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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce je analýza marketingu a managementu vybraného 

házenkářského týmu. Analyzovaný tým, DHC-SVŠ Plzeň, hraje druhou nejvyšší soutěž žen 

v České republice.  

Mezinárodní házená neboli handball patří do početné skupiny míčových sportů. Je to 

kolektivní, rychlá a kontaktní míčová hra. Pro spoustu lidí je agresivní a nebezpečná, ale tak 

jako každá hra, má i handball své kouzlo. Tento sport je velmi dynamický, silový, rychlý 

a neustále se přelévá ze strany na stranu. Jeho atraktivnost spočívá ve velkém počtu rychlých 

útoků či protiútoků, z čehož vyplývá vysoký počet vstřelených branek. Je to jeden z fyzicky 

nejnáročnějších halových sportů, který vyžaduje výbornou zdravotní a fyzickou zdatnost, 

vytrvalost a především týmového ducha a spolupráci. Hráči musí být pohybliví, nápadití 

a tvořiví a dohromady pracovat jako tým. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat marketing a management házenkářského 

týmu DHC-SVŠ Plzeň. 

Tato práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol, kde první je úvod a poslední závěr. 

Druhá kapitola teoreticky vymezuje základní pojmy a metody, které byly využity pro výzkum 

- marketingový mix, rozhovor a SWOT analýza. Třetí část je věnována praktickému 

zpracování a zjišťování informací o daném týmu. Ve čtvrté kapitole je shrnutí, náměty 

a doporučení pro zlepšení situace v týmu.   
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2 Teoretické vymezení pojmů, metody výzkumu 

V této kapitole teoretické části je text zaměřen na pojmy, které jsou důležitou součástí 

bakalářské práce. Dále jsou zmíněné metody, které byly použity k zjištění informací 

o sledovaném týmu nebo o některých metodách výzkumu, které se dají využívat. 

2.1 Sport 

Sport je jev společenský, charakteristický svými specifickými vlastnostmi, postavením 

a funkcemi ve vztahu k ostatním oblastem společenského života. Má výrazný ekonomický 

přínos a podílí se na vytváření hrubého domácího produktu. Vazby sportu na jiná odvětví, 

vědní obory či disciplíny se projevují v politice, mají vliv na výchovu, vzdělání, umění atd. 

Ovlivňuje tělesný a psychický rozvoj jedinců, podílí se na uspokojování potřeb jednotlivců 

a soustřeďuje na sebe pozornost široké veřejnosti. [5] 

Slovo sport vzniklo z latinského „disportare“ což znamená rozptylovat, bavit se, trávit 

příjemně volný čas. Později se v anglo-francouzštině začal užívat pojem „disport“, který 

znamená obveselení, zábava, rozptýlení, povyražení, kratochvíle, uvolnění. [13] 

Definic sportu existuje velké množství a dají se rozdělit podle několika kritérií, 

kterými se odlišují. Kategorie jsou například podle úrovně sportovních soutěží - sport 

vrcholový, výkonnostní či rekreační. Další definice dělí sporty na amatérské/profesionální, 

kolektivní/individuální, kontaktní/bezkontaktní, národní/tradiční sporty a také vycházející ze 

sociologického, filosofického nebo dalšího pojetí. [5] 

Zvyšující se význam sportu 

V současné době se v pozoruhodné míře zvedl význam sportu a dostal se do 

podvědomí široké veřejnosti. Sport je pro mnoho lidí možností, jak si mohou vylepšit svůj 

zdravotní stav, který v dnešní době bývá často ve špatném stavu, a to je především ovlivněné 

sedavým druhem práce. Nesmíme také zapomenout na jeho vliv a přínos v ekonomické sféře 

a má pro společnost také vysoce kulturně-sociální význam. 

Vznik moderních druhů sportů 

Zrod nových sportů, je jedním z nejdůležitějších faktorů, ovlivňující současný rostoucí 

význam sportu. Ty se snaží vyjít lidem vstříc, a to především jejich finanční přístupností 

a jejich jednoduchou možností provozovat je. To se týká jak materiální tak i prostorové 
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dostupnosti, která je pro současné obyvatelstvo velice důležitá. Nejspíše největšího významu 

získala co do obliby oblast fitness a wellness.   

Mezi tyto nové sporty, které si získávají čím dál větší přízeň lidí, můžeme přiřadit 

například adrenalinové sporty, pro mladé sportovní nadšence florbal, různé raketové sporty 

jako jsou například squash a badminton. S těmito sporty je úzce spjata výstavba nových 

sportovišť (často víceúčelových hal), vznik nových provozovatelů a nových kurzů, výroba 

nových nářadí pro dané nové sporty, atd.  

Zvyšování množství volného času 

Jak tvrdí Durdová (2012, str. 20) „volný čas nelze chápat jenom jednostranně, jako 

prostor pro regeneraci pracovní síly. Je třeba brát v úvahu jeho další funkci – sféru 

univerzalizace člověka, který by se měl i prostřednictvím volného času rozvíjet jako 

harmonická kultivovaná osobnost.“ 

Je důležité si uvědomit, že každý jednotlivec si sám uspořádává svůj každodenní 

harmonogram a záleží jenom na něm, co považuje za činnosti vyplňující jeho volný čas. 

V České republice je diskuze o tomto faktoru a jeho možné zvyšující se tendenci velice 

diskutabilní, neboť to může vypadat, že v našich podmínkách není samotný růst volného času 

příliš veliký, a to oproti jiným zemím, které tento trend zpozorovali. 

Sport - zdravý životní styl 

Stále více je chápán sport jako možná součást zdravého životního stylu. Hodně lidí se 

snaží najít si ten svůj, který dokážou skloubit se svým týdenním pracovním harmonogramem 

a zároveň si tím zlepšit či udržet svůj zdravotní stav. Již takřka celá populace začíná brát sport 

jako součást aktivního trávení volného času a je v tomhle ohledu tou klíčovou činností. [5] 

2.2 Management 

Výraz management pochází z latinského slova „manus“, což znamená ruka. Význam 

slova lze odvodit z anglických výrazů „to manage“ a „management“, a to se rovná obratům 

řídit/řízení, vést/vedení, spravovat/správa, ovládat atd. V českém jazyce pojmu management 

nejlépe odpovídá výraz řízení, jelikož se však termín management nejen v oblasti České 

republiky uchytil, není potřeba jej překládat. Problematika řízení se v současné době 

projevuje specializovanou činností, bez které se neobejde žádný organizační celek. Potřeba 

řízení se vyskytuje ve všech oblastech lidské činnosti, a to nejen ve výrobních podnicích, ale 

i v jiných organizacích, školách, umění atd. [16] 
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Šimková (2009, str. 27) uvádí „Obtížnost definování pojmu management plyne 

ze skutečností, že slovem management lze označovat: 

· řízení (označení funkce), 

· řídící pracovníky (označení skupiny lidí, kteří tyto funkce vykonávají),  

· vědní disciplínu a předmět studia.“ 

Označením funkce je charakterizován výkon činnosti, především řízení celé 

organizační jednotky jako je např. firma, univerzita, ale také řízení určité podnikové oblasti, 

kterými může být například management informační, finanční či personální. 

2.2.1 Manažer 

Řídící pracovníci neboli manažeři, kteří jsou zodpovědní za řízení konkrétních úseků 

a uskutečňují jednotlivé manažerské funkce, mezi které patří plánování, organizování, 

personalistika, vedení a motivace lidí a kontrola. V současné době se podle Šimkové (2009, 

str. 27) „manažeři rozdělují do tří úrovní: 

· vrcholoví manažeři (TOP management - vrcholový pracovníci organizace), 

· manažeři druhé linie (MIDDLE management - střední management), 

· manažeři první linie (FIRST-LINE management - nejnižší management.“ 

Vrcholoví manažeři reprezentují organizaci na veřejnosti, jsou poměrně dost odděleni 

od ostatních pracovníků a často na sebe přebírají zodpovědnost za vlastníky (např. akcionáři 

v akciové společnosti), dále koordinují všechny činnosti, formulují strategii organizace atp. 

