměstnává stále větší množství lidí, kteří 

jsou nejen přímo placenými sportovci nebo manažery či jinými zaměstnanci sportovních 

oddílů. Může se také jednat o nepřímo zaměstnané díky sportu. Například jde o sportovní 

lékaře, zaměstnance restauračních zařízení, kde probíhají projekce utkání nebo závodů, 

sportovní redaktory, ale i redaktory bulvárních plátků atd. Sport se také mnohem více propojuje 

s dalšími odvětvími průmyslu. Filmový, knižní nebo oděvní a módní.  

  

Nejpopulárnějším kolektivním sportem, i když se jedná vlastně o hru, je fotbal. Při jeho 

atraktivitě, přehlednosti v pravidlech, nenáročnosti na vybavení, ale také ne příliš velké 

finanční zátěží si tato hra získala miliardy lidí všech ras i národností. Nejinak tomu je i u nás, 

kde sice fotbal soupeří o vůdčí pozici s hokejem, nicméně hokejové stadiony mohou jen stěží 

konkurovat kapacitou těm fotbalovým. 

  

Fotbal hraji již od svých tří let. Domnívám se proto, že za ta léta téměř každodenního 

sledování, provozování a vzdělávání se v tomto sportovním odvětví, jsem získal dostatečný 

přehled a zkušenosti ke zpracování bakalářské práce věnující se tématu srovnání a analýza 

managementu fotbalových týmů. 

 

 Pro srovnání byly vybrány kluby, FC Baník Ostrava a AC Sparta Praha. Cílem 

bakalářské práce je zanalyzovat, porovnat úroveň a strukturu managementu, činnost 

managementu, cíle a úspěchy, práci s mládeží a hospodaření dvou fotbalových klubů  

z české nejvyšší fotbalové soutěže.  
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Práce je členěna do pěti samostatných kapitol. Začíná úvodem, poté následuje kapitola 

věnující se teoretickému vymezení pojmů.  

 

Třetí kapitola se zabývá jednotlivými kluby, tedy výzkumným šetřením v těchto klubech. 

Je věnována komparaci výsledků v oblasti hospodaření a porovnává je pomocí SWOT analýzy. 

Dále také obsahuje rozhovory se sportovními manažery obou zkoumaných subjektů. 

 

Součástí čtvrté kapitoly jsou návrhy a doporučení směrem k analyzovaným klubům, na 

které navazuje závěrečné zhodnocení celé práce. 
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2 Teoretické úvod do problematiky 

 

2.1 Sport 

 

Slovo sport je odvozeno z francouzského desport, či anglického disport. Základ je 

latinské slovo deportare, které znamená bavit se nebo trávit příjemně volný čas.  

 

Ačkoliv je pojem sport všeobecně známý, neexistuje obecně uznávaná definice. Z každé 

z definic jasně vyplývá, že jde o volnočasovou fyzickou aktivitu prováděnou v rámci svého 

životního stylu a na nejvyšších úrovních prováděná jako profese. Jedná se o činnost soutěžního 

charakteru, vždy probíhající v rámci určitých pravidel. Sportovní výsledky jsou navíc měřitelné 

nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. [13] 

 

Do našeho právního řádu byl pojem sport zaveden v zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře 

sportu. Podle § 2, odstavce 1 na 1. stránce, tohoto zákona je sport definován: „Pro účely tohoto 

zákona pojem sport představuje veškeré formy tělesné činnosti, které prostřednictvím 

organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické 

kondice, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní. ´´ 

 

2.2 Fotbal 

 

Samotné slovo fotbal vzniklo z anglického football, tedy foot jako noha a ball jako míč. 

Dříve zvaný také kopaná. Představuje kolektivní míčovou hru, která je pravděpodobně 

nejpopulárnějším sportem na světě. 

 

Ve fotbale se na obdélníkovém, zpravidla travnatém hřišti, střetávají dvě družstva čítající 

jedenáct lidí. Cílem každého z nich je dosáhnout většího množství branek (gólů) v soupeřově 

sítí, než ve vlastní. Pokud míč celým objemem přejde brankovou čáru mezi tyčemi soupeře, je 

dosaženo branky. Hráči mohou k hraní míčem používat libovolné části těla kromě rukou a paží. 

Za určitých předpokladů jenom brankář (tzn. jeden z hráčů, odlišený barvou dresu) může 

v blízkosti (ve vymezeném prostoru) vlastní branky hrát i rukama. [11] 
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2.2.1 Historie fotbalu 

 

Fotbal v současné podobě se podle nejstarších dochovaných pramenů zrodil v Anglii 

v šedesátých letech 18. století. To, co tomuto vzniku předcházelo, fotbal jen zdánlivě 

připomínalo. Jednalo se o různé míčové hry již ve starověkém Řecku či Římě, ale také i 

v Egyptě nebo v Číně.  

 

Fotbal je fenoménem již od středověku, kdy se hrával v Anglii, například v ulicích 

Londýna. Na každé straně ale bylo i několik stovek lidí a nezřídka docházelo ke zraněním a 

pustošení majetku. Asi i to byl jeden z důvodů zákazu hraní fotbalu z roku 1331 vycházejícího 

od samotného krále Edwarda II. V renesanční Itálii, kde se uchytil název calcio fiorentino,  

se mu věnovali jak lidé z nižších vrstev společnosti, tak zejména i známé osobnosti z rodu 

Medicejů. 

 

Výsledkem jednání z roku 1848, kde se sešlo 14 zástupců škol, se stala první ucelená 

sada pravidel, známá jako Cambridgeská pravidla. The Football Association (FA), první 

oficiální fotbalové sdružení světa, bylo založeno 26. října 1863. Tímto krokem vyvrcholily 

sjednocující tendence. V prosinci téhož roku byla schválena asociační pravidla. V roce 1857 

vznikl FC Sheffield, který je považován za nejstarší fotbalový klub na světě. Anglie a Skotsko 

sehrály 30. listopadu 1872 v Glasgowě první mezistátní utkání.  

 

Nejstarší fotbalová pohárová soutěž světa byla založena 16. října 1871 a hned následující 

rok proběhl úvodní ročník. Jednalo se o FA Cup. Název napovídá, že se jedná o soutěž 

pořádanou nejstarším fotbalovým sdružením, The Football Association. V roce 1888 byla  

v Anglii založena také nejstarší fotbalová soutěž světa, Premier league. Následoval rychlý 

vývoj, díky němuž se fotbal rozšířil i do ostatních zemí Evropy i celého světa. Celosvětová 

popularita fotbalu zapříčinila vznik Mezinárodní fotbalové asociace (FIFA) v roce 1904. FIFA 

se stala zastřešující organizací fotbalu pro celý svět podobně jako Mezinárodní olympijský 

výbor. V roce 1954 byla založena organizace UEFA, která pořádá každoroční fotbalovou 

soutěž pro nejlepší kluby evropských lig Ligu mistrů, dříve zvanou Pohár mistrů evropských 

zemí. [11] 
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2.2.2 Počátky fotbalu v českých zemích 

 

Pravděpodobně první míč byl do Čech dovezen v roce 1887. Téhož roku byl také sehrán 

první veřejně přístupný zápas. Fotbal se od té doby hrál hlavně mezi studenty pražských 

středních škol. Tato hra však spíše připomínala ragby. 

 

V roce 1891 se z Anglie vrátil Josef Rösller-Ořovský a stal se nadšený propagátorem 

fotbalu, ale i dalších sportů. Ten ve spolupráci s Karlem Hammerem připravil překlad pravidel, 

aby se co nejvíce blížila pravidlům Anglické fotbalové asociace. Stál také u zrodu nejstaršího 

fotbalového klubu u nás, SK Slavie Praha. Vůbec první soutěž v kopané u nás se konala na jaře 

1896 a v rámci jejího konání také proběhlo první pražské derby mezi Spartou a Slávií 

s výsledkem 0:0. Prvním mistrem Království českého se stal klub ČFK Kickers, který později, 

na podzim téhož roku, zanikl. V roce 1901 byl na popud SK Slavie založen Český fotbalový 

svaz, který se později, roku 1921, přejmenoval na Československý fotbalový svaz. Od června 

1924 mohou kluby hlásit své první profesionální hráče a vznikla tak i první profesionální 

soutěž. [11] 

 

2.3 Management 

 

Management znamená schopnost řídit a cílevědomě organizovat. Jedná se o vykonávání 

úkolů skupiny lidí k uskutečnění určitých cílů. Management zahrnuje činnosti manažera jako: 

rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, koordinace, vedení lidí atd. Management 

je také předmět studia, kdy se vedoucí pracovníci snaží zvládnout specifické činnosti směřující 

k dosažení cílů organizace. [5]  

 

2.3.1 Manažer 

 

Osobnost manažera je vždy jedním z faktorů ovlivňujících rozvoj každého podniku. 

Obvykle je vyžadováno, aby formální autorita manažera, jenž je dána jím zastávanou funkcí, 

postavením v řídící hierarchii, ale i samotným názvem funkce, korespondovala s jeho 

přirozenou autoritou, která je určena těmito faktory: 

 odbornou kvalifikací, která je nezbytná, pokud manažer má mít vůdčí roli a adekvátní 

respekt mezi svými podřízenými, 
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 důsledností, která by měla být u manažera vyšší nebo alespoň stejná jako je vyžadována 

u podřízených, 

 morálními vlastnostmi, které by měly znamenat, že manažer je poctivý, zodpovědný, 

nepodceňuje druhé a nesnaží se utéct ze zodpovědnosti přesunutím problémů  

na podřízené, 

 partnerskými vztahy s podřízenými, které by měly být podpořeny vstřícným, ale i 

férovým jednáním z obou stran. Měl by mít zájem o práci a problémy svých 

podřízených, umění oceňovat jejich nápady a viditelnou snahu umožnit jím účast  

na rozhodování nebo vyjádření stanovisek. 

 

Mezi manažerské dovednosti, které jsou naprosto nezbytné při výkonu činnosti manažera, 

můžeme zařadit následující tři: 

 lidské dovednosti, jenž zahrnují práci s lidmi a také jejich vedení, nezbytné je i 

vytváření vhodného pracovního prostředí, které zajišťuje a podněcuje rozvoj pracovního 

úsilí, 

 koncepční dovednosti, které znamenají umění rozpoznat důležité a podstatné od toho 

méně důležitého nebo nepodstatného a také by měly dokazovat, zda-li je manažer 

schopný vést celý podnik, 

 technické dovednosti, které by měly značit jisté zkušenosti při používání metod a 

postupů směřujících k realizaci výkonných činností a procesů. 

 

Bez ohledu na to, o jakou firmu se jedná, jakou má specifikaci podnikání a systém řízení, 

lze definovat obecné zásady pro chování manažera v jakékoliv organizaci. Mezi tyto obecné 

zásady patří:  

 mít jasné cíle – „co a jak děláme“, 

 orientovat se na priority – „co je podstatné a důležité“, 

 preferovat prevenci – předcházet problémům s co největším předstihem, protože čím 

dříve se nedostatky objeví a odstraní, tím se minimalizují ztráty s nimi spojené, 

 omezit plýtvání časem – umění určit jasné postupy při jednotlivých činnostech, 

 respektovat určující hlas zákazníka – snaha o maximální uspokojení zákazníků. 

 

Od každého dobrého manažera je očekáváno, že bude lídrem, to znamená, že by měl 

přijatelně podněcovat a aktivizovat podřízené. Vykonávání této funkce vůdce je podmíněno 
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řadou činností: nalezení optimálních příležitostí k podnikání, určení těch nejlepších prostředků 

vedoucích k motivaci podřízených, inspirování pracovníků k iniciativě a rozvoji, vytváření 

příjemného prostředí ke spolupráci, efektivní využívání moci atd. Všechny manažerské role  

se obvykle doplňují, překrývají nebo na sebe navazují. Jejich případné podcenění nebo naopak 

přecenění zákonitě musí vést k chybám v řídící práci. [4] 

 

2.3.2 Manažerské funkce 

 

Odborníci věnující se problematice managementu se shodují, že jedno z 

nejpoužívanějších a nejrozšířenějších členění manažerských funkcí je rozdělení na: 

 plánování, 

 organizování, 

 výběr a rozmístění pracovníků, 

 vedení lidí, 

 kontrola. 