Manažerů ve druhé linii je velmi početná a rozmanitá skupina pracovníků, kteří 

provádí řízení na úrovni vedoucích závodů, provozů nebo útvarů prodeje/nákupu/marketingu 

apod. Jsou prostředníci mezi vrcholovým managementem a pracovníky, kteří vykonávají 

detailní práci v podniku.  

Do skupiny manažerů na první linii patří například mistři a vedoucí dílen, kteří jsou 

zodpovědní za přidělování úkolů zaměstnancům, kteří se nejlépe hodí na daný úkol, kontrolují 

kvalitu výrobků, měří výkon pracovníků atd. Tito řídící pracovníci jsou svým postavením jen 

o stupínek výše nad běžnými zaměstnanci. [16] [2] 

Definovat osobnost manažera je značně obtížné a problematické. Existují různé 

úrovně manažerů, odlišné obsahy jejich činností a to komplikuje vytvořit typ ideálního 

manažera, respektive úspěšného manažera. Jak tvrdí Cimbálníková (2009, str. 11) „tradiční 

výklad osobnosti, který umožňuje manažerům konkrétně, analyticky a přehledně stanovovat 
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a srovnávat hodnoty jednotlivých složek osobnosti, jejich měření a porozumění, vychází ze tří 

základních kategorií: 

· jaký člověk je a jak se projevuje (jeho vlastnosti - charakter, temperament), 

· co člověk umí (jaké jsou jeho schopnosti, znalosti, dovednosti), 

· co člověk chce a kam směřuje (to jsou jeho motivy, potřeby, zájmy, postoje 

a hodnoty).“ 

Vlastnosti manažera mohou být vrozené (potřeba řídit, potřeba moci, schopnost vcítit 

se, vhodný temperament atd.) nebo získané (znalosti odborné, ekonomické, sociálně-

psychologické, dobrá duševní a tělesná kondice, znalost metod řízení apod.). [5] 

Charakter se vlivem prostředí, výchovy a sebevýchovy formuje v průběhu celého 

života a nejen proto je to soubor relativně stálých vlastností člověka. Kvalita charakteru se 

u člověka pozná ve vztahu ke skutečnosti jako je k sobě samému, k ostatním lidem 

a k hodnotám (práci, světu a ostatním).  

Temperament je z velké části dán geneticky, souborem tvořeným z vrozených 

vlastností, a nedá se změnit, jen ho můžeme výchovou přepracovat. Vyjadřuje stav emocí 

jedince, ovlivňuje jeho dynamiku prožívání a chování, projevuje se při různém způsobu 

reagování na rozdílné podněty. Podle temperamentu může být člověk introvert (uzavřený) či 

extrovert (otevřený). K tomu ještě sangvinik, flegmatik, melancholik a cholerik nebo 

nejčastěji kombinací dvou a více typů. 

Schopnosti jsou skutečné předpoklady pro úspěšné vykonání dané činnosti. Vyvíjí se 

z vrozených vloh a mohou se rozvíjet učením, procvičováním nebo praxí. Přítomnost 

schopností se projevuje kvalitou a kvantitou různorodých výkonů. Schopnosti můžeme 

rozdělovat na rozumové (intelektuální, důležité pro řešení problémů), pohybové (obratnost, 

zručnost, koordinace), smyslové (závislé na charakteristikách lidských smyslů-zrak, sluch…). 

Znalosti lze získat učením teoretických informací a poznatků včetně jejich souvislostí. 

Pro manažera jsou důležité především odborné znalosti a znalost managementu. Dovednosti 

jdou vytěžit z výcviku a praxe, jelikož jde o praktické návyky, jejichž získání vyžaduje 

nezbytnou informovanost a zájem jedince o danou věc. Rozlišujeme dovednosti osobní 

(sebeřízení a sebereflexe), koncepční (využívání příležitostí, rozhodování o vizích, strategiích 

a cílech), lidské (motivování, delegování a vedení lidí), a technické (odbornost, manažerské 

techniky a postupy). 
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Motivy jsou popud k jednání a mohou být vzbuzeny vnitřními impulsy (pocit hladu) 

nebo vnější podněty, které vycházejí z vnějšího prostředí (úspěch u zkoušky). Zdrojem lidské 

motivace jsou potřeby, které člověk potřebuje k životu a pociťuje nedostatek nebo přebytek 

něčeho. Může se jednat o potřeby společenské (kamarádi, komunikace) nebo základní 

biologické (starat se o své tělo). Zájmy jsou druhem motivace, kdy se jedinec zaměřuje na 

nějakou oblast nebo určitou činnost, které uspokojují jeho potřeby a mohou být krátkodobé 

nebo celoživotní. 

Postoj vyjadřuje vztah člověka k ostatním lidem, předmětům a skutečnostem. Je 

poměrně stálý, kladný nebo záporný názor, přístup, cit a tendence jednat obdobným způsobem 

v podobných situacích. Manažeři využívají zejména postoje vůči sobě samému, své práci, 

organizaci a spolupracovníkům. [3] 

Podle Cimbálníkové (2009, str. 23) „jsou hodnoty skutečnosti, způsoby jednání, cílové 

stavy, které lidé považují za důležité. Často mají zásadní roli v rozhodování.“ 

2.2.2 Styly manažerského řízení 

Každý určitý styl nám říká, jak se konkrétní manažer chová a jak jedná se svými 

podřízenými. Využití specifického stylu řízení závisí na: 

· okamžité konkrétní situaci (během normálních podmínek manažer využívá jiný 

styl než v podmínkách krizových), 

· postojích podřízených (záleží na snaze podřízených respektovat řídící záměry), 

· osobních vlastnostech manažera (např. důvěra k práci podřízených, 

tolerantnosti manažera, apod.). 

Styly řízení můžeme dělit dle míry spoluúčasti jedinců na rozhodování následovně: 

· Styl autokratický očekává absolutní rozhodovací moc v rukou vedoucího 

pracovníka, který rozhoduje o všem, co podřízení dělají. Tento styl má 

samozřejmě své výhody a nevýhody. K největším nevýhodám určitě patří 

potlačování samostatnosti podřízených a jejich vlastní iniciativy. Bezesporu 

největší výhodou pro manažera je, že má absolutní kontrolu nad závažnými 

rozhodnutími. 

· Styl demokratický, který předpokládá, že manažer předá velkou část 

pravomocí na své podřízené, a tím umožní jejich spoluúčast na rozhodování. 

Zde naopak je velice podporována iniciativa pracovníků, podporují se 



 

11 

 

mezilidské vztahy a rozhodování má kolektivní charakter. Avšak vedoucí 

manažer má nízkou možnost operativního rozhodování. 

· Styl liberální je typický minimálním zasahováním vedoucího do jednotlivých 

činností svých podřízených. U tohoto stylu tak převládají názory podřízených 

a komunikace je horizontální, což znamená mezi členy skupiny. V tomto 

případě však takřka neexistuje vedení, a to může vést k poklesu kázně, 

pracovní morálky, v hraničních případech až k chaosu a upřednostňování 

individuálních zájmů jedinců.  

Každý z těchto stylů má své uplatnění a záleží na každém manažerovi, který styl 

a v jakém okamžiku využije. Obecně můžeme říct, že například autokratický styl se využívá 

v armádě a ve firmách především v krizových situacích, kdy je potřeba dosáhnout okamžitých 

výsledků. Styl demokratický je pak typický pro skupiny, ve kterých pracují vysoce 

kvalifikovaní pracovníci, u marketingových činností a jiných tvůrčích prací. A styl liberální 

má dobré využití v kolektivech s vysokou vnitřní motivací k práci (např. výzkumná zařízení, 

vysoké školy), kde vedoucí pracovník jenom opatřuje informace a zabezpečuje kontakt 

s vnějším prostředím. [16] 

2.2.3 Sportovní management 

O sportovním managementu Durdová (2012, str. 55) píše „management tělesné 

výchovy a sportu lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, 

spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň zčásti realizují podnikatelsky 

orientované aktivity. Dále jde o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního 

zboží či provozování placených tělovýchovných služeb.“ 

V cizí literatuře se používá pojem „sportmanagement“, který je u nás často překládám 

jako „sportovní management“, ale chceme-li zachovat tradičních podmínky našich zemí, je 

obsahově čistější termín „management tělesné výchovy a sportu“. [5] 

2.2.4 Sportovní manažer 

Manažer ve sportovní oblasti je chápán jako: 

· manažer na úrovní vedení sportovní činnosti - vede sportovní družstvo 

i jednotlivce, může být specialista vyškolený pro řízení velkých sportovních 

událostí, odborník, zabývající se zařazením sportu do volnočasových aktivit 

lidí, do pracovního procesu, mezi zdravotně handicapované osoby apod., 



 

12 

 

· manažer na úrovní řízení určitého sportovního spolku - je člen výkonných 

výborů sportovních a tělovýchovných organizací, sekretář svazů, vedoucí 

sportovních středisek řízených armádou a policií apod., 

· manažer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb - může být vedoucí fitness, šéf výroby 

sportovního nářadí a náčiní, pracovník reklamních a marketingových agentur, 

zabývající se tělesnou výchovou a sportem a podobně. [4] 

2.3 Marketing 

Marketing je jednou ze stěžejních metod řízení v procesu výroby, distribuce, ale má 

významné postavení i v nevýrobní sféře a neziskovém sektoru. Rektořík (2010, str. 80) uvádí 

„Je vyloučené najít jednoznačnou definici pro marketing. Existují snad stovky různých 

přístupů, které akcentují různé pohledy: 

· marketing jako obchodní (a pro někoho možná i životní) filozofie, 

· marketing jako funkce v rámci organizace, 

· marketing jako řešení problémů spojených s obchodem a službami, 

· marketing jako nástroj strategie, 

· marketing jako základní faktor v procesu realizace poslání, 

· marketing jako oblast výzkumu.“ 

Marketing je proces zabývající se zjišťováním a plněním lidských a společenských 

potřeb. Kotler (2007, str. 43)říká, že nejstručnější definice je „Naplňovat potřeby se ziskem“. 

Dále dodává formální manažerskou definici, která zní „Marketing je funkcí organizace 

a souborem procesů k vytváření, sdělování a poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení 

vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby z nich měla prospěch firma a držitelé jejich 

akcií.“ Pro společnost vyhovuje spíše tato definice: „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.“ 

V procesu hledání a uspokojování potřeb jak v ziskovém tak v neziskovém sektoru se 

organizace pohybují v tzv. magickém trojúhelníku, schematicky znázorněném na obrázku 2.1, 

jehož vrcholy (C, E, P) jsou předmětem marketingu. 
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Obrázek 2.1 Magický trojúhelník 

Zdroj: [15] 

Vrchol C prezentuje klienta, zákazníka, člověka se svými zkušenostmi a známými. 

Pod bodem E si můžeme představit ekonomickou situaci, ve které se společnost i občan 

nachází, vnější okolí, příjmovou situaci a možnost pořízení si zbytné i nezbytné statky, právní 

předpisy a normy a vše ostatní patřící do makra okolí organizace. Do mikra okolí patří 

například podmínky uvnitř dané organizace, partneři a další faktory, které jsou bezprostředně 

ovlivnitelné organizací. Vrchol P jako produkt, může být výrobek či služba, kterou firma 

nabízí včetně užitku, který je spojen s jeho spotřebou. [15] 

2.3.1 Sportovní marketing 

Uplatňování marketingu v oblasti sportu a tělesné výchovy se během posledních 

několika let velmi výrazně projevuje. Je využíván v organizacích vyrábějící sportovní zboží 

(sportovní obuv, textil, nářadí, náčiní atd.), marketingových agenturách, které propagují 

sportovní osobnosti a organizace, připravují nebo vyhodnocují sponzorské projekty, při 

stanovení hodnoty práv k použití obchodního jména v názvu sportovního zařízení atp. [4] 

Američtí autoři B. G. Pitts a D. K. Stotlar (1996, str. 80) definují pojem sportovní 

marketing takto: “Sportovní marketing je proces navrhování a zdokonalování činností pro 

výrobu, ocenění, propagaci a distribuci sportovního produktu tak, aby byly uspokojeny 

potřeby a přání zákazníků a bylo dosaženo cílů firmy.“ 

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

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

k tomuto účelu systém nástrojů, pomocí nichž lze stanovených cílů dosáhnout.“ 

2.3.2 Nástroje marketingové komunikace a sport 

Marketingová komunikace využívá velké spektrum nástrojů a mnoho z nich se dá 

uplatnit i ve sportovním prostředí. V následujícím textu přiblížím jednotlivé nástroje 

marketingové komunikace ve sportu. 
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Sponzoring 

Typickým prostředkem k zabezpečení dostatečných finančních prostředků je 

sponzoring (neboli také český výraz sponzorování). Tento prostředek slouží k realizaci 

zejména kulturních, vědeckých, charitativních a mnoha dalších aktivit. Z tohoto pohledu 

nečiní výjimku ani sportovní a tělovýchovné organizace, spolky, kluby či jedinci, kteří se 

snaží získat finanční prostředky pro jejich rozsáhlou činnost. [4] 

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

organizace zpracovat nabídku činností pro sponzory podle hierarchické úrovně, vytvořit 

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

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

sponzorování prezentováno, a zabezpečit je obsahově a legislativně kvalitními modely 

sponzorských smluv.“ 

Ve sportovním prostředí existuje pět základních forem, sponzorování: 

· jednotlivých sportovců, 

· sportovních týmů, 

· sportovních klubů, 

· sportovních akcí, 

· ligových soutěží. [4] 

Můžeme se setkat se třemi hlavními typy (úrovněmi) sponzoringu: 

· exkluzivní sponzorství (kde sponzor přejímá úplně všechny navržené 

protivýkony), 

· hlavní sponzorství (zde přejímá nejdražší a nejatraktivnější protivýkony), 

· kooperační sponzorství (protivýkony jsou částečně rozděleny na velký počet 

různých firem). [8] 

Marketing jako sportovní reklama 

Jak tvrdí Čáslavová (2009, s. 137) „Tělovýchovné a sportovní organizace v tomto 

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

fungování sportovních oddílů a zvlášť z pozice významných tělovýchovných a sportovních 

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

a komunikace s veřejností.“ 
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Sponzoring a sportovní reklama lze chápat jako právnicky podložený vztah mezi 

ekonomickou organizací (firmou) a sportovním prostředím (sportovní klub, tým, jednotlivec), 

kdy druhý zmiňovaný nabízí reklamní služby a očekává za tuto službu od prvního 

protihodnotu neboli plnění, nejčastěji ve finanční podobě. [5] 

Sportovní reklama 

Pomocí reklamy se snažíme sportovní produkt či službu odlišit od ostatních nabídek, 

dostat jej do podvědomí zákazníků, rozšířit znalosti o produktu potencionálnímu kupujícímu 

a přesvědčit ho ke koupi zboží. Vzhledem k tomu, že v oblasti sportu jsou produkty často 

nehmatatelného charakteru, bývá obtížné je propagovat. 

Reklama je placená forma neosobního představení výrobků, služeb či myšlenek 

instituce prostřednictvím komunikačních médií. Sportovní reklama může splňovat řadu funkcí 

jako například informační, přesvědčovací nebo upomínací. 