 

Plánování znamená proces začínající vytyčením cílů, kterých chce ekonomický subjekt 

dosáhnout. Jde o strategii, metody a podrobný popis pro jejich dosažení. Plánování zahrnuje 

výběr cílů a volbu úkolů pro realizaci všech manažerských funkcí. Bereme v potaz celou řadu 

plánů, od celkových až po velmi podrobné plánovací studie, návrhy či analýzy. 

 

Organizováním máme na mysli spolupráci kvalitních pracovníků. Je zřejmé, že určitě 

přináší větší efektivitu pracování v přehledně vytvořené organizační struktuře, kde by měl 

každý člen znát svoji úlohu v týmové kooperaci a také vzájemný vztah s ostatními. Všechny 

úkoly potřebné k dosažení cílů by měly být delegovány těm lidem, kteří jsou nejlépe 

kompetentní k jejich splnění. Hlavním smyslem organizační struktury je pomoct vytvořit 

adekvátní prostředí pro vykonávání daných činností. Všechny organizační struktury by 

zpravidla měly být navrženy tak, aby bylo zcela evidentní, kdo a jaké úkoly má plnit, a kdo je 

zodpovědný za výsledky. 

 

Personalistika znamená obsazování jednotlivých pozic v organizační struktuře. Toto  

se děje skrze najímání, umisťování, povyšování, vybírání a ohodnocování pracovní síly. 

Zahrnuje také školení, kompenzování a plánování povolání. Účelem personalistiky je 
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nejoptimálnější obsazení pracovníků do manažerských rolí, tak aby byli schopni a ochotni 

plnit své úkoly. Výběr lidských zdrojů je nejdůležitějším prvkem celého řízení. Jde  

o proces vybírání nejvhodnějších osob, které se ucházejí o současné nebo budoucí posty, 

pomocí objektivních kritérií. 

 

Vedení lidí představuje působení na lidi tak, aby byli prospěšní celé organizaci, aby 

pomáhali k dosahování stanovených cílů. Řízení je podmíněno vytvořením vhodného prostředí 

spolupráce, tak aby bylo dosaženo společných cílů. Cílem manažera by neměla být manipulace 

s lidmi, ale právě naopak poznání toho, čím je kdo motivován. 

 

Kontrolování je manažerská funkce představována měřením, případně i korigováním 

vykonané práce. Předmětem kontrolování je zjištění, zda jsou plněny plány a je-li dosahováno 

stanovených cílů. Plánování a kontrolování spolu velmi úzce souvisí. Bez cílů, plánů a bez 

předem určených kritérií nemůže existovat kontrola. Prvořadou povinností manažerů je 

kontrola stavu plněných plánů. Za kontrolu jsou zodpovědní všichni manažeři, od manažerů  

na nejvyšší úrovni, včetně manažerů na nejnižší organizační úrovni. Má-li být kontrola, musí 

být přizpůsobena: 

 plánům, 

 individuálním manažerům, 

 požadavkům efektivnosti a účinnosti. [3] 

 

2.3.3 Sportovní management 

 

Sportovní management je ucelené řízení sportovních svazů, spolků, klubů, družstev, které 

alespoň z části realizují podnikatelsky orientované aktivity. Zahrnuje také manažerské řídící 

funkce. Může se také jednat o způsoby řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního 

zboží nebo provoz v oblasti placených tělovýchovných a rekreačních služeb. 

  

Pro sportovní management jsou charakteristické 3 aspekty:  

 sportovní marketing,  

 podnikání ve sportu,  

 zaměstnání ve sportu, který vyrábí sportovní zboží. [4] 
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2.3.4 Sportovní manažer 

 

Manažer je především profese a její nositel by měl být zodpovědný především  

za dosahování svěřených cílů, a to hlavně s využitím kolektivu spolupracovníků a poskytnutých 

zdrojů, čítající i tvůrčí účasti na stanovení a zajištění cílů. [10] 

 

Sportovním manažerem je: 

 manažer na úrovni vedení sportovní činnosti, 

 manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku, 

 manažer v podnikatelském sektoru.  

 

Vlastnosti a schopnosti nutné pro výkon povolání sportovního manažera: 

 komunikativnost, 

 čestnost, férovost a diplomacie, slušnost, 

 přirozená autorita, zdravé sebevědomí, ctižádostivost a cílevědomost, 

 samostatnost a tvořivost,  

 jasné, rychlé a pohotové rozhodování, 

 umění motivovat, 

 pracovitost, odhodlanost, zodpovědnost, 

 schopnost a ochota se neustále vzdělávat, 

 trpělivost a důslednost atd.[2] 

 

2.4 Typologie sportovních organizací 

 

V našem sportovním prostředí se nejčastěji vyskytují organizace s právní formou akciové 

společnosti, společnosti s ručením omezeným a občanským sdružením. Vzhledem k tomu, že  

v praktické části práce je popisována zejména akciová společnost, proto se jí tato kapitola 

zabývá především. Společnost s ručením omezeným a občanské sdružení, jež s prací příliš 

nesouvisí, jsou popsány jen okrajově. 
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2.4.1 Akciová společnost 

 

Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet  

se podle stanov společnosti na jejím řízení, zisku a likvidačním zůstatku při zániku společnosti 

(§ 197 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). Tvorba organizační struktury je zčásti, 

hlavně ve vyšších patrech úrovně řízení, vázána obchodním zákoníkem. V českém prostředí  

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

ručí za své závazky celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti (§ 154 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). 

 

Obr. 2.4.1 Obecné schéma akciové společnosti 

 

 

Zdroj: [3] 

 

Valná hromada 

Jde o vrcholný orgán, který je složen z akcionářů. Akcionář může projevit svou vůli 

hlasováním. Váha jeho hlasování je závislá na počtu a hodnotě akcií. 

Valná hromada projednává: 

 změnu stanov,  

 rozhoduje o základním kapitálu a vydávání dluhopisů,  

 o členech představenstva,  

 o členech dozorčí rady,  

VALNÁ HROMADA 

 

 

DOZORČÍ RADA 

 

 

PŘEDSTAVENSTVO 

 

 

VRCHOLOVÝ MANAGEMENT 
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 schvaluje roční účetní uzávěrku, rozhoduje o rozdělení zisku a o stanovení tantiém 

(odměny funkcionářům společnosti),  

 o zrušení společnosti (§ 184 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). 

 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem. Zřizuje se povinně. Její hlavní funkcí je dohlížení 

na výkony představenstva. Členové dozorčí rady mají z titulů své funkce oprávnění k nahlížení 

do všech dokladů či záznamů vznikajících v důsledku činností společnosti. Svolává valnou 

hromadu. Nejmenší počet členů jsou tři. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu odvislou  

od toho, jak je uvedená ve stanovách, nicméně funkční období není delší než 5 let. Členy  

se mohou stát pouze fyzické osoby. Členství v dozorčí radě není slučitelné s členstvím  

v představenstvu, funkcí prokuristy. Osoba oprávněná jednat jménem společnosti podle zápisu 

v obchodním rejstříku také nesmí být členem dozorčí rady. Členové se účastní VH a jsou také 

povinni seznámit VH s výsledky své kontrolní činnosti.  

 

Představenstvo 

Představenstvo je řídícím a statutárním orgánem, které volí valná hromada ze svých členů 

na dobu určitou. Tato doba nesmí přesáhnout 5 let. Jménem společnosti může jednat každý  

z členů představenstva. Tito členové jsou zapsáni do obchodního rejstříku. Členem může být 

jen fyzická osoba. V čele je předseda. Představenstvo se skládá nejméně ze tří členů (§ 191 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). 

 

Vrcholový management 

Vrcholový management společnosti by měl představovat profesionální operativní řízení. 

Vymezení činnosti je formováno s ohledem ke konkrétním činnostem společnosti, není již 

určeno obchodním zákoníkem. U sportovních klubů obvykle různorodost organizačních 

struktur začíná při organizaci jeho profesionálního managementu. [3] 

 

2.4.2 Společnost s ručením omezeným 

 

Organizační struktura společnosti s ručením omezeným musí ve sportu respektovat 

obchodním zákoníkem předepsanou strukturu orgánů. Jedná se o valnou hromadu, jednatelé a 

dozorčí radu. Zakládá se na základě společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny. 



16 

 

Obr. 2.4.2 Obecné schéma společnosti s ručením omezeným 

 

Zdroj: [3] 

 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Má povinnost se scházet alespoň 

jedenkrát do roka. Její působnost zahrnuje: 

 odmítnutí jednání učiněných před vznikem společnosti, 

 pravidelné schvalování roční účetní závěrky, rozdělování zisků či případná úhrada ztrát, 

schvalování stanov, 

 rozhodování o změně společenské smlouvy, 

 jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 

 jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, 

 vyloučení společníka, 

 rozhodování o zrušení společnosti. 

 

Statutárním orgánem společnosti bývá jeden nebo více jednatelů. Pokud má společnost 

více jednatelů, jejím jménem je oprávněn jednat každý z nich samostatně. Jednatelé mají 

povinnost informovat společníky o záležitostech společnosti. 

 

Dozorčí rada by měla dohlížet na činnost jednatelů, dále také přezkoumávat roční účetní 

uzávěrky. Další její povinností je podávání zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené podle 

společenské smlouvy. Jejím právem je nahlížení do obchodních a účetních knih či jiných 

dokladů a následná kontrola v nich obsažených údajů.  

VALNÁ HROMADA 

 

 

DOZORČÍ RADA 

 

 

JEDNATEL. JEDNATELÉ 

 

 

PROF. MANAGEMENT 
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Kromě orgánů vytvářených společností s ručením omezeným povinně jsou dále 

vytvářeny orgány profesionálního managementu, jehož forma je však u sportovních klubů typu 

společnosti s ručením omezeným rozdílná. [3] 

 

2.4.3 Občanské sdružení 

 

Jde o nejrozšířenější organizační strukturu využívanou ve sportovní oblasti v České 

republice. Založení občanského sdružení upravuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.  

 

Stanovy jsou základním dokumentem občanského sdružení. Ve stanovách se organizační 

struktura projednává na úrovni orgánů klubu. A těmi jsou: valná hromada (konference), 

prezident klubu, dozorčí rada klubu (event. revizoři účtů). Přestože jsou některé názvy shodné  

s obchodními společnostmi, je principální realizace činnosti odlišná. Prezident klubu je 

oprávněn řídit zasedání, uzavírat jménem klubu pracovně právní vztahy, uzavírat jménem 

klubu právní vztahy, svolávat řádnou i mimořádnou valnou hromadu. Dozorčí rada je 

oprávněna kontrolovat všechny účetní a finanční operace klubu a stav hospodaření s penězi. 

Občanská sdružení nejsou na rozdíl od společností s ručením omezeným a akciových 

společností založena za účelem dosahování zisků. Dokonce ani nemají povoleno jej vykazovat. 

 

Obr. 2.4.3 Obecné schéma občanského sdružení 

Zdroj: [3] 

 

 

VALNÁ HROMADA 
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2.5 Marketing 

 

Současný význam pojmu marketing je využíván nikoli jako schopnost prodávat výrobek, 

nýbrž uspokojovat potřeby zákazníků. Marketing začíná již mnohem dříve než je vůbec vlastní 

produkt vyroben. Představuje úlohy manažerů spojené nejprve s výzkumem trhu, jeho 

segmentaci, určením optimální marketingové strategie, alokací výrobku na trh, vyhledáváním 

dalších, nových příležitosti. V neposlední řadě jde o neustálou snahu zvyšovat prodej výrobků, 

ale i mnoho dalších činností, které by měl manažer podniku zvládnout. [3] 

 

2.5.1 Pojem marketing 

 

Tento pojem je v současné době hojně využívaným termínem, možná i v důsledku toho 

bývá jeho význam docela zkreslený. Nejedná se totiž v žádném případě jen o průzkum trhu či 

propagaci. Tyto techniky jsou samozřejmě částmi marketingu, nicméně tento pojem je mnohem 

širší. Tvoří jej jednotný vzájemně propojený komplex činností, jež ve svém důsledku ústí 

v optimálně fungující trh. Dále se jedná i o zajištění potřeb a požadavků zákazníků při růstu 

zisků firmy. [4] 

 

Kotler (2009, s. 2) ve svém díle uvádí, že: „Marketing je společenský proces, v němž 

jedinci a skupiny získávají to, co potřebují a chtějí, a během něhož vytváříme, nabízíme a 

svobodně směňujeme s jinými výrobky a službami, které mají hodnotu.“ 

 

2.5.2 Sportovní marketing 

 

Definování pojmu sportovní marketing musí logicky zahrnovat obě složky, marketing i 

sport, ale také musí především vycházet z obecné definice marketingu. 