Ve vzniku, životě a přežití jednotlivých subjektů v české tělovýchově a sportu 

(sportovní svazy, kluby, týmy a jiné organizace) se sportovní reklama stává stále důležitějším 

faktorem v ekonomické činnosti. Příjmy z nabídky reklamních prostor často tvoří významnou 

a nezanedbatelnou položku v celkových příjmech sportovní instituce. 

Mezi hlavní reklamní média patří internet, rozhlasové a televizní vysílání, reklamní 

plochy, periodika a ve sportu především také reklama na dresech, sportovním oděvu, 

startovních číslech, mantinelech, palubovkách, ledové ploše, sportovním nářadí. Dále se 

reklama ve sportovním prostředí může umístit na vstupenky, permanentky, plakáty, 

fotografie, billboardy a jiné propagační materiály. 

Podpora prodeje 

Jejím hlavním úkolem je předvádění, výrobků na utkáních, výstavách, veletrhách, 

slevové kupóny na sportovní zboží, možnost vyzkoušení si sportovní nářadí a náčiní, 

ochutnávky potravinových doplňků, soutěže, volné vstupenky, předplatné, množstevní slevy 

atd., pomocí nichž přitáhne pozornost zákazníka, poskytne mu základní informace, které 

povedou ke koupi sportovního produktu. 

Public relations 

Pojem, který se často užívá pod zkratkou PR lze přeložit jako „vztahy s veřejností“. 

Jsou to techniky a nástroje, pomocí kterých organizace nebo firma buduje a udržuje vztahy se 

svým okolím a s veřejností, dívá se na její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jde o dlouhodobou 
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cílevědomou činnost, která zajišťuje poskytování informací veřejnosti a zároveň získává 

zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti. PR se soustředí na dlouhodobé cíle jako je 

image, vztahy a komunikace s cílovými skupinami. Mezi PR patří například tiskové 

konference, výroční zprávy, časopisy, pořádání exkurzí a dnů otevřených dveří, sponzoring 

atd. 

Mezi další nástroje marketingové komunikace patří ještě osobní prodej, kdy se 

prodejce sportovního zboží fyzicky setká nebo telefonicky spojí s potencionálním kupujícím. 

Významný vliv na zákazníka má ústní podání a projev prodávajícího. Přímý marketing 

představuje adresné oslovení konkrétních skupin zákazníků pomocí sportovních prospektů, 

katalogů se sportovním vybavením, dopisů, rozesílajících pomocí e-mailů atd. [5] 

2.4 Metody výzkumu 

Postupně budou přiblíženy metody výzkumu a to SWOT analýza, marketingový mix, 

metoda dotazování, která obsahuje techniky rozhovor, dotazník a anketa. Poslední metodou je 

práce s dokumenty. 

2.4.1 SWOT analýza 

SWOT analýza, metoda marketingového výzkumu, byla vyvinuta pro tvorbu strategie 

budoucího řízení organizace, která by měla zlepšit konkurenční postavení. V analýze, neboli 

českým slovem v rozboru, se porovnávají silné stránky (strengths), slabé stránky 

(weaknesses), příležitosti (opportunities) a hrozby okolí (threats). V závorkách jsou uvedená 

slova v anglickém jazyce, aby bylo zřejmé proč název SWOT analýza. Jednotlivé body jsou 

rozvedené později. Aby byla strategie účelová, měla by neutralizovat slabé stránky a hrozby 

očekávané z vnějšího prostředí, pomoci využití budoucích příležitostí a těžit ze silných 

stránek organizace. Tyto čtyři skupiny (faktory) se budou lišit podnik od podniku, v závislosti 

na tom, do jakého typu odvětví patří či v jakém stádiu se podnik nachází. Zrovna tak je to i ve 

sportu a u sportovních klubů. 

Strengths (silné stránky) 

Pro určení silných stránek je důležité umět zhodnotit různá odvětví a oblasti podniku, 

které jsou podle Jaromíra Vebera (2000, str. 533) „finanční síla organizace, výzkum a vývoj, 

výrobková politika, úroveň managementu, organizace firmy, image firmy či výrobku atd.“  Ve 

sportovním odvětví mohou být silné stránky velká členská základna, spolupráce s rodiči, 

velký počet sponzorů či dobré finanční zabezpečení. [18] 
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Weaknesses (slabé stránky) 

Slabé stránky se hodnotí obdobně jako stránky silné. Zjednodušeně se dají poznat ve 

srovnání s konkurencí, v čem nás předehnala neboli v čem je lepší než naše organizace. Pokud 

zjistíme nějaké nedostatky, je důležité umět zhodnotit význam a váhu jednotlivých důležitostí. 

Analýza slabých stránek se může řešit v několika oblastech jako například výrobní náklady, 

distribuce a propagace, finanční stabilita, kapacita skladu. Ve sportu se mezi slabé stránky 

často zahrnuje vybavení sportovišti, zájem o méně populární sporty či získávání finančních 

prostředků. 

Opportunities (příležitosti) 

Příležitosti jsou chápány ve smyslu, aby rozvíjely možnosti dle charakteru okolí 

a neutralizovaly hrozby. Další příležitosti závisí na rozšířenosti organizace, zda jde 

o mezinárodní či národní trh a v jaké fázi vývoje se podnik nachází. Jestli je v rozvoji, 

poklesu nebo stagnaci. Příkladem příležitostí je třeba vzrůst poptávky, nové výrobní metody 

nebo snadnější vstup na trh. Ve sportu bych do příležitostí zahrnula například vyšší propagace 

klubu, noví kvalifikovaní trenéři, spolupráce se zahraničními kluby. 

Threats (hrozby) 

Hrozby se musejí brát z pohledu mikrookolí a makrookolí. Z ekonomického hlediska 

do hrozeb patří například vysoká různorodost odvětví, státní regulace, velký počet firem, které 

si konkurují, nebezpečí vstupu nových výrobců na trh atd. Ve sportu jsou to například zranění, 

odchod do jiných klubů, přechod k jinému sportu. [18] [11] 

V praktické části, konkrétně kapitola 3.9.5, bude využité vyhodnocení SWOT analýzy, 

podle spisovatelky Evy Šimkové, Ph.D. Pro rozbor a interpretaci informací je použita tabulka 

neboli matice silných a slabých stránek a matice příležitostí a hrozeb. [16] 

2.4.2 Marketingový mix 

Když si organizace zvolí marketingovou strategii, může začít plánovat jednotlivé 

složky marketingového mixu, který je jako jeden ze základních prvků moderního marketingu. 

Marketingový mix je souhrn taktických marketingových nástrojů, které firmě umožňují 

pozměnit nabízené zboží či služby podle přání zákazníků na cílových trzích. Například 

v oblasti výrobkové, distribuční, cenové nebo komunikační politiky. Tento mix se skládá ze 

všech aktivit, které instituce provádí, aby vzbudila po daném výrobku poptávku. Aktivity lze 
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rozšířit do čtyř hlavních skupin, které jsou známé jako „čtyři P“, produkt (výrobek), price 

(cena), place (místo), promotion (propagace). [10] 

Produkt (výrobek) 

Výrobek neznamená pouze hmotnou formu, ale může jít také o službu, osoby, místa 

nebo dokonce myšlenky. Jsou to všechny nabídky, které se snaží uspokojovat určité potřeby 

zákazníků. Produkt nelze brát jen jako základ, ale jako komplexní výrobek, který kromě své 

základní funkce zahrnuje i kvalitu, design, styl, obal nebo další charakteristiky jako je servis 

či poradenské služby, které jsou pro zákazníka častokrát mnohem významnější.  

Za materiální výrobky ve sportu můžeme považovat sportovní nářadí, náčiní, oděvy, 

výstroj a další. Nemateriální produkty mohou být nabídka tělesných cvičení, sportovní akce, 

výkony hráčů nebo trenérů, různé sportovní akce, atd. [10] [12] 

Price (cena) 

Cena představuje určitou sumu peněz, kterou musí zákazník zaplatit pro získání 

daného výrobku. Výhodou oproti ostatním třem „P“ je možnost rychlých změn v reakci na 

konkurenci a poptávku. Je to prvek, který je velmi flexibilní a má velký vliv na spotřebitele. 

Pro stanovení ceny je důležitá tzv. cenová strategie, která se projeví například při vstupu na 

trh s novým výrobkem. Výši ceny musíme přizpůsobit trhu, konečným spotřebitelům 

a konkurenci, což znamená, že cena by měla být přiměřená, abychom v co možná nejkratším 

období získali žádoucí tržní podíl, ale ne příliš nízká, abychom nebyli podezřelí. 

Za cenu sportovního produktu považujeme cenu materiální, podle výrobních nákladů, 

i cenu nemateriální, která se stanovuje pouze imaginárně. Odráží se v ní cena prožitku, kdy 

každý zákazník má své individuální nároky, potřeby, preference či postoje. [12] [7] 

Place (místo, distribuce) 

Pod pojem místo nebo někdy také distribuce zahrnujeme všechny aktivity směřující 

k tomu, aby se výrobek dostal k cílovému zákazníkovi včas, ve správné formě 

a nejvhodnějším způsobem. Nejen to se řeší pomocí distribuční politiky, která se zabývá 

rozhodováním o počtu účastníků v distribuční síti. Jestli výrobek poputuje od výrobce rovnou 

ke konečnému spotřebiteli, nebo mezi ně vstoupí některé mezičlánky, jako jsou například 

maloobchody či velkoobchody. [12] [1] 

Místo, prostředí a způsob, jakým je sportovní služba či produkt poskytován jsou 

důležitou součástí vnímané hodnoty a užitku spotřebitele. Zjišťujeme dostupnost sportovního 
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produktu, podmínky distribuce a geografické rozmístění na trhu. Faktory ve vztahu 

k rozmístění mohou značně ovlivnit marketingový plán. Je důležité, aby místo, kde se nachází 

sportovní zařízení, bylo pro lidi snadno přístupné, působilo příjemně, mělo atraktivní vzhled 

a bezpečné okolí. K produkci a spotřebě sportovního produktu dochází velmi často na stejném 

místě a ve stejnou dobu. [7] 

Promotion (propagace) 

Propagace nebo tzv. komunikační politika zahrnuje veškeré aktivity směřující k tomu, 

aby měl zákazník, neboli konečný spotřebitel, nejvíce informací o výrobku a samotné firmě, 

která výrobek prodává. [10] 

Propagace je nejpodstatnější částí marketingového mixu a jejími hlavními cíly je 

podporovat zájem potenciálních zákazníků o sport, a aby se klienti dozvěděli co nejvíce 

informací o daném sportovním výrobku či službě. 

O kombinaci jednotlivých prvků komunikačního mixu je opřena komunikační 

strategie. Do komunikačního mixu patří: 

· reklama - zdroje reklamních sdělení jsou například internet, rozhlasové 

a televizní vysílání, reklamní plochy (billboardy), periodika, 

· podpora prodeje - předvádění výrobků na výstavách, veletrzích, ochutnávky, 

soutěže, slevové kupóny, 

· public relations - tiskové konference, výroční zprávy, pořádání exkurzí a dnů 

otevřených dveří, sponzoring 

· osobní prodej - fyzické setkání a prezentace při prodeji, aktivní a pasivní 

telemarketing (telefonické spojení) 

· přímý marketing - adresné oslovení konkrétních sektorů zákazníků pomocí 

dopisů, letáků, katalogů, e-mailů atd. [12] 

2.4.3 Dotazování 

Základem dotazování je pokládání otázek respondentům (dotazovaným), z jejichž 

odpovědí zadavatel výzkumu získá potřebné primární údaje, které může dále zpracovávat. Pro 

metodu dotazování se nejčastěji využívají tři hlavní techniky výzkumu a to rozhovor, 

vyplnění dotazníku a anketa. 
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Rozhovor 

Jiným slovem interview se provádí se zkoumaným jedincem nebo skupinou, kdy se 

respondentovi případně respondentům kladou uzavřené nebo otevřené otázky na které nám 

každý odpovídá. U otevřených otázek odpovídá dotazovaný svými slovy a může se 

rozpovídat, na rozdíl od uzavřených otázek, kde dotazovatel dává tázanému pouze několik 

možností odpovědí, ze kterých si musí vybrat. 

Rozhovorů je několik druhů: 

· standardizovaný, formalizovaný - má přesný řád, postupuje se podle 

připraveného formuláře, kdy dotazovatel dává respondentovi otázky a ten na ně 

odpovídá, hodně se přibližuje dotazníku, 

· nestandardizovaný, volný - je předem připravený, ale velmi se podobá 

běžnému rozhovoru a dovoluje respondentovi větší projev, 

· polostandardizovaný - má prvky formalizovaného i volného rozhovoru, 

 

· zjevný - výzkumník bez utajení, otevřeně sdělí dotazovanému důvod 

společného setkání, po jeho svolení se otevřeně táže připravenými otázkami 

a zaznamenává si odpovědi, 

· skrytý - respondent nemá ponětí o skutečném cíli a příčině rozhovoru, jelikož 

veškeré dotazování je prováděno tajně, 

 

· měkký - během rozhovoru je navozena pohodová atmosféra, navozená důvěra, 

volnost otázek i odpovědí (dotazovaný se vypovídává), 

· tvrdý - dotazovatel striktně vyžaduje přesné odpovědi na stanovené otázky, 

chová se velmi autoritativně a odměřeně, 

· neutrální - předpokládá, že respondent má zájem vyslovit svůj vlastní názor při 

odpovídání, účastnit se rozhovoru a výzkumník se drží svých osnov, aby 

dosáhl stanoveného cíle dialogu. [6] 

Dotazník 

Technika, která je nejvíce využívána k zjištění informací se provádí pomocí 

vyplňování dotazníků a používá se k získání materiálu při kvantitativní analýze. Při 

konstrukci dotazníku je dobré dané prostředí či objekt znát, měl by být přesně vytyčený 

problém o konkrétních věcech, které chceme po dotazovaných objasnit nebo znát jejich názor. 
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Výhodou dotazníku je, že v dnešní době pomocí internetu nemusí být vůbec nákladný, 

obsáhne spoustu respondentů, vyplňování by mělo být rychlé, a proto i relativně snadné jeho 

vyhodnocení, dotazovaní si mohou rozmyslet svojí odpověď. 

Otázky musejí být správně, srozumitelně, jasně, konkrétně a účelně položeny. Na 

začátku klademe jednoduché otázky, abychom vzbudili zájem. V dotazníku může být několik 

typů otázek: 

· otevřené - volné otázky, kdy se dotazovaný volně vyjadřuje k problému 

a odpovídá vlastními slovy, nevýhodou je při zpracování velká různorodost 

odpovědí, 

· uzavřené - uzavřené otázky, které dávají respondentovi na výběr z několika 

možných odpovědí, ze kterých si vybírá jednu nebo více správných odpovědí, 

· polootevřené - polouzavřené otázky, jsou takové, kde k výčtu odpovědí je ještě 

odpověď „jiná“, kde dotazovaný může dopsat svoji odpověď či názor pokud 

mu nevyhovuje žádná z předchozích variant. [6]  

Anketa 

Nejčastěji probíhá prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, jako je 

internet, tisk, časopisy, rozhlasové a televizní vysílání, čímž získá údaje od velkého množství 

osob. Anketa je založena na dotazníku a obsahuje malé množství jednoduchých a stručných 

otázek, na které respondenti odpovídají korespondenčně. [6] 

2.4.4 Práce s dokumenty 

Mezi dokumenty, s kterými se dá pracovat, patří spousta různých druhů od úředních 

záznamů přes dokumenty osobní až k hmotně fixovaným sdělením. Všechny dokumenty 

vznikaly s cílem shromáždit určité údaje a data. A jsou to: 

· výkazy, zápisy z porad, soudní akta, 

· osobní deníky, dopisy, kroniky, autobiografie, paměti, 

· statistické ročenky, měsíčníky, týdeníky, 

· články z novin, časopisů, kronik, filmy atd.  