 

Mulin a Hardy (In Durdová, 2009, s. 5) definují sportovní marketing takto: „Sportovní 

marketing se skládá ze všech aktivit, které jsou určeny k tomu, aby vyšly vstříc všem 

požadavkům a přáním sportovních spotřebitelů pomocí procesu výměny.“ 

 

Sportovní marketing v současnosti postihuje dvě hlavní tendence: 

 marketing sportovních produktů a služeb, které jsou vedeny přímo ke spotřebitelům, 
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 marketing jako sportovní reklama. 

 

Sportovní marketing dává možnost všem sportovním organizacím strukturalizovat 

nabídku sportovního produktu, také ji řídit v souladu s požadavky trhu a zvolit k tomuto účelu 

systém adekvátních nástrojů, pomocí nichž může docházet k dosažení stanovených cílů. [3] 

 

2.6 Marketingový mix ve sportu 

 

Marketingový mix značí souhrn aspektů, pomocí nichž se podnik snaží dosahovat 

stanovených cílů. Jsou v něm zahrnuty všechny nástroje, které může podnik ovlivňovat, aby 

dosáhl co možná největší poptávky po svých produktech. Jak známo, základním označením 

marketingového mixu je 4P, protože zahrnuje čtyři základní nástroje, jejichž názvy začínají  

v anglickém překladu písmenem P. Jedná se o: 

 

 product – produkt, výrobek, 

 price – cena v marketingu, 

 place – místo, distribuce, prodej, 

 promotion – marketingová propagace, komunikace.[4] 

 

2.6.1 Produkt ve sportovním průmyslu 

 

Bezpochyby nejdůležitější složka marketingového mixu. Od něj jsou potom dále 

odvozeny další marketingové nástroje. Produkt v tomto smyslu nemůžeme vnímat jen pouze 

jako výrobek ve smyslu zboží, ale jedná se také o službu, kterou podnik může nabízet. Proto jej 

můžeme rozlišit na produkt:  

 - hmotný, tedy výrobky hmatatelné, např. sportovní obuv, sportovní vybavení,  

 - nehmotný, většinou služby, ale mohou to být také různé nápady nebo vynálezy. 

 

Materiální produkty v tělesné výchově a sportu: 

 sportovní nářadí, sportovní náčiní, 

 sportovní oděvy, výstroj, 

 potravinové doplňky, sportovní kosmetika. 
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Nemateriální produkty v tělesné výchově: 

 základní produkty (nabídka tělesných cvičení a sportovních akcí, služba jako sportovní 

produkt), 

 produkty vázané na osobnost (výkony sportovců, výkony trenérů, výkony poskytovatelů 

sportovních služeb), 

 myšlenkové produkty v tělesné výchově a sportu (rozvoj kinantropologie), 

 vedlejší produkty tělovýchovných a sportovních zařízení (společenské akce, doprava). 

[4] 

 

2.6.2 Cena ve sportovním průmyslu 

 

V marketingu je důležité, aby byla cena chápána jako protihodnota, kterou zákazníci 

musí obětovat nebo dostanou za poskytnutí určitého produktu. Je pravidlem, že bývá vyjádřena 

v penězích, ale objevují se i případy, kdy např. v barterových obchodech můžeme jako 

protihodnotu obdržet jiné produkty. Je zřejmé, že cenou sportovního produktu máme   

na mysli jak cenu materiálního, tak i nemateriálního produktu. Stanovení této ceny je velmi 

obtížné zejména v situacích, kdy se v této ceně odráží i hodnota prožitku jednotlivého 

spotřebitele a další faktory specifické pro tento typ produktu. [2] 

 

2.6.3 Místo ve sportovním průmyslu 

 

V marketingovém mixu představuje tržní umístění produktu. Jeho určení předchází 

analýzy dostupnosti sportovního produktu, geografické rozmístění trhů a podmínky distribuce 

sportovního produktu. Marketingový plán může být velmi výrazně ovlivněn faktory, jež mají 

vztah k rozmístění. Je nezbytné, aby zařízení nabízející sportovní produkty mělo atraktivní 

vzhled (barevné sladění a dobrý stav), nebylo těžko přístupné (zejména se jedná o dopravní 

dostupnost). Mělo by také na zákazníky působit příjemně, samozřejmě je také podstatná 

lokalizace v bezpečném okolí. Je potřeba mít na mysli, že při spotřebě sportovního produktu 

dochází často k produkci i spotřebě ve stejnou dobu.  

 

Neméně podstatnou záležitostí je i místo distribuce vstupenek. Samozřejmostí by měla 

být snaha dosáhnout toho, aby zájemci mohli nakupovat snadno, rychle a pohodlně. Distribuce 

je klíčovým prvkem sportovního marketingu. Je velmi známo, že sportovní organizace dosti 
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často k prodeji vstupenek používají i jiná vlastní zařízení (obchody, předprodejní agentury), ale 

také i zařízení svých obchodních partnerů. 

 

Pro zákazníka je určitě jedním z hlavních aspektů rozhodování, zda sportovní událost či 

činnost navštívit, místo poskytování sportovního produktu (služby). Také nabízené prodejní 

cesty hrají svou roli. Je logické, že místo, prostředí a způsob poskytování služeb mají svou 

velmi důležitou úlohu při vnímání hodnoty a užitku služby. [4] 

 

2.6.4 Marketingová komunikace ve sportovním průmyslu 

 

Někdy také zvaná propagace je naprosto důležitou a nejvíce „viditelnou“ částí 

marketingové komunikace. Bývá někdy zaměňována za marketing jako takový. Nejpodstatnější 

úlohou marketingové komunikace ve sportu je starost o dostatečné informování potenciálních 

zákazníků, tedy cílovou skupinu, dále jde i o podporu jejich angažovanosti ve sportu. 

 

Metody propagace zahrnují: 

 reklamu, 

 sponzoring, 

 přímý marketing, 

 předprodej, 

 média, 

 exhibiční hry, 

 korporátní balíčky, 

 autogramiády, 

 tiskové konference, 

 přestávkový program, 

 sportovní plesy, zábavy, letní večery apod., 

 sportovní akce pro děti a mládež, 

 semináře a školení trenérů. [4] 
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2.7 Metody výzkumu 

 

2.7.1 SWOT analýza 

 

Celkové hodnocení silných a slabých (strengths, weaknesses) stránek společnosti, 

příležitostí a hrozeb (opportunities, threats) se nazývá SWOT analýza. Představuje činnosti 

spojené s monitorováním vnějšího a vnitřního marketingového prostředí. 

 

Rozděluje se na analýzu externího (příležitosti a hrozby) a interního (silné a slabé 

stránky) prostředí. Informace o vnějším okolí jsou získávány jak z vnějšího 

makroekonomického (např. ekonomické, přírodní, technologické a politické faktory), tak i 

mikroekonomického prostředí (zákazníci, dodavatelé, konkurence) podniku. Data týkající  

se vnitřního prostředí podniku se získávají pomocí nástrojů marketingového mixu nebo z dat 

získaných např. dotazováním či rozhovory. [9] 

 

2.7.2 Marketingový výzkum 

 

Kotler (2009, s. 140) ve své knize říká: „Definujeme marketingový výzkum jako 

systematické plánování, shromažďování, analyzování, a hlášení údajů z zjištění jejich 

důležitosti pro specifickou marketingovou situaci, před níž se ocitla firma.“ 

 

Marketingový výzkum se skládá z následujících procesů: 

 definice problému a stanovení cílů výzkumu, 

 vytvoření plánu výzkumu, 

 shromáždění informací, 

 analýza informací a dat, 

 prezentace závěrů, 

 provedení rozhodnutí. [9] 

 

 

 

 



23 

 

2.7.3 Rozhovor 

 

V marketingovém výzkumu je získávání primárních dat založeno na řadě metod.  

K základním metodám patří: 

  metody pozorování, 

  metody šetření (dotazování), 

  metody experimentální. [6] 

 

Dotazování je možno popsat jako metodu sběru dat založenou na přímém (rozhovoru) nebo 

zprostředkovaném (dotazník, anketa) verbálním kontaktu mezi výzkumníkem a respondentem. 

 

Dotazování se zpravidla uskutečňuje třemi hlavními typy technik: 

  osobní dotazování, tj. rozhovor tazatele s respondenty, 

  telefonické dotazování, 

  písemné dotazování, tj. pomocí dotazníku zasílaného poštou nebo mailem. 

 

Osobní dotazování je nejvíce rozšířená technika šetření. Osobní dotazování se může 

uskutečňovat v domácnostech, na veřejných místech, apod. 

 

Rozhovor může být definován jako systém přímého verbálního kontaktu mezi tazatelem a 

dotazovaným, s cílem získat informace prostřednictvím otázek, které klade tazatel. 

Rozhovorem se nemůžeme dobrat objektivních údajů, pouze subjektivních – názory, mínění 

respondenta o určitém problému. [9] 

 

K hlavním typům rozhovorů patří: 

 

1. Rozhovory standardizované – respondentovi jsou kladeny přesně formulované otázky  

ve stanoveném pořadí. 

2. Rozhovory nestandardizované – tazatel klade respondentovi otázky volně. 

3. Rozhovory polostandardizované – tazatel klade respondentovi otázky zčásti ve stanoveném 

závazném znění, a částečně klade otázky volným způsobem. [6] 
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3 Analýza a komparace managementu sledovaných klubů 

 

3.1 Analýza klubu FC Baník Ostrava 

 

3.1.1 Klub FC Baník Ostrava 

 

Historie 

FC Baník Ostrava vznikl jako SK Slezská Ostrava 8. září 1922. V roce 1934 se fanoušci 

dočkali prvního stadionu a SK Slezská na něm vydržela až roku 1959, kdy se přestěhovala na 

Bazaly, které klubu slouží dodnes. V dobách protektorátu Čechy a Morava klub sestoupil 

z nejvyšší soutěže a musel bojovat o postup zpět. Bojoval tehdy i s městským rivalem 

z Vítkovic, takže jejich městská rivalita počíná právě v tomto období.  

 

V sezóně 1966/1967 hrál Baník zatím naposledy druhou nejvyšší soutěž u nás. Prvního 

ligového titulu se Baník dočkal v sezóně 1975-76 a největších úspěchů klub dosahoval pod 

trenérem Evženem Hadamczikem, jež byl do funkce jmenován v roce 1978. Nadmíru úspěšné 

období bylo charakteristické domácí neporazitelností, kdy Baník neprohrál 74 utkání za sebou.  

 

Také v evropských soutěžích dosáhl klub solidních úspěchů. Poprvé se jich zúčastnil 

v letech 1969-70, jednalo se Veletržní pohár, dnešní Evropskou ligu. Dokázal dokonce 

postoupit do semifinále tehdejšího Poháru vítězů pohárů v ročníku 1978/1979 a do čtvrtfinále 

Poháru mistrů evropských zemí 1980/1981. Výčet velkých mezinárodních úspěchů ještě 

doplňuje účast ve čtvrtfinále Poháru UEFA v sezóně 1974/1975. 

 

V období 2000-2001 hrál Baník o udržení v první lize, skončil nakonec čtrnáctý. Právě 

v této době se vlastníky stali Alois Hadamczik a Petr Lamich, kteří pomohli klub vrátit mezi 

elitu. V lednu 2003 Daniel Vacek, bývalý vynikající tenista, odkoupil od předchozích majitelů 

75 % akcií a stal se tak většinovým vlastníkem klubu. Jeho pravomocemi v Ostravě byl 

pověřen někdejší výtečný tenisový trenér a úspěšný podnikatel Tomáš Petera, který v létě roku 

2009 oznámil, že získal majoritní balík akcií klubu od Daniela Vacka, čímž se stal novým 

vlastníkem Baníku. 

Tomáš Petera jako majitel skončil po devíti letech 13. února 2012. Novými majiteli klubu 

se stala společnost SMK Reality Invest, kterou spoluvlastní podnikatel Libor Adámek a 
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společnost PAM market, kterou vlastní Petr Šafarčík. Od Tomáše Petery odkoupili noví 

majoritní akcionáři 95 procent akcií. Z tohoto vyplývá, že Baník je v současnosti akciovou 

společností.[1] 

 

Největší úspěchy: Mistr ligy čtyřikrát (1975/1976, 1979/1980, 1980/1981, 2003/2004)  

Vítěz poháru ČMFS (2004/2005) 

Vítěz československého poháru (1972/1973, 1977/1978, 1990/1991) 

Vítěz českého poháru (1972/1973, 1977/1978, 1978/1979, 1990/1991) 

Pohár mistrů evropských zemí čtvrtfinále - 1980/1981 

Pohár UEFA čtvrtfinále - 1974/1975 

Pohár vítězů pohárů semifinále - 1978/1979 

  

3.1.2 Struktura managementu za rok 2011/2012 

Představenstvo 

 

 

 

 

 

 

 

Dozorčí rada 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: FC Baník Ostrava 

 

 

Předseda 

Mgr. Petr Šafarčík 

 

Místopředseda 

Ing. Libor Adámek 

 

Člen 

Ing. Vladimír Janoško 

 

Předseda 

JUDr. Vladimír Jirousek 

 

Člen 

JUDr. Radim Miketa 

 

Člen 

Ing. Martin Coufal 
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Management klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: FC Baník Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manažer ekonomického a správního úseku 

Pavel Lasák 

 

Generální sportovní manažer 

Radek Slončík 

 

Manažer sportovního úseku 

Michal Dyml 

 

Manažer provozního úseku 

Petr Konderla 

 

Manažer marketingového úseku 

Lubomír Zabavík 

 

Sportovně- technický manažer 

Jaroslav Jánoš 

 

Tisková mluvčí 

Eva Plevová Šimčíková 

 

Sekretář mládeže 

Vladimír Procák 

 

Sekretář 

Denisa Prucková 
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Realizační tým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: FC Baník Ostrava 

3.1.3 Cíle klubu 

 

Současné ambice klubu jsou zcela jistě ovlivněny neutěšenou finanční situací. Hlavním 

cílem je tedy pro Baník Ostrava především udržení klubu v nejvyšší české fotbalové soutěži. 

Vzhledem k silné fanouškovské podpoře si Baník klade za cíl, také hraní atraktivního fotbalu, 

který musí být samozřejmě podpořen dobrými výsledky klubu. Útočný fotbal má být předváděn 

hlavně v domácích zápasech. Nicméně i na hřiště soupeře Baník většinou nejezdí jen bránit, 

což ovšem není možné vždy splnit. Neméně důležitým cílem klubu je, aby dostali prostor a 

podporu hráči, kteří v Baníku působí od mládežnických let. Viz kapitola o Mládežnické 

akademii. 

Hlavní trenér 

Martin Pulpit 

 

Asistent trenéra 

Milan Matejka 

 

Trenér brankařů (asistent trenéra) 

Vítězslav Rejmon 

 

Vedoucí mužstva 

Tomáš Bernady 

 

Masér 

Ladislav Krabec 

 

Kustod 

Michal Čaja 

 

Fyzioterapeut 

Martin Výtisk 

 

Lékař týmu 

MUDr. René Boglevsky 
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3.1.5 Mládežnická akademie 

 

Baník, stejně jako většina prvoligových mužstev, disponuje fotbalovou akademií starající 

se o fotbalisty od nejútlejšího věku. Tito malí fotbalisté mají jedinečnou možnost projít všemi 

mládežnickými kategoriemi a dostat se až kádru A mužstva, protože Baník vždy byl, je a snad i 

bude známý tím, že jeho odchovanci dostávají velký prostor. 

 

Mezi nejznámější odchovance, kteří těmito družstvy prošli, patří Milan Baroš, Marek 

Jankulovski, Libor Sionko či Pavel Srníček nebo René Bolf, dále Tomáš Galásek, Luděk 

Mikloško. To je jen kratičký výčet hráčů, které si Baník dokázal sám vychovat. Všichni 

jmenovaní perfektně využili svou šanci nejen na Bazalech, ale dokázali se následně prosadit i 

v reprezentaci a v prestižních zahraničních soutěžích v Německu, Itálii, Anglii nebo Francii.  

 

Hráči Baníku navštěvují ZŠ J. Šoupala. Součástí jejich výuky je povinně volitelný 

předmět zvaný Pohybové a sportovní aktivity. Výuka v tomto předmětu je zaměřena na 

všestranný tělesný rozvoj (gymnastika, úpolová cvičení, míčové hry, plavání apod.). 

Tréninkový program díky této spolupráci navazuje na školní výuku a probíhá v areálu FC 

Baník Ostrava při ZŠ J. Šoupala, samozřejmě pod vedením profesionálních trenérů. 

 

Sportovní třídy mají přímou návaznost na Sportovní centrum mládeže Baníku, úzce 

spolupracuje se Sportovním gymnáziem v Ostravě i dalšími středními školami. Do této školy 

dojíždí hráči nejen z Ostravy či Ostravska. Baník si totiž talenty vybírá již v tomto věku, takže 

na tuto školu dojíždí kluci z celého Moravskoslezského kraje nebo i Olomouckého či 

Zlínského. 

 

Struktura mládežnických týmů 

 

Dorostenecké kategorie 

 

Starší dorost A do 19 let Celostátní liga staršího dorostu 

Mladší dorost A do 17 let Moravskoslezská liga mladšího dorostu 

Mladší dorost B do 16 let Moravskoslezská liga mladšího dorostu 
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Žákovské kategorie 

 

Starší žáci A  do 15 let Moravskoslezská liga starších žáků 

Starší žáci B  do 14 let Moravskoslezská liga starších žáků 

Starší žákyně  do 14 let Městský přebor (soutěž chlapců) 

Mladší žáci A  do 13 let Moravskoslezská liga mladších žáků 

Mladší žáci B  do 12 let Moravskoslezská liga mladších žáků 

Mladší žákyně  do 11 let Městská soutěž (soutěž chlapců) 

Starší přípravka A do 11 let Soutěž starších přípravek 

Starší přípravka A do 10 let Soutěž starších přípravek 

Starší přípravka B do 10 let Soutěž starších přípravek 

Přípravka dívek do 10 let Soutěž starších přípravek (soutěž chlapců) 

Mladší přípravka A do 9 let Soutěž mladších přípravek 

Mladší přípravka B do 9 let Soutěž mladších přípravek 

Mladší přípravka A do 8 let Soutěž mladších přípravek 

Mladší přípravka B do 8 let Soutěž mladších přípravek 

Předmini A  do 7 let 

Předmini B  do 6 let 

 

3.1.5 Rozhovor se sportovně-technickým manažerem 

 

Rozhovor byl poskytnut sportovně- technickým manažerem, panem Jaroslavem Jánošem. 

 

1. Pracujete tady už dlouho? Popřípadě jakou dobu a kde jste pracoval předtím? 

 

Pracuji tady již asi 35 let. Předtím jsem tady hrával fotbal jako nejmenší žáček i dorostenec a 

v roce 1978 jsem se vrátil. Od té doby zde pracuji prakticky nepřetržitě. Byl jsem ve funkci 

trenéra A mužstva, vedoucího trenéra mládeže, vedoucího mužstva a teď pracuji na 

sekretariátu. 
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2. V jakých činnostech spočívá Vaše pracovní náplň? 

 

Starám se především o záležitosti týkající se administrativní práce. Jde tedy o registrace hráčů 

všech mužstev, správu zápasů a jednání s krajskou či městskou fotbalovou asociací.  

 

3. Máte vzdělání v oboru sportovní management? 

 

Ano, mám. Studoval jsem trenéřinu v Praze na Katedře tělesné výchovy a sportu. Tím jsem 

získal profilicenci na trénování fotbalu. Musel jsem si kvůli tomu dokonce dodělávat úplné 

střední vzdělání, takže jsem v jednom roce studoval vysokou a střední školu zároveň. 

 

4. Umíte nebo tedy potřebujete ke své práci cizí jazyk? 

 

Já tedy cizí jazyk moc neumím. Snad jen rusky, popřípadě ještě polsky se domluvím. Ale to je 

tak vše. Jinak jazyk je dneska určitě potřeba, hlavně tedy angličtina nebo němčina. Dnes lidé 

mohou vycestovat téměř kamkoliv, to dříve nebývalo. Spoustu našich trenérů třeba posíláme  

do Belgie, Norska nebo Španělska. Dnes se navíc může cestovat i s těmi nejmenšími žáčky, 

takže existuje možnost je vzít na zahraniční turnaje, což jim dá i nové zkušenosti do života. 

Jazyk je tedy z těchto důvodů samozřejmě nezbytný. Kromě práce na počítači a jazyků 

zvládám všechno. 

 

5. Využíváte jednoho hlavního sponzora nebo více menších? 

 

Tak Baník má momentálně dva hlavní sponzory, jejíž názvy nosí hráči na přední straně dresů. 

Jedná se město Ostravu a společnost Vítkovice Machinery Group. Potom máme dlouhou řadu 

menších partnerů, od firmy zařizující sportovní vybavení, kterou je značka Joma až po řadu 

regionálních partnerů, například OZO, Auto Heller, Gambrinus apod. Nesmím také 

zapomenout na mediální partnery zabývající se informováním veřejnosti, tedy Rádio Orion či 

regionální Deník. 

 

 

6. Klade Váš klub větší důraz na práci s mládeží? 
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Ale jistě. Baník byl vždy proslulý svou prací s mládeží. Byl jedním z nejlépe pracujících 

fotbalových klubů s odchovanci u nás. Dnes tomu tak již bohužel není, ostatní nás totiž dohnali 

a někteří jako Sparta, Slavia nebo Olomouc nás i předběhli. Je to asi způsobeno tím, že nás 

začali napodobovat. 

Jako jedni z mála v České republice, nyní máme Mládežnickou akademii, díky níž dostáváme 

každoročně 1 000 000 korun od Fotbalové asociace České republiky. 

Baník navíc má uzavřenou spolupráci se školskými zařízeními (sportovní gymnázia, obchodní 

akademie, gymnázia i učiliště) v okolí, kde naší fotbalisté studují. 

 

7. Jakými nejvýznamnějšími vlastnostmi a schopnostmi by měl disponovat sportovní manažer? 

 

Je toho docela hodně, základem by měla být asi, jako snad u každého povolání, pracovitost. 

Určitě by měl být zodpovědný a férový vůči všem, se kterými přijde do styku. Nezbytné je, aby 

uměl přijmout porážku. Musí také být i diplomatem, hlavně pokud řeší nějaké spory v mezi 

hráči či trenéry nebo při jednáních s médií. 

 

8. V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu? 

 

Je to určitě ve shánění sponzorů, což je nejspíš způsobeno krizí, ve které se český stát zmítá. 

Důležitější je ovšem to, že naše sponzory odrazuje korupční aféra, kvůli které se do toho 

profesionálního fotbalu moc nehrne. I když zatím nebylo vlastně nic potvrzeno a vyřešeno. 

Nejhorší, že zatím nebyl nikdo potrestán. 

 

3.2 Analýza klubu AC Sparta Praha 
 

3.2.1 Klub AC Sparta Praha 

 

Historie 

Existence fotbalové Sparty je datována od roku 1891. Tohoto roku se několik nadšenců 

rozhodlo založit klub se jménem AC Praha, první ryze český klub. Později došlo k vnitřním 

sporům a 16. listopadu 1893 vznikl Athletic Club Královské Vinohrady. Na valné hromadě 9. 

srpna 1894 byl přijat název Sparta, který odrážel tehdejší celoevropské nadšení pro antickou 

tradici. 
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První stadion získal klub v roce 1904 naproti holešovickému pivovaru, za rok se ale 

stěhovali na Letnou do prostoru dnešního Národního technického muzea. Od roku 1906 se 

symbolem Sparty staly rudé dresy. V roce 1912, kdy se konalo první řádné mistrovství Českého 

fotbalového svazu a Sparťané získali svůj první mistrovský titul. V roce 1921 sparťané vyhráli 

v prestižním utkání o neoficiálního mistra Evropy. V roce 1924 byly fotbalovým svazem 

stanovená pravidla profesionalizace fotbalu. Mezi prvními 17 profesionálními kluby byla i 

Sparta. 