Informace, které jsou v dokumentech, byly zjištěny v terénu, z rozdílných důvodů 

a pro různé účely. Při vlastní práci si každý výzkumník musí umět správně vybrat potřebná 

data, která si sám zanalyzuje. Během výběru správného a vhodného dokumentu zvažujeme 

kvalitu, možné zkreslení informací a důvěryhodnost zdroje. [6] 
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2.5 Právní formy 

Podle právní subjektivity můžeme členit sportovní organizace následovně: 

· občanská sdružení, 

· organizace s mezinárodním prvkem (tím jsou myšleny sportovní federace, 

které působí na území ČR prostřednictvím své organizační složky nebo mají 

sídlo přímo na území ČR), 

· rozpočtové nebo příspěvkové organizace (ty musí být zřízené ústředním 

orgánem státní správy nebo v případě příspěvkových organizací i obcí 

k zajišťování například vrcholového sportu, což dříve bývala střediska 

vrcholového sportu), 

· nadace a nadační fondy (ty se řídí zákonem č. 227/1997 Sb.), 

· zájmová sdružení právnických osob (dále jen PO), 

· obchodní společnosti a družstva, 

· obecně příspěvkové společnosti. 

Z hlediska právní formy mají v České republice sportovní klubu především podobu 

občanského sdružení. Činnost těchto klubů je upravena zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování 

občanů – a to působících v oblasti sportu. 

V oblasti sportu se také objevují obchodní společnosti, a to zejména akciová 

společnost a společnost s ručením omezeným, které se řídí Obchodním zákoníkem. [9] 

2.5.1 Občanské sdružení 

Vytvoření přípravného výboru je nezbytným krokem k založení občanského sdružení. 

Tento výbor se musí skládat alespoň ze tří osob, z nichž nejméně jedna musí být starší 18 let. 

Dále je nutné sepsat stanovy, které musí splňovat určité povinnosti. 

Těmito povinnostmi zejména jsou: 

· přesný název sdružení (název musí obsahovat označení „občanské sdružení 

nebo jeho zkratku „o. s.“), 

· sídlo sdružení, 

· cíle a poslání jeho činnosti, 

· určit jednotlivé orgány sdružení, 

· zásady hospodaření s majetkem, 

· ustanovit osobu vystupující navenek za sdružení. [22] 
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Mezi orgány občanského sdružení patří: 

· nejvyšší orgán – valná hromada (musí být předem ve stanovách popsány 

způsoby a rámcové termíny svolávání valné hromady, její rozhodovací 

pravomoci – okruhy činností a závazků sdružení, o nichž může rozhodovat jen 

a pouze valná hromada, dále pak také schopnost usnášení, způsob hlasování 

a náležitosti zápisu z valné hromady), 

· výkonný výbor sdružení (zde musí být stanoveny jeho pravomoci, kdo a jak 

smí být do tohoto orgánu zvolen a jakým způsobem probíhá volba členů 

výboru a jejich pravomoci), 

· prezident sdružení (je předem určeno volební období předsedy, způsob jeho 

volby, zastupování prezidenta v jeho nepřítomnosti a způsob podepisování 

dokumentů), 

· kontrolní orgán (mezi ně patří dozorčí rada, kontrolní a revizní komise – je 

nezbytné stanovit jednotlivé činnosti komise, počet její členů a další činnosti, 

které mohou být eventuálně upraveny zvláštním vnitřním předpisem), 

· další orgány (potřebuje-li občanské sdružení další orgány pro jeho 

bezproblémové fungování, mohou být definovány i další orgány – příkladem 

může být smírčí komise, která řeší spory mezi členy a orgány sportovního 

klubu), 

· organizační jednotky (pro kvalitní fungování sdružení je důležité popsat 

podrobně ustanovení a fungování jednotlivých organizačních složek). [4] 

2.6 Stručná historie mezinárodní házené v Československu a ČR 

Do roku 1945 byla hrána mezinárodní házená československou německou menšinou, 

která si založila v roce 1932 svůj handballový svaz.  

Oddílová družstva z českých zemí se utkala v handballu oficiálně poprvé 30. listopadu 

1947. Utkání sehrála družstva Závody Jana Švermy (ZJŠ) Sparta Bratrství proti Sokolu 

Úvaly, výsledek byl 11:9 pro domácí. Zápas se hrál v Praze na hřišti Sparty před 200 diváky.  

Roku 1949 se zúčastnilo naše reprezentační družstvo žen mistrovství světa a obsadilo 

3. místo mezi čtyřmi účastníky. Celostátní soutěž v handballu byla vypsána poprvé v roce 

1950 pro muže i ženy. Tyto soutěže se hrály až do rozdělení Československa. [20] 
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Roku 1957 dosáhly naše ženy na světové prvenství. Totéž se podařilo i mužům o deset 

let později. Svou poslední medaili z MS přivezly ženy v roce 1986, když ve finálovém utkání 

podlehly družstvu bývalého SSSR. Muži stáli na stupních vítězů naposled na OH 1972. [19] 

Po rozdělení Československa v roce 1993 vznikl Český svaz házené a Slovenský svaz 

házené. Každý stát měl svojí vlastní soutěž. To platilo jen do roku 2000, kdy se místo 

extraligy v házené ČR mužů hrála společná soutěž pro Českou republiku a Slovensko, 

nazývala se házenkářská interliga (HIL - Handball International League). Bohužel v roce 

2005 soutěž HIL skončila a další ročník 2005/2006 probíhal jak na Slovensku, tak i u nás 

samostatně. Toto rozdělení platí dodnes. Mezinárodní soutěž v házené žen (WOMAN 

HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE = WHIL) je organizovaná na základě dohody 

Českého svazu házené a Slovenského svazu házené ze dne 12. prosince 2001 a v menších 

obměnách systému se hraje od roku 2002 až do současnosti. 

Ani po oddělení Československa neztratil český handball kontakt s elitou a téměř 

pravidelně se účastní muži i ženy mezinárodních turnajů mistrovství světa a mistrovství 

Evropy (ME). [17] 

V roce 2012 se ženská reprezentace poprvé od roku 2004 probojovala na Mistrovství 

Evropy, které se hrálo v prosinci v Srbsku. Ženy po postupu ze skupiny už nic nevyhrály 

a jejich účinkování tak skončilo. Mužům se lednové Mistrovství Evropy v roce 2012 

nevydařilo a nepostoupili ze základní skupiny. V červnu roku 2012 se utkali s Ruskem 

o postup na Mistrovství světa 2013, i přes bojovnost a vyrovnaný průběh se jim postoupit 

nepodařilo. V současné době bojují o postup na ME 2014 v Dánsku a ženy se připravují na 

kvalifikační dvojutkání proti Islandu v boji o MS 2013. 
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3 Analýza marketingu a managementu vybraného 
házenkářského týmu 

Kapitolou číslo tři začíná praktická část této práce. Obsahuje základní znaky týmu 

DHC-SVŠ Plzeň, jeho historický vývoj, umístění týmu v posledních třech ukončených 

sezónách, management klubu, týmem využívaná zařízení, strategické plánování z hlediska 

cílů. Hlavní částí kapitoly je provedení marketingového mixu, rozhovoru a SWOT analýza 

s vyhodnocením.  