 

Prvního startu v evropských pohárech se klub z Prahy dočkal v roce 1964. V ročníku 

1974/75 Sparta poprvé a naposledy ve své historii sestoupila do 2. ligy. Pravděpodobně největší 

mezinárodní úspěch Sparta zaznamenala v roce 1973. V semifinále Poháru vítězů pohárů byla 

vyřazena AC Milánem. V sezóně 1991/92 prožila své nejúspěšnější tažení Pohárem mistrů 

evropských zemí v historii (dnešní Liga mistrů). Skončila druhá ve skupině, celkově tedy třetí 

až čtvrtá. V roce 2004 Spartu kupuje současný majitel, slovenská finanční skupina J&T. [11] 

 

Největší úspěchy: Mistr ligy 35krát (2010, 2007, 2005, 2003, 2001, 2000, 1999, 1998, 

1997, 1995, 1994, 1993, 1991, 1990, 1989, 1988, 1987, 1985, 1984, 1967, 1965, 1954, 1952, 

1948, 1946, 1944, 1939, 1938, 1936, 1932, 1927, 1926, 1922, 1919 a 1912) 

Vítězství v České nebo Československém poháru 27krát (2008, 2007, 

2006, 2004, 1996, 1994, 1992, 1989, 1988, 1987, 1986, 1984, 1980, 

1976, 1972 a 1964, 1946, 1944 a 1943) 

Pohár vítězů poháru – semifinále (1972-73) 
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3.2.2 Struktura managementu za rok 2011/2012 

Představenstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: AC Sparta Praha 

Dozorčí rada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: AC Sparta Praha 

Předseda představenstva 

JUDr. Daniel Křetínský 

Místopředseda představenstva, 

Obchod a finance 

Ing. Jakub Hlavica, MBA 

 

Místopředseda představenstva 

Ing. Dušan Svoboda 

 

Člen představenstva 

Ing. Michal Viktorin 

 

Člen představenstva 

Jakub Otava 

 

Předseda 

Ing. Dušan Palcr 

 

Člen 

Mgr. Jana Fráňová 

 

Člen 

Ing. Přemysl Beneš 

 

Člen 

Mgr. Marek Spurný 

 

Člen 

JUDr. Josef Prask 
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Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: AC Sparta Praha 

 

 

Vedoucí oddělení péče o sponzory 

Ing. Marcela Bednarčíková 

 

Sportovní ředitel 

Jaroslav Hřebík 

 

Hlavní účetní 

Jan Slaba 

 

Finanční ředitel 

Ing. Jakub Hlavica, MBA 

 

Ředitel komunikace 

Mgr. Ondřej Kasík 

 

Merchandising 

Mirzade Moulaviová 

 

Právník 

Mgr. Martin Procházka 

 

Marketing manažer 

Mgr. Tomáš Křivda 

 

Mezinárodní sekretář 

Ing. Rudolf Baťa 

 

Sekretariát klubu 

Marta Polívková 

 

Správní manažer 

David Simon 

SPRCÁNÍ 
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Realizační tým 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: AC Sparta Praha 

Hlavní trenér 

Vítězslav Lavička 

 

Asistent trenéra 

Zdeněk Svoboda 

 

Asistent trenéra 

Václav Jílek 

 

Trenér brankařů  

Pavel Srníček 

 

Kondiční trenér 

Pavel Rada 

 

Vedoucí mužstva 

Miroslav Baranek 

 

Fyzioterapeut 

Vít Zelenka 

 

Kondiční trenér 

Tomáš Malý 

 

Masér 

Tomáš Stránský 

 

Lékař 

MUDr. Petr Novák 

 

Lékař 

MUDr. Václav Čermák 

 

Lékař 

MUDr. David Erhart 

 

Kustod 

David Matěka 
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3.2.3 Cíle klubu 

 

Cíle Sparty Praha je zisk titulu mistra České republiky a následná reprezentace 

v evropských pohárech. Z tohoto důvodu je pro sparťanské vedení velmi podstatné, aby se klub 

probojoval do některé z evropských soutěží, nejlépe do Ligy mistrů. Jedním z dalších cílů je 

také vítězství v poháru Fotbalově asociace České republiky zvaném Pohár České pošty. Pokud 

by se to mužstvo podařilo, získalo by tím tzv. double, což se mu v jeho dosavadní historii již 

párkrát podařilo, naposledy v sezóně 2006-07. 

 

Jedním z dalších cílů je nově i větší prostor pro odchovance. Sparta se vždy snažila jim 

dávat příležitosti, nicméně v konkurenci panující v největším fotbalovém klubu u nás, je velmi 

těžké se prosadit. Nehledě na vedlejší faktory. Například je velmi zrádné nabídnout lukrativní 

smlouvu nadějnému hráči. Ten totiž nemusí vždy unést slávu a může se stát, že na sobě 

přestane „tvrdě pracovat“. Není potom možné lukrativně jej prodat do zahraničí. V poslední 

době velmi výrazně stoupá počet odchovanců v kádru A týmu, což by v konečném důsledku, 

mohlo přinést nemalé finanční prostředky do pokladny AC Sparta Praha. 

 

V neposlední řadě je důležitým cílem marketingové zviditelnění klubu. I díky této práci 

je klub z Letné týmem s největší fanouškovskou základnou u nás. Jeho marketingový úsek 

velmi dobře a rychle kopíruje trendy ze západní Evropy nebo je i sám dostatečně vynalézavý a 

má velký náskok oproti ostatním českým týmům při práci se svými fanoušky a obchodními 

partnery. 

 

3.2.4 Mládežnická akademie 

 

Tak jako Baník, i Sparta disponuje fotbalovou akademií starající se o fotbalisty od 

nejútlejšího věku, tedy již od 5 let. Tito malí fotbalisté mají možnost projít všemi 

mládežnickými kategoriemi a dostat se až kádru A mužstva. Nicméně prostor pro odchovance 

nebyl nikdy příliš velký. Jen v posledních pár letech se situace od základu změnila a nynější 

Sparta se snaží stavět především na hráčích, kteří vyrostli ne Letné. Tito odchovanci jsou 

samozřejmě průběžně doplňování fotbalisty, kteří jsou výjimeční svou typologií, takže jde 

především o kvalitní útočníky vysokého a urostlého vzrůstu z afrických zemí. 
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I přes těžkou situaci odchovanců ve Spartě, klub vždy byl a je znám svou kvalitou 

v oblasti výchovy hráčů pro celý český fotbal. Mezi nejlepší hráči, kteří na Letné „vyrostli“, 

patří Tomáš Rosický, Vratislav Lokvenc nebo Jan Koller či Patrik Berger a mnoho dalších. Jan 

Koller a Patrik Berger jsou právě příkladem hráčů, kteří se prosadili a vybojovali si zahraniční 

angažmá jinde než ve Spartě. Z poslední doby je pár hráčů, kterým Sparta dala šanci a už pouze 

vyčkává na jejich zpeněžení. Jsou jimi Ladislav Krejčí, Václav Kadlec či Josef Hušbauer. 

 

Nejmenší hráči Sparty mají možnost navštěvovat sportovní třídy při Základní škole 

Marjánka, hráčky zase Základní školu Na Smetance. Ta disponuje velmi dobrou vybaveností 

(nedávno prošla celkovou rekonstrukcí), nabízí vstřícnost k potřebám mladých fotbalistek a 

podmínky pro rozvoj výkonnostního sportu. Hráči v dorosteneckém věku mohou zase 

navštěvovat Anglo–německou obchodní akademii, v rámci sportovních tříd Sportovních center 

mládeže. 

 

Sparta Praha jako jeden z mála klubů u nás, disponuje Fotbalovým centrem mládeže na 

úrovni západoevropských fotbalových akademií. Vybudování tohoto centra vyšlo přibližně na 

256 milionů korun a bylo otevřeno v roce 2002. Centrum je umístěno na ploše bývalého 

spartakiádního stadionu Strahov a je vskutku unikátním zařízením, které poskytuje zázemí 

všem mládežnickým týmům AC Sparta Praha. Projektanti centra čerpali inspiraci v podobných 

areálech Bayernu Mnichov a FC Liverpool. 

 

Struktura mládežnických týmů 

 

Dorostenecké kategorie 

 

Starší dorost A do 19 let ČPP liga staršího dorostu 

Juniorky  do 19 let 1. dorostenecká liga dívek 

Mladší dorost A do 17 let ČPP liga mladšího dorostu 

Mladší dorost B do 16 let Česká liga mladšího dorostu 

 

Žákovské kategorie 

 

Starší žáci A  do 15 let Česká liga starších žáků 
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Starší žáci B  do 14 let Pražský přebor starších žáků 

Starší žákyně  do 14 let 1. liga starších žákyň 

Mladší žáci A  do 13 let Česká liga mladších žáků 

Mladší žáci B  do 12 let Pražský přebor mladších žáků 

Mladší žákyně  do 12 let 1. liga mladších žákyň 

Mladší žáci C  do 11 let Praha - 1. třída mladších žáků 

Starší přípravka do 10 let Pražský přebor starší přípravky 

Přípravka dívek do 10 let Praha - 2. třída starší přípravky (soutěž chlapců) 

Mladší přípravka A do 9 let Soutěž mladších přípravek 

Mladší přípravka B do 8 let Praha - 2. třída mladší přípravky 

Předmini A  do 7 let   

Předmini B  do 6 let  

 

3.2.5 Rozhovor se správním manažerem 

 

Rozhovor byl poskytnut správním manažerem, panem Davidem Simonem. 

 

1. Pracujete tady už dlouho? Popřípadě jakou dobu a kde jste pracoval předtím? 

 

Na této pozici jsem od roku 2001. Takže se prakticky jedná o mé první zaměstnání. 

 

2. V jakých činnostech spočívá Vaše pracovní náplň? 

 

Zajišťuju věci týkající se jak A-týmu, tak i ostatních našich družstev. Starám se o oblečení a 

výstroje, zápisy před utkáním. Při práci také hodně komunikuji s FAČR, například ohledně 

účasti našich hráčů v reprezentacích všech věkových kategorií.  

 

3. Máte vzdělání v oboru sportovní management? 

 

Mám jen vzdělání v oboru obecného managementu, ale sport jsem dělal na docela vysoké 

úrovni v mých mladých letech. Hrál jsem solidně tenis a samozřejmě i fotbal za pražské kluby 

hrající nižší soutěže. Takže si myslím, že sportu docela rozumím a vyznám se v něm. 
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4. Umíte nebo tedy potřebujete ke své práci cizí jazyk? 

 

Myslím si, že se docela dobře domluvím jak anglicky, tak i německy. Jazyky ale tolik 

nevyužívám. Sparta zase tolik zahraničních hráčů nekupuje. Takže jej využívám při 

komunikace se zahraničními hotely, pokud třeba zařizuji nějaká soustředění. 

 

5. Využíváte jednoho hlavního sponzora nebo více menších? 

 

V současnosti má klub generálního partnera, jehož název je na dresech. Jde o sazkovou 

kancelář Fortuna a.s. Ještě máme dva hlavní partnery. Jedním je Generali Pojišťovna a.s., podle 

které v současnosti nese název náš stadion. Druhým je společnost Nike zajišťující oblečení a 

výstroj pro hráče. Kromě řadových mediálních partnerů, máme jednoho hlavního. Tím je 

Mladá fronta Dnes. Máme navíc dlouhou řadu oficiálních partnerů a našimi dlouholetými 

partnery jsou i naši dodavatelé. 

 

6. Klade Váš klubu větší důraz na práci s mládeží? 

 

Momentálně ano, změnilo se to hlavně v posledních letech. Je to z toho důvodu, že čeští hráči 

přestali chodit do zahraničí jen přes Spartu či Slávii. Ostatní české kluby raději prodali své 

hráče přímo do ciziny. Tak jsme se museli přizpůsobit a dává větší prostor našim 

odchovancům. Ti byli vždy kvalitní, ale myslím, že současná generace kolem Krejčího je 

opravdu velmi nadaná. To je možná způsobeno jejich úspěchem na ME do 19 let, kde získali 

stříbro a od nás tam bylo hned pět hráčů. Určitě na to má také vliv naše fotbalová akademie 

vybudovaná v roce 2003. Ta je na opravdu profesionální úrovni. Hned po jejím dokončení 

k nám začalo docházet mnohem více lidí se svými dětmi. 

 

7. Jakými nejvýznamnějšími vlastnostmi a schopnostmi by měl disponovat sportovní manažer? 

 

V prvé řadě bych jmenoval asi komunikativnost, schopnost hledat kompromisy je také hodně 

důležitá. Rozpoznaní hlavních úkolů od vedlejších, aby člověk poznal naléhavost úkolů. Dále 

zodpovědnost či pracovitost, ale to je potřeba vždy. Nesmím zapomenout, že v dnešní době by 

schopný manažer měl umět pohotově rozhodovat. 
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8. V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu? 

 

Tak určitě největším problém bych viděl ve špatné ekonomické situaci celé České republiky. 

Firmy stejně tak jako lidé, se prostě snaží šetřit. Nic jiného jim asi nezbývá. Nemalé problémy 

nám také způsobuje krach Sazky. Jedná se o finanční podporu k těm nejmenším. Už jednoduše 

nepřechází tolik peněz a tak se klub snaží shánět sponzory zvláště pro mládež. 

 

3.3 Komparace 2 vybraných fotbalových klubů 

 

3.3.1 SWOT analýza Baníku Ostrava 

 

Tab. 3.1 SWOT analýza Baníku Ostrava 

Silné stránky Slabé stránky 

Historie Finanční situace 

Podpora fanoušků Zázemí stadionu 

Příležitosti Hrozby 

Dominantní postavení v kraji Špatná pověst fanoušků 

Zlepšení sportovních výsledků 
Zpřísnění podmínek FAČR na vybavení 

stadionu 

Mládežnický fotbal Zlepšující se konkurence 

Marketingové zviditelnění  

Zdroj: vlastní šetření 

 

Silné stránky 

 

Silnou stránku Baníku představuje dávná historie, která tento klub předurčuje k tomu, aby 

byl jedním ze symbolů Ostrava, ale také i Ostravska a celého Moravskoslezského kraje. 

Vzhledem k více než devadesátileté historii je zřejmé, že tento klub patří nejen do nejvyšší 
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fotbalové soutěže, ale především by měl být i jedním z reprezentantů českého fotbalu v Evropě 

či ve světě. Z hlediska historii je určitě taktéž velmi podstatné, že ještě nikdy v historii 

samostatného Česka tento tým nesestoupil z první fotbalové ligy.  

 

Další velmi důležitou předností klubů je masivní podpora fanoušků, kteří sice nezaplňují 

stadion pokaždé, nicméně návštěvnost klubu je obvykle jedna z největších v ČR. Fanoušci 

hojně podporují klub nejen při domácích zápasech, ale jezdí jej podpořit i na hřiště soupeřů. To 

dělá z Baníku klub s pravděpodobně největší podporou při venkovních zápasech. 

 

Slabé stránky 

 

Asi největší slabinou Baníku je momentální finanční situace, které je obecně známá. 

Baník tíží velké dluhy a snad jen pomoc města Ostravy jej z těchto problémů může dostat. 

Ačkoliv se nynější vedení snaží o zachování Baníku, i profesionálního fotbalu v Ostravě, za 

vzniklou situaci není zodpovědné a jen řeší problémy vzniklé za předešlého managementu. 

Tato situace a její řešení úzce souvisí s další slabou stránkou a tou je zázemí stadionu a vlastně 

stadion jako takový. Ten totiž jen stěží splňuje požadavky Fotbalové asociace České republiky. 

Tyto požadavky jsou navíc každým rokem přísnější. Bez rozsáhlé rekonstrukce bude Baník 

brzy nucen opustit Bazaly, což by vzhledem ke stěhování na stadion Vítkovic, který neleží ve 

Slezské části Ostravy, nesli nelibě jeho příznivci, kteří si velmi zakládají na slezské tradici 

Baníku Ostrava. 

 

Příležitosti 

 

Při pohledu na nynější situaci klubu z Ostravy je zřejmé, že klub má spoustu nedostatků, 

které jsou v podstatě i příležitostmi do budoucna. Asi největší příležitost se týká dominantního 

postavení v kraji, kdy prakticky žádný jiný oddíl nedisponuje tak silnou tradicí. Může se mu 

rovnat snad jen hokejový klub HC Vítkovice Steel, ale jinak neexistuje v kraji sportovní 

organizace s tak dlouhou historií. Otevírají se zde i tedy další příležitosti související s tímto 

postavením. Myšleno hlavně marketingové zviditelnění, které se sice v poslední době zlepšilo, 

nicméně v porovnání s druhým analyzovaným klubem stále velmi výrazně zaostává. 
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Další nespornou příležitostí Baníku je určitě mládežnický fotbal, který vždy býval jeho 

chloubou. V minulých letech ale došlo ke zhoršení výsledků a nejen, že se již dlouhou dobu 

žádný výrazný talent neobjevil v A týmu. Dokonce i v mládežnických reprezentacích České 

republiky se počet zástupců Baníku snížil na úplné minimum. To je zapříčiněno hlavně 

špatnými výsledky dorosteneckých mužstev, které se pohybují u středu tabulky, nikoliv však na 

jejím vrcholu, jak bylo zvykem. Je tedy zřejmé, že úroveň práce s mládeží poklesla a Baník se 

v tomto ohledu již nemůže rovnat ostatním tradičním klubům u nás.  

 

Hrozby 

 

Největší hrozbou, se kterou se klub potýká již dlouhou řadu let, je určitě velmi špatná 

pověst těch samých fanoušků, kteří se podílejí na vzorové podpoře svého klubu na stadionech. 

Za výtržnostmi určitě stojí jen menší skupina fanoušků, nicméně jejich pověsti a hlavně jménu 

Baník to určitě nepřispívá, právě naopak mu to velmi škodí.  

 

Jednou z velkých hrozeb bude bezesporu stadion na Bazalech. Pokud by se totiž zpřísnily 

normy UEFA, tedy i FAČR, Baník by se musel stěhovat. To by mělo pravděpodobně vliv na 

snížení průměrné návštěvnosti, protože kapacita stánku ve Vítkovicích není tak vysoká jako na 

Bazalech. 

 

Další hrozbou pro Baník je určitě stále se zlepšující se konkurence. Nejedná se pouze o 

konkurenci celorepublikovou, ale jde hlavně o konkurenci klubů z oblasti blízko Ostravy. Tuto 

konkurenci představují kluby jako Sigma Olomouc, dále MFK OKD Karviná, ale i Fotbal 

Třinec nebo SFC Opava. 
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3.3.2 SWOT analýza Sparta Praha 

Tab. 3.2 

Silné stránky Slabé stránky 

Historie Nevyrovnané rozpočty  

Podpora fanoušků Přílišná závislost na prodejích hráčů 

Silní sponzoři 

 Marketingové pozice 

Ekonomicky silný majitel 

Příležitosti Hrozby 

Lokalizace klubu Špatná pověst fanoušků 

Mládežnický fotbal Dlouhodobá neúčast v Lize mistrů 

Vůdčí postavení Zlepšující se konkurence 

 

Neuzavřená korupční aféra 2012 

Špatné vztahy s některými kluby 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Silné stránky 

 

Jestliže silnou stránkou Baníku je historie klubu, tak u Sparty to platí dvojnásob. Její 

historie a tradice je jednak starší a pevnější, ale fanoušci Sparty jsou zvyklí na velké množství 

úspěchů v podobě titulů Mistra ligy či vítěze poháru.  

 

Další silná stránka je určitě podpora fanoušků. Sparta je nejnavštěvovanějším týmem u 

nás. Je to především z důvodu její historii, ale dalším ne nepodstatným důvodem je fakt, že 

Sparta opravdu kvalitně pracuje se svými fanoušky a partnery. Další výhoda je marketing. 

Marketing Sparty je srovnatelný s vyspělými západoevropskými kluby. Za tuto svou činnost 
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dokonce Sparta obdržela několik ocenění od odborníků zabývajících se marketingem. 

Samozřejmostí jsou videa na oficiálních stránkách klubu, Sparta disponuje svým kanálem na 

Youtube.com, kde se pravidelně objevují rozhovory s hráči, předzápasové pozvánky i videa pro 

pobavení. Například dovednostní soutěž mezi hráči nebo pohled na den očima brankáře. 

 

Velkou výhodou dnešní Sparty oproti ostatním klubům v Česku, je ekonomický dobře 

situovaný majitel, který si mlže dovolit klub v podstatě dotovat ze svého, jelikož Sparta není 

v posledních letech schopna naplňovat rozpočet zisky z přestupů hráčů a již dlouho se nemůže 

těšit z peněz za Ligu mistrů, které se naposledy zúčastnila v ročníku 2005-06. 

 

Sparta se může pochlubit silnými sponzory. Její stadion například nese hlavního partnera, 

Generali pojišťovny. Ale především se může pochlubit dlouhou řadou sponzorů, která čítá něco 

kolem padesáti firem (Nike, Fortuna, AVE, MF DNES, Coca-Cola, Unicredit Bank, CK 

Alexandria atd.). 

 

Slabé stránky 

 

Slabou stránkou klubu je určitě to, že již několik let Sparta nevytváří zisk a není kvůli 

tomu schopna mít vyrovnaný rozpočet. Navíc bez nejprestižnější soutěže v Evropě, tedy Ligy 

mistrů, nemá potřebný příjem. Ten musí nahrazovat prodeji hráčů, což ale ústí ve velkou 

fluktuaci a je velmi náročné udržet výkonnost, když každého půlroku nebo rok odejde jedna 

z opor. Na to se také váže druhá slabina a to je potřeba neustálého prodávání hráčů kvůli 

rozpočtovému deficitu. Je určitě na jednu stranu velmi dobrou vizitkou managementu, že 

dokážou prodat hráče desetinásobně dráž, než jej koupili. Nicméně vytrácí se koncepční práce a 

klub nemůže dosáhnout velký úspěch na mezinárodní scéně.  

 

Příležitosti 

 

Hlavní příležitosti pro fotbalovou Spartu Praha je vůdčí role klubu vyplývající z jeho 

historického postavení a úspěchů, které jsou s tímto klubem spjaty. Sparta téměř vždy patřila 

mezi kluby hrající o nejvyšší příčky, což dokládá jejich 35 titulů za mistra ligy a také fakt, že 

jen jednou v historii sestoupila do druhé ligy. Toto vůdčí postavení je dále ještě podpořeno 

ekonomickou stránkou, jelikož klub patří mezi nejbohatší sportovní oddíly v ČR. 
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Další příležitost úzce spjata se Spartou je její lokalizace. Sídlo klubu na Letné, jež je 

v hlavním městě a je de facto i domovským stánkem české reprezentace, která na něm hraje 

většinu svých domácích zápasů. Praha je městem hojně navštěvovaným turisty. Existuje jistě 

řada z nich, jež mají zájem o navštívení stadionu Letná, a tato možnost jim je poskytnuta. 

 

V neposlední řadě je velkou příležitosti Sparty její mládežnický fotbal, který je často 

velmi vysoce hodnocen a ze kterého, především v posledních letech, vzešlo několik 

talentovaných fotbalistů. S mládeží a žáčky na Spartě pracuje řada bývalých prvoligových 

fotbalistů a trenérů.  

 

Hrozby 

 

Špatná pověst fanoušků je způsobena několika skandály z posledních let, kdy došlo 

k vážnému poranění podavače míčů dělbuchem v roce 2009. Špatnou pověst dále dokládá i 

film z roku 1985 s názvem Proč, který je inspirován skutečnými výtržnostmi sparťanských 

fanoušků. Kvůli „řádění“ fanoušků měla Sparta i několikrát uzavřen stadion, navíc musela 

přejít k přísnějším bezpečnostním opatřením. Takovéto ztráty se naprosto logicky musely 

projevit v hospodářském výsledku klubu a do budoucna je potřeba těmto nepříjemnostem 

předcházet. 

 

Vzhledem ke svému dominantnímu postavení je, na rozdíl od konkurence, pro Spartu 

mnohem náročnější hledat prostor ke zlepšování. Zatímco ostatní se můžou snažit Spartu 

dohnat a napodobovat, ona sama musí z titulu svého postavení určovat trendy. 