3.1 Základní znaky klubu 

· Vznik - spojením DHC Plzeň a Slavia VŠ Plzeň 

· Rok založení - 2002 

· Právní forma - občanské sdružení 

· Logo - společné stále nemají, hrají převážně pod SVŠ Plzeň 

Obrázek 3.1 Loga klubů DHC Plzeň a SVŠ Plzeň 

 

Zdroj: [21] 

· Adresa - U Borského parku 21, 30100 Plzeň 

· Internetové stránky - www.hazenaplzen.ic.cz - v současné době neaktualizované 

· Soutěž - 1. liga žen ČR, druhá nejvyšší soutěž 

· Týmové barvy - žlutá a zelená 

3.2 Historický vývoj DHC-SVŠ Plzeň  

Na ustavující valné hromadě 18. prosince 1951 bylo schváleno založení Sokola 

Technika, k tomu byl zvolen jedenáctičlenný výbor složený ze studentů a jeho předsedou se 

stal Karel Froněk. Mimo házenou byly zastoupeny i sporty košíková, kopaná, volejbal, 

lyžování, nebo všeobecná příprava – Základy tělesné výchovy (ZTV).  
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Oddíl mezinárodní házené byl založen roku 1955 studenty Střední průmyslové školy 

strojní. Hráči byli převážně basketbalisté, kteří si chtěli prodloužit sezonu i v létě. Ze začátku 

na trénování navštěvovali několik hřišť po Plzni, než zůstali v roce 1957 na fotbalovém hřišti 

Slavie Plzeň u Papírenské lávky. Začali hrát krajský přebor a tak tomu bylo pravidelně až do 

roku 1961, kdy ho vyhráli. Poté přišla možnost hrát kvalifikaci o postup do divize, kde 

bohužel bylo lepší družstvo soupeře z Písku a na úkor Slavie postoupilo do vyšší soutěže. 

V roce 1970 byla zahájena výstavba nové sportovní haly v areálu Slavia Vysoké školy Plzeň 

(dále jen SVŠ Plzeň) na Borech, s předpokládaným nákladem 3,5 milionu Kč. Po roce 1973 

byla dokončena sportovní hala s kapacitou tři sta diváků, několik venkovních házenkářských 

hřišť, ale i jiné objekty. V letech 1975 až 1978 byla dokončena výstavba sportovního areálu 

vyasfaltováním hřiště na házenou, všech přístupových cest a výsadbou zeleně. Po vybudování 

haly se mužstvo házenkářů od Papírenské lávky přesunulo na zastřešené sportoviště na Bory. 

Obrázek 3.2 První krytá hala v Plzni 1973 v areálu SVŠ Plzeň 

Zdroj: Kronika Slavia VŠ Plzeň 

I přesto, že Slavia VŠ vychovávala talentovanou mládež, se tato námaha nedala řádně 

zúročit mezi dospělými. Bylo to hlavně proto, že Slavia talenty vychovávala a tito hráči pak 

pokračovali plynule do jiných oddílů a někteří i do jiných zemí. Na Slavii zůstávali ti, kteří 

nechtěli budovat svoji profesionální házenkářskou kariéru, ale stačilo jim hrát házenou pro 

zábavu. 

Na hřišti u papírny hrálo současně s muži i družstvo žen Slovanu Plzeň, vzniklé v roce 

1953. Založily ho členky tehdejšího oddílu basketbalu Dobrovolného svazku obcí (dále jen 

DSO) Slovan Jana Bělohlávková a Anna Maurerová. Byl to první oddíl nejen v Plzni, ale 

i v celé západočeské oblasti, který hrál nejvyšší republikovou soutěž, 1. ligu. Družstvo 
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trénovalo v Cukrovarské ulici na hřišti Slovanu. S trénováním vypomáhal i vynikající hráč 

a házenkář Václav Eret. K významným osobnostem se mimo prvních dvou jmenovaných žen 

řadí ještě Marie Popperová, Marie Šmejkalová a Růžena Kletečková (za svobodna 

Ficenesová). Nejslavnější odchovankyně klubu byla nejspíš Stanislava Kučerová, kapitánka 

národního týmu, který vyhrál v roce 1957 mistrovství světa v mezinárodní házené žen 

v Jugoslávii. Družstvo Slovanu se umísťovalo pravidelně do 4. místa. Ve druhé polovině 60. 

let pak přešly ženy z finančních důvodů pod Tělovýchovnou jednotu Československou 

autobusovou dopravu (dále jen TJ ČSAD) Plzeň, kde pokračovaly nadále v nejvyšší soutěži. 

V roce 1974 došlo k navrácení ženského družstva z TJ ČSAD, aby mohly pokračovat ve 

druhé národní lize, což byla druhá nejvyšší ženská soutěž, s vidinou lepších výsledků. 

Významným trenérem byl Vladimír Mužík. 

Po rozpadu Československa v roce 1993, kdy vznikla Česká a Slovenská republika, 

došlo k reorganizaci soutěží a družstvo žen Slávie VŠ postoupilo do nejvyšší soutěže, které se 

účastnila jen družstva z Čech a Moravy. V této době trénoval tým trenér Svatopluk Pavelka. 

Příliš dlouhého trvání v nejvyšší soutěži se však slávistky nedočkaly, neboť po dvou letech se 

musely sesunout o soutěž níž. Další vstup mezi českou elitu se konal v roce 1999, kdy ženstvo 

vedla trenérka Libuše Škvařilová. Za dobu působení v nejvyšší soutěži se do reprezentačního 

výběru dostala brankářka Eva Benešová.  

V roce 2002 se začala hrát ženská československá interliga (WHIL) a ženy se vrátily 

zpět do 1. ligy, druhé nejvyšší soutěže, neboť z ekonomického hlediska nebylo možné zajistit 

fungování družstva a cestovat i po celém Slovensku k jednotlivým ligovým utkáním. Druhou 

nejvyšší soutěž hrají ženy doposud a na trenérské pozici se postupně vystřídali Simona 

Mrázová, Bohumil Kreč a současný trenér Róbert Miček. 

V roce 2002 došlo ještě k přesunu družstva žen a části družstva dorostenek od Slavie 

VŠ a vytvořením zcela nového oddílu Házenkářského klubu (HC) Plzeň. Zbytek ženského 

družstva ze Slavie byl sloučen s družstvem žen a dorostenek Dámského házenkářského klubu 

(DHC) Plzeň (bývalý Rozvoj) a tím vznikl dnešní název DHC-SVŠ Plzeň. V posledních 

letech v klubu DHC Plzeň vychovávají mladé hráčky, které v dorosteneckém věku přecházejí 

do DHC-SVŠ Plzeň a tam mohou hrát až do seniorského věku. V letošním roce hraje tým žen 

druhou nejvyšší soutěž, tedy 1. ligu, a při umístění na posledním místě mu hrozí sestup do 

ligy druhé. 