 

Neuzavřená korupční aféra z podzimu roku 2012 je další ve výčtu hrozeb. Jelikož zatím 

nebyl vynesen žádný verdikt, dokonce ani obvinění vůči Plzni, je docela pravděpodobné, že 

majitel Sparty Daniel Křetínský bude zažalován ze strany majitele Viktorie Plzeň, který to 

ostatně avizoval již dříve. Z této hrozby pramení další úskalí, kterým jsou právě špatné vztahy 

mezi Spartou a Plzni, či Spartou a Slávií.  
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3.3.3 Srovnání kádrů A mužstev 

 

Tab. 3.3 Kádr A mužstva Baníku Ostrava 

-   Jiri Pavlenka Brankář, 21 let 
 

 

- 

1 
 
Jakub Andrejko Brankář, 21 let 

 

 

2.400.000 CZK 

30 
 
Michal Barta  Brankář, 23 let 

 

 

2.400.000 CZK 

- 
 
Jan Baranek Obrana, 19 let 

 

 

- 

- 
 
Patrizio Stronati Obrana, 18 let 

 

     - 

3 
 
Zdenko Kaprálik Obrana, 27 let 

 

 

6.100.000 CZK 

19 
 
Michal Frydrych Obrana, 23 let 

 

 

7.300.000 CZK 

26 
 
Benjamin Vomacka Obrana, 34 let 

 

 

4.900.000 CZK 

5 
 
Petr Mach Obrana, 28 let 

 

 

4.900.000 CZK 

11 
 
Jaroslav Stary Obrana, 25 let 

 

 

2.400.000 CZK 

16 
 
Jan Zawada Obrana, 24 let 

 

 

6.100.000 CZK 

21 
 

Daniel Holzer Středové pole, 17 let  
 

 

2.400.000 CZK 

33 
 
Michal Velner Středové pole, 21 let 

 

 

1.200.000 CZK 

6 
 
Lukas Droppa Středové pole, 24 let 

 

 

7.300.000 CZK 

7 
 
Jan Hable Středové pole, 24 let 

 

 

7.300.000 CZK 

17 
 
Dalibor Vasenda Středové pole, 21 let 

 

 

6.100.000 CZK 

18 
 
Vlastimil Stozicky Středové pole, 30 let 

 

 

11.000.000 CZK 

20 
 
Davor Kukec Středové pole, 27 let 

 

 

4.900.000 CZK 

- 
 
Milan Ferencik Středové pole, 22 let 

 

 

4.900.000 CZK 

4 
 
Martin Lukes Středové pole, 34 let 

 

 

6.100.000 CZK 

12 
 
Vladan Milosavljev Středové pole, 26 let 

 

 

4.900.000 CZK 

- 
 
Petr Soukup Útok, 25 let 

 

 

- 

10 
 
Jan Stasko Útok, 20 let 

 

 

- 

15 
 
Antonin Fantis Útok, 21 let 

 

 

12.000.000 CZK 

9 
 
Dominik Kraut Útok, 23 let 

 

 

8.600.000 CZK 

25 
 
Vaclav Sverkos  Útok, 29 let 

 

 

12.000.000 CZK 

27 
 
Milan Baros Útok, 31 let 

 

 

49.000.000 CZK 

Celková cena 175.000.000 CZK 

Zdroj: [15] 

 

Z této tabulky jasně vyplývá, že kádr A-týmu je tvořen z převážné části hráči do 25 let, ti 

jsou většinou odchovanci klubu. Střední věková kategorie je zastoupena šesti hráči a zkušenosti 

by měli představovat fotbalisté od 30 let, kterých je v soupisce pět.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transfermarkt.cz/cz/jiri-pavlenka/profil/spieler_260053.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/jakub-andrejko/profil/spieler_126219.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/michal-barta/profil/spieler_70126.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/jan-baranek/profil/spieler_260017.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/patrizio-stronati/profil/spieler_264559.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/zdenko-kapralik/profil/spieler_63908.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/michal-frydrych/profil/spieler_119862.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/benjamin-vomacka/profil/spieler_57474.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/petr-mach/profil/spieler_63741.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/jaroslav-stary/profil/spieler_144774.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/jan-zawada/profil/spieler_100219.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/daniel-holzer/profil/spieler_198603.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/michal-velner/profil/spieler_206399.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/lukas-droppa/profil/spieler_81959.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/jan-hable/profil/spieler_50470.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/dalibor-vasenda/profil/spieler_163350.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/vlastimil-stozicky/profil/spieler_56660.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/davor-kukec/profil/spieler_34440.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/milan-ferencik/profil/spieler_92257.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/martin-lukes/profil/spieler_21074.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/vladan-milosavljev/profil/spieler_47074.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/petr-soukup/profil/spieler_260069.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/jan-stasko/profil/spieler_264555.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/antonin-fantis/profil/spieler_81811.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/dominik-kraut/profil/spieler_111344.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/vaclav-sverkos/profil/spieler_3528.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/milan-baros/profil/spieler_3216.html
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Tab. 3.4 Kádr A mužstva Sparty Praha 

1 
 
Marek Cech Brankář, 37 let 

 

 

4.900.000 CZK 

30 
 
Tomás Holy Brankář, 21 let 

 

 

2.400.000 CZK 

31 
 
Tomás Vaclík Brankář, 24 let 

 

 

49.000.000 CZK 

4 
 
Ondrej Svejdík Obrana, 30 let 

 

 

22.000.000 CZK 
 

20 
 
Tomás Zápotocny Obrana, 32 let 

 

 

24.500.000 CZK 

27 
 
Roman Polom Obrana, 21 let 

 

 

4.900.000 CZK 
 

39 
 
Jirí Jarosík Obrana, 35 let 

 

 

24.500.000 CZK 
 

3 
 
Manuel Pamic  Obrana, 26 let 

 

 

29.500.000 CZK 

19 
 
Matej Hybs Obrana, 20 let 

 

 

9.800.000 CZK 

13 
 
Adam Janos Obrana, 20 let 

 

 

4.900.000 CZK 
 

24 
 
Vlastimil Vidlicka Obrana, 31 let 

 

 

12.000.000 CZK 

- 
 
David Hovorka Středové pole, 19 let 

 

 

2.400.000 CZK 

6 
 
Lukas Vacha Středové pole, 23 let 

 

 

24.500.000 CZK 

25 
 
Mario Holek Středové pole, 26 let 

 

 

24.500.000 CZK 

- 
 
Ales Cermak Středové pole, 18 let 

 

 

2.400.000 CZK 

8 
 
Marek Matejovsky Středové pole, 31 let 

 

 

24.500.000 CZK 

22 
 
Josef Husbauer Středové pole, 23 let 

 

 

61.000.000 CZK 

16 
 
Pavel Kaderábek Středové pole, 21 let 

 

 

24.500.000 CZK 

23 
 
Ladislav Krejcí Středové pole, 20 let 

 

 

145.000.000 CZK 

- 
 
Adam Kucera Středové pole, 20 let 

 

 

2.400.000 CZK 

7 
 
Tomás Prikryl Útok, 20 let 

 

 

36.500.000 CZK 

9 
 
Bekim Balaj  Útok, 22 let 

 

 

14.500.000 CZK 

11 
 
Léonard Kweuke Útok, 25 let 

 

 

61.000.000 CZK 

14 
 
Václav Kadlec Útok, 20 let 

 

 

120.000.000 CZK 

21 
 
David Lafata Útok, 31 let 

 

 

29.500.000 CZK 

29 
 
Roman Bednár Útok, 30 let 

 

 

12.000.000 CZK 

Celková cena 775.000.000 CZK 

Zdroj: [14] 

 

Z tabulky je patrné, že kvůli neochotě českých klubů prodávat své hráče do Sparty, musel 

klub změnit strategií přestupů. Začal dávat větší šance talentovaným odchovancům, vyhledávat 

velmi mladé talenty a dát prostor veteránům, kteří se vraceli do české ligy dosloužit po 

úspěšných zahraničních kariérách. To je doloženo faktem, že na soupisce se vůbec nevyskytují 

hráči střední věkové kategorie (od 25 do 30 let). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.transfermarkt.cz/cz/marek-cech/profil/spieler_35580.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/tomas-holy/profil/spieler_123672.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/tomas-vaclik/profil/spieler_64000.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/ondrej-svejdik/profil/spieler_26914.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/tomas-zapotocny/profil/spieler_21262.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/roman-polom/profil/spieler_138577.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/jiri-jarosik/profil/spieler_15581.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/manuel-pamic/profil/spieler_27554.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/matej-hybs/profil/spieler_137621.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/adam-janos/profil/spieler_133733.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/vlastimil-vidlicka/profil/spieler_26891.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/david-hovorka/profil/spieler_263431.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/lukas-vacha/profil/spieler_36063.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/mario-holek/profil/spieler_36410.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/ales-cermak/profil/spieler_147540.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/marek-matejovsky/profil/spieler_26906.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/josef-husbauer/profil/spieler_63899.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/pavel-kaderabek/profil/spieler_143798.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/ladislav-krejci/profil/spieler_140206.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/adam-kucera/profil/spieler_263433.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/tomas-prikryl/profil/spieler_152693.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/bekim-balaj/profil/spieler_99137.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/leonard-kweuke/profil/spieler_80697.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/vaclav-kadlec/profil/spieler_91423.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/david-lafata/profil/spieler_5077.html
http://www.transfermarkt.cz/cz/roman-bednar/profil/spieler_26898.html
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Graf 3.1 Porovnání kádrů s ohledem na věk a hodnotu 

 

Zdroj: vlastní zpracování dat 

 

Z grafu je zcela zřejmé, že šířka kádru i průměrný věk hráčů jsou naprosto srovnatelné 

veličiny. Na rozdíl od průměrné hodnoty, ve které jasně dominuje Sparta s hodnotou téměř 

šestkrát větší než Baník. Je to pochopitelně způsobeno tím, že ačkoliv je průměrný věk mužstev 

srovnatelný, tak nemohou být srovnatelné zkušenosti hráčů. Hráči Sparty totiž za sebou již mají 

konfrontace s vyspělými kluby Evropy, někteří již mají i pár startů za českou reprezentaci a ti 

nejmladší jsou členy mládežnických reprezentací, což musí být zohledněno v jejich hodnotě. 

V dresu Sparty navíc působí několik hráčů se zkušenostmi ze zahraničí, jejíž hodnota je stále 

ještě, vzhledem k těmto zkušenostem, dosti vysoká. 

 

Graf 3.2. Hodnota hráčů v porovnání k rozpočtu 

Zdroj: vlastní zpracování dat 
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Z uvedeného grafu 3.2 je evidentní, že existuje velmi výrazný rozdíl mezi hodnotami 

rozpočtů sledovaných klubů a celkovou hodnotou všech hráčů A mužstev. Vyznívá tím zcela 

jasně ve prospěch managementu Sparty. Je navíc umocněn faktem, že celková hodnota všech 

hráčů Baníku je tvořena téměř z jedné třetiny Milanem Barošem. Za něj ale funkcionáři Baníku 

nemůžou požadovat celou jeho hodnotu s ohledem na dohodu mezi nimi a hráčem (v případě 

nabídky může Baroš po sezóně odejít). 

 

Graf 3.3. Struktura A mužstva 

 

Zdroj: vlastní zpracování dat 

 

Graf číslo 3.3 je zaměřen na skladbu kádrů A mužstva z hlediska původu hráče. Můžeme 

vypozorovat velmi podobnou strukturu u obou mužstev, tedy určité shody v pracích obou 

managementů. Například je vcelku patrná snaha vytvářet mužstvo především na odchovancích. 

Odchovanci jsou samozřejmě doplněni hráči, kteří přestoupili z jiného týmu. I zde můžeme 

zpozorovat jeden rozdíl způsobený především finančními možnostmi obou klubů. Zatímco 

Sparta si může dovolit nakupovat jen opravdu výborné fotbalisty, prakticky se jedná o nejlepší 

hráče na svém postu v České republice. Baník je odkázán na příchody hráčů, kteří nestojí 

mnoho (jedná se spíše o tabulkové hodnoty) a na ty, jež mohou klub posílit téměř zadarmo po 

skončení kontraktu v jiném klubu. 
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3.3.4 Návštěvnost a hospodaření klubů 

 

Graf 3.4 Návštěvnost za 10 domácích utkání, která se konala v průběhu současné sezóny 

 Zdroj: vlastní zpracování dat 

 

Z grafu návštěvností můžeme zaznamenat určité souvislosti vyplývající ze střetnutí se 

stejnými soupeři. Při utkáních s tradičními týmy nebo týmy hrajícími o nejvyšší příčky je 

návštěvnost zvýšená u obou družstev, nicméně Sparta již dokázala jednou Letnou vyprodat 

úplně (při derby) a jednou téměř (zápas o titul s Plzní).  

 

Přenos zápasu do televize je další faktor s vlivem na tato čísla. Utkání Sparty byla téměř 

vždy přenášena do TV, zatímco Baník jen v několika ojedinělých případech. Navíc Sparta byla 

vysílána v pátek či v sobotu večer, ale Baník spíše v pondělních termínech. Nesmíme 

opomenout fakt, že herní kalendář Sparty je mnohem „nabitější“ kvůli účasti v evropských 

soutěžích, takže její fanoušci mají mnohem lepší výběr. 

 

Navzdory zcela srovnatelné návštěvnosti vychází z tohoto srovnání lépe Baník, jelikož se 

pohybuje v nižších „patrech“ tabulky a město Ostrava má menší počet obyvatel než Praha. 

Jistě, v Praze panuje větší konkurence mezi týmy, protože první ligu hrají další dva. Jejich 

celková návštěvnost však není zdaleka taková jako sparťanská. 
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Graf 3.5 Průměrná návštěvnost domácích utkání za posledních pět sezón 

  

Zdroj: vlastní zpracování dat 

 

Můžeme vidět jasnou dominanci pražského klubu, který byl v průměrné celosezonní 

návštěvnosti poražen pouze v první sledované sezóně 2008-09. V tomto období bojovaly o titul 

oba zkoumané týmy, ale nakonec se neradoval ani jeden z nich. Graf 3.5 dokládá, že Sparta 

Praha je klubem s jednou z nejvyšších domácích návštěvností, nicméně Baník si v tomto 

ohledu stojí také dobře. 

 

Graf 3.6 Výsledek hospodaření běžného účetního období 

  

Zdroj: vlastní zpracování dat 
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Graf 3.6 se věnuje výsledkům hospodaření za léta 2007 až 2012. Kromě období 2011-12 

dosahovala Sparta obrovských ztrát. Baník naopak vykazoval relativně stabilní čísla a v druhé 

sezóně dokonce zisk. Z výše uvedeného je patrné, že za Spartou stojí ekonomicky silný majitel, 

jinak by takto fungující klub nemohl vůbec existovat. U Baníku zase můžeme vidět, že ztráty 

z minulých let přibližně odpovídají dluhům ve výši 160 milionů korun. 

 

Graf 3.7 Celkové mzdové náklady a rozpočet klubů 

 

Graf 3.7 nabízí srovnání celkových mzdových nákladů za poslední sezónu s celkovým ročním 

rozpočtem. Zatímco Sparta má téměř čtyřikrát větší rozpočet, její mzdové náklady jsou pouze 

dvakrát větší a zahrnují i odměny členům orgánů společnosti. Naopak Baník žádné odměny 

těmto členům nevyplácel. 
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4 Shrnutí výsledků šetření, návrhy a doporučení 

 

FC Baník Ostrava 

 

Rezervy, které klub má, jsou oproti Spartě opravdu výrazné. To je samozřejmě 

způsobeno špatnou ekonomickou situací klubu, která se pravděpodobně odráží i na výkonech 

mužstva v Gambrinus lize. Jedním ze základních úkolů managementu je vrátit klub tam, kde 

patří. To jest, mezi elitu České republiky. Nejrychlejší cestou, jak toho dosáhnout, je koupit 

nové a kvalitní hráče. Nicméně touto cestou se Baníku ubírat nemůže a nezbývá mu, než jít 

postupným posunem vzhůru. A proto se domnívám, že jediný možný návod, jak dosáhnout 

návratu na české fotbalové výsluní, je přes mládež. Ta se v posledních letech zhoršila a již 

neprodukuje takové množství dostatečně nadaných odchovanců. Je potřeba začít znovu dbát na 

„poctivou mravenčí“ práci s mládeží.  

 

Nejlepším řešením obrovských dluhů by byl stejně movitý majitel jako má Sparta, ale 

nalezení takového „mecenáše“ se zdá být nemožným. Proto navrhuji spojení Baníku 

s některým z regionálních průmyslových gigantů. S ním by Baník mohl navázat dlouhodobé 

spojení, v rámci něhož by tento podnik profinancoval rekonstrukci Bazalů. Stadion by následně 

nesl název této firmy.  

 

Při pohledu na zadlužení Baníku navrhuji nechat klub spadnout do druhé ligy. Prodat 

všechny hráče, kteří mají ještě nějakou větší hodnotu a začít budovat nový tým, postavený na 

hráčích z juniorky či těch, kteří by byli ochotni zůstat a podílet  

se na výchově a progresu celého klubu. Vzhledem k účasti pár regionálních rivalů,  

by návštěvnost nemusela dramaticky klesnout. Druhou fotbalovou ligu hraje například SFC 

Opava nebo MFK OKD Karviná. Ze třetí ligy pravděpodobně postoupí Třinec  

nebo Frýdek-Místek. Taková utkání by určitě měla svou atraktivitu a věřím, že lidé  

by si cestu na tyto zápasy našli. 

 

Dalším velkým problémem jsou zastaralé Bazaly, které potřebují rekonstrukci. Asi 

jedinou možností je koupě stadionu městem Ostrava. Tím by Baník ušetřil nemalé finanční 

prostředky. Toto řešení není ideální. Spíše naopak. Baník, ač chlouba Ostravy, nemůže být 

sanován z peněz všech daňových poplatníků. Možná se s ohledem na demokracii mohlo 
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uspořádat referendum, ve kterém by všichni Ostravané mohli vyjádřit svůj názor. Výsledek se 

dá ale s velkou určitostí předjímat a asi by byl záporný. Z těchto důvodů je velmi reálné 

stěhování Baníku na Městský stadion do Vítkovic. 

 

Doporučuji Baníku, aby jako klub lépe pracoval s fanoušky a snažil se je aspoň trochu 

vychovávat v rámci happeningů či setkání s hráči. Myslím, že obyvatelé většiny měst i policisté 

by mu za to byli velmi vděční. Proti fanouškovským výtržnostem dále navrhuji instalaci 

kamerového systému na stadionu. Nicméně v tomto směru je potřeba, aby zasáhl stát pomocí 

přísnějších norem a trestů. Tak jako se to podařilo například v Anglii. 

 

AC Sparta Praha 

 

Práce managementu AC Sparty Praha je na velmi vysoké úrovni, možná nejlepší v České 

republice. Sparta Praha určitě není bezchybně fungujícím klubem, nicméně většina jejích 

nedostatků není příliš vidět a jsou stěží zpozorovatelná. 

 

Největší chybou je prodělečná činnost klubu. Sparta loni vykázala ztrátu rekordních 

237,3 milionů korun, což bylo způsobeno tím, že se jí nepodařilo prodat žádného svého hráče 

do zahraničí. Vedení Sparty se snaží vybudovat opravdu silný tým, jenž bude schopen uhrát 

dobrý výsledek v pohárové Evropě. To by v konečném důsledku mohlo znamenat velmi 

výrazný nárůst zisků a ekonomickou prosperitu klubu. 

 

Pokud Sparta nezíská letos titul, bude s největší pravděpodobností nucena prodat některý 

ze svých „klenotů“. Zřejmě Václava Kadlece nebo Ladislava Krejčího. Podle dostupných 

informací by také došlo ke snížení celkového rozpočtu o deset, až patnáct procent. Sparta by 

musela snížit náklady a pravděpodobně by následně muselo pár hráčů odejít, pokud by nepřijali 

nižší platy. S největší pravděpodobností, by se však jednalo o hráče kádru A mužstva, ale určitě 

ne o klíčové fotbalisty základní jedenáctky. 

 

Spartě doporučuji, aby dále pokračovala v marketingové práci a zviditelňování klubu 

v očích široké veřejnosti. Pokud totiž bude pokračovat v nastoleném trendu, fanoušci jí 

nebudou ubývat, ale naopak přibývat. Čímž ještě více posílí svou roli „jedničky“ mezi 

sportovními kluby u nás. 
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Navrhuji, aby se ještě více zaměřila na mladé fotbalisty v dorosteneckém věku, 

především na jejich vyhledávání. To by mělo začít rozšířením počtů skautů o znalce afrického 

fotbalového prostředí. Pomocí nichž by Sparta mohla přivádět více talentovaných hráčů 

s nízkými přestupovými a mzdovými náklady. Mohla by také v rámci tohoto skautingu navázat 

spolupráce s několika africkými kluby. Nebo by se mohla zaměřit na bližší státy, například 

balkánské nebo státy s nízkou ekonomickou úrovní (Makedonie, Moldavsko, Albánie). 

 

Je zřejmé, že vedení Sparty se v poslední době vydalo správným směrem. Pokud dokáže 

snížit každoroční ztráty, může se stát ekonomicky prosperujícím tým, který je úspěšný jak na 

domácí scéně, tak i na mezinárodním poli. Z tohoto by poté mohl prosperovat celý český 

profesionální fotbal i reprezentace.  
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5 Závěr 

 

V bakalářské práci byla provedena analýza a komparace managementu dvou klubů  

z nejvyšší fotbalové soutěže. Jednalo se o kluby FC Baník Ostrava a AC Sparta Praha. 

 

Teoretická část byla věnována základním pojmům. Dále v ní byly popsány zejména 

organizační struktury organizací působících ve sportu, manažerské funkce a metody výzkumu. 

Potřebné informace byly získány z literárních zdrojů uvedených v seznamu literatury. 

 

Praktická část se zabývala konkrétním výzkumným šetřením klubů. Úvod praktické části 

byl zaměřen na historii, výčet největších úspěchů a cíle klubů. Byla provedena analýza 

struktury managementu a stručný popis práce s mládeží. V hospodaření klubu byly informace 

získány z rozhovorů od pracovníků managementu a účetních výkazů dostupných v elektronické 

formě na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Kvůli jejich rozsáhlé podobě 

nejsou zahrnuty v přílohách, jsou pouze mezi elektronickými zdroji. V klubu FC Baník Ostrava 

byl poskytnut rozhovor se sportovně-technickým manažerem klubu, panem Jaroslavem 

Jánošem. Z druhého týmu byl zapsán rozhovor se správním manažerem, panem Davidem 

Simonem.  

 

Na základě těchto informací, znalostí a vědomostí byla sestavena SWOT analýza, která 

se podrobně zabývala silnými a slabými stránkami u obou klubů a dále ukazovala na možné 

příležitosti či hrozby. Návrhy a doporučení jednotlivých klubů jsou obsaženy v kapitole čtyři. 

 

Manažeři byli ochotni poskytnout informace potřebné ke zpracování bakalářské práce. V 

průběhu šetření byly odhaleny rozdíly mezi kluby, ale i podobnosti mezi oběma kluby. 

Především v oblasti práce s mládeží či ve snaze maximálního marketingového zviditelnění. 

Problémy managementu obou klubů jsou do jisté míry totožné, navzdory tomu že se nacházejí 

v jiných krajích a cíle mají diametrálně odlišné. 

 

Celkové hodnocení vyznívá ve prospěch Sparty Praha. Sparta je větším a ambicioznějším 

klubem. Struktura managementu je širší. Zaměstnává také více lidí v představenstvu a 

managementu či realizačním týmu. Jisté rozdíly je možno spatřovat i v kompetentnosti 

dotazovaných manažerů. Zatímco manažer Sparty Praha je velmi dobře jazykově vybaven a má 
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vzdělání v oboru management. Oproti tomu manažer Baníku nezastírá, že téměř neumí cizí 

jazyky a vysokou školu absolvoval v oblasti sportovní. 

 

Přes všechna pozitiva je hospodaření Sparty velmi ztrátové (viz graf 3.6). Avšak Sparta je 

součástí silné finanční skupiny J&T. Jejím primárním cílem tedy nemusí nutně být generování 

finančního zisku. Dosaženou ztrátu si totiž společnost může uplatnit v rámci svých 

konsolidovaných účetních závěrek.  
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ČFC  Český fotbalový klub 
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FAČR Fotbalová asociace České republiky (dříve ČMFS) 

FIFA  Fédération Internationale de Football Association  

  Mezinárodní fotbalová asociace 

ME  Mistrovství Evropy 

MFK  Městský fotbalový klub 

OKD  Ostravsko-karvinské doly 

SFC  Slezský fotbalový klub 

UEFA Unie evropských fotbalových asociací 

VH  Valná hromada 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č.1 – Otázky pro manažery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Příloha č.1 – Otázky pro manažery 

 

1. Pracujete tady už dlouho? Popřípadě jakou dobu a kde jste pracoval předtím? 

 

2. V jakých činnostech spočívá Vaše pracovní náplň? 

 

3. Máte vzdělání v oboru sportovní management? 

 

4. Umíte nebo potřebujete ke své práci cizí jazyk? 

 

5. Využíváte jednoho hlavního sponzora nebo více menších? 

 

6. Klade Váš klubu větší důraz na práci s mládeží? 

 

7. Jakými nejvýznamnějšími vlastnostmi a schopnostmi by měl disponovat sportovní manažer? 

 

8. V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