Výše zmíněné informace o historii klubu a současnosti jsou získány z ústního sdělení 

od p. Mrázové a osobních deníků a kronik paní Palečkové a pana Metlického. 
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3.3 Umístění týmu  

V minulých třech sezónách od roku 2009 do roku 2012 byl tým na čtvrtém, pátém 

a dvanáctém místě. Vývoj postavení v tabulce, za poslední tři sezóny, je znázorněný grafem 

3.1. Umístění týmu.  

Graf 3.1 Umístění týmu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování z rozhovoru od p. Palečkové 

Ve všech sezónách bylo v 1. lize házené žen ČR 12 družstev. I v sezónách před rokem 

2009 bylo po několik let umístění týmu mezi 4. až 7. místem. Negativní změna umístění 

a propad na 12. místo v roce 2012 byl způsoben odchodem několika hráček, které patřily 

k základní ose týmu. I přesto, že by tým podle stanov Českého svazu házené, měl jako 

poslední tým 1. ligy sestoupit do ligy 2. nebo hrát baráž proti vítěznému týmu z nižší ligy, 

stalo se, že tým DHC-SVŠ Plzeň v lize setrval i v následujícím ročníku, tj. v období 

2012/2013. Současnou sezónu hraje pouze 11 týmů. Jelikož před tímto obdobím odešly další 

hráčky, tým má neustále problémy a pohybuje se na posledním místě a opět mu hrozí možnost 

sestupu. Vzhledem k tomu, že soutěž hraje pouze 11 týmů, kdy se oproti minulým ročníkům 

nepřihlásilo družstvo Liberce, kvůli finančním problémům, může se stát, že z 1. ligy nikdo 

sestupovat nebude a pro získání sudého počtu týmů v soutěži postoupí tým z ligy 2. Vše vždy 

záleží na hráčských a finančních možnostech jednotlivého týmu a domluvě se svazem házené. 

Při kladném vyhodnocení je potřeba, aby tým nebo klub před zahájením nového soutěžního 

ročníku podal přihlášku a zaslal jména hráček, které budou moci v sezóně za daný klub hrát. 

3.4 Management klubu  

· Předseda Pavel Metlický 

· Výbor 3 členové Jana Palečková, Pavel Metlický a Simona Mrázová 

· Sekretářka klubu Jana Palečková 
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· Šéftrenérka klubu Simona Mrázová 

· Hlavní trenér žen Róbert Miček 

· Asistent trenéra žen Simona Mrázová 

· Vedoucí týmu žen Jana Palečková 

· Trenéři dorosteneckých týmů 

DHC-SVŠ Plzeň je ženský tým, který spadá pod vedení klubu SVŠ Plzeň. Celý klub 

byl zaregistrován na Ministerstvu vnitra jako občanské sdružení a i když je to velmi malý klub 

snaží se zachovávat organizační strukturu. Výbor, který čítá 3 členy, se schází jednou za 

měsíc až dva podle potřeby. Řeší zde především činnost klubu, správné fungování 

jednotlivých týmů, finanční situace, blížící se akce, jednotlivé hráčky a případné přestupy. 

Kontrolní orgán nebo lépe řečeno kontrolu finančních operací a hospodaření 

s majetkem má ve své moci účetní, která úzce spolupracuje se sekretářkou. Šéftrenérka 

a zároveň asistentka týmu žen se aktivně účastní tréninků všech kategorií, dohlíží na přístup 

jednotlivých trenérů a hráček, náplň tréninkových jednotek, a pokud to jde, sleduje průběh 

utkání. 

3.5 Využívaná zařízení týmem 

Tým nevlastní žádná zařízení a proto veškeré prostory pro trénování a dopravní 

prostředky na cestování si musí pronajímat a proto si tým žen DHC-SVŠ Plzeň pronajímá: 

· tělocvičnu 11. základní školy v Plzni na ulici Baarova 31, 

· sportovní halu v areálu TJ Slavia VŠ Plzeň na adrese U Borského parku 19, 

· dopravní prostředky - autobus, minibus. 

Tělocvična je využívána k tréninkovým jednotkám jednou týdně na hodinu a půl 

a pronájem je placený po uzavření smlouvy, která se podepisuje každé tři měsíce. Cena 

pronájmu se může každé čtvrtletí měnit podle počtu tréninků. V příloze č. 1, která byla 

ujednána na období od 5. ledna do 30. března 2011 v hodnotě 4.420 Kč. V ceně je zahrnuto 

13 návštěv sportovního zařízení společně s využitím sociálního zařízení.  

Zbývající dva tréninky, které tým má, probíhají ve sportovní hale TJ Slavia VŠ, kde se 

odehrávají i všechna domácí utkání týmu. Cena pronájmu této haly se liší v letním a zimním 

období, jelikož se do ceny promítá její vytápění. Ceník vypadá následovně: 

· zimní období 850 Kč/2 hod., 

· letní období 650 Kč/2 hod. 
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V ceně pronájmu jsou započteny 2 šatny se společnými sprchami a toaletami.[21] 

Tým hrající 1. republikovou ligu se potřebuje dostávat na venkovní utkání po celé 

České republice v daný den a čas, proto využívá různých dopravních prostředků nejen podle 

ceny, ale i vzdálenosti od Plzně a v daném městě blízkosti sportovní haly od vlakového 

nádraží. Například k utkání do Ostravy jezdí tým vlakem, jelikož cesta je velmi dlouhá, ve 

vlaku pohodlnější s možností projití se a dojití si kdykoliv na toaletu. Zároveň je sportovní 

hala cca 10 minut chůze od hlavního vlakového nádraží. Naopak například do Liberce si tým 

pronajímá autobus respektive minibus, a to z důvodu, že vlakové spojení je velmi špatné, hala 

od nádraží daleko a celková vzdálenost mezi městy není veliká. V příloze č. 2 je vidět daňový 

doklad od dopravce DaTa Expres, a. s., na kterém je vyúčtování cesty z Plzně do Liberce 

včetně zpáteční cesty s poplatky za kilometrovné a mýtné. Cesta na jedno ligové utkání do 

Liberce vyšla tým na 8.003 korun českých.  

3.6 Strategické plánování z hlediska cílů 

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

házenkářského týmu DHC-SVŠ Plzeň, které byly stanoveny z dlouhodobějšího hlediska nebo 

byly vytyčeny před letošní sezónou 2012/2013. 

Mezi sportovní cíle tohoto týmu patří: 

· udržení se v 1. lize České republiky, 

· posílení a udržení stávajících hráček, 

· postup alespoň do druhého kola Českého poháru. 

Hlavním sportovním cílem žen bylo udržet se v druhé nejvyšší republikové soutěži. 

Vzhledem k tomu, že před sezónou nastalo dlouho zmiňované ukončení aktivní kariéry čtyř 

hráček ze základní sestavy, nebylo vůbec jasné, zda se podaří cíl splnit. Podle vývoje 

soutěžního ročníku to s týmem nevypadá moc dobře a závěr sezóny bude mít ještě hodně 

složitý. V důsledku odchodu několika hráček, bylo důležité posílit tým. To se podařilo splnit 

pomocí příchodu mladších hráček z dorostenecké kategorie, které se snad povedlo začlenit do 

kolektivu a u hraní házené je udržet, i kvůli důvěře a prostoru, který dostali a dostávají během 

jednotlivých utkání. 

Mezi krátkodobý sportovní cíl lze zařadit postup alespoň do druhého kola Českého 

poháru v házené žen. Tento cíl se dokonce podařilo překonat, jelikož tým byl nasazený 

rovnou do kola druhého, v němž porazil tým České zbrojovky handballového klubu (ČZ 
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HBC) Strakonice 1921 nejtěsnějším výsledkem 25 : 26 a postoupil do kola třetího. I přes 

výhodu domácího prostředí už tým nestačil na soupeře ze Sokola Písek, kterému podlehl 

vysoko 17 : 35 a působení v Českém poháru pro tým skončilo. 

Do ekonomických cílů můžeme zařadit: 

· zlepšení systému řízení klubu, 

· udržení několika menších sponzorů týmu, 

· ekonomickou stabilitu týmu žen. 

Hlavním ekonomickým cílem je s pomocí sponzorů hradit veškeré náklady spojené se 

startovným, trénováním, cestováním na utkání a turnaje. Dále zajištění potřebného 

materiálního vybavení od balónů, přes jiné pomůcky až po dresy.  

V neposlední řadě je důležitým cílem ekonomicky stabilizovat tým žen, aby se mohl 

soustředit na sportovní činnost a neměl strach, že mu peníze nevystačí například na cestování 

k posledním utkáním.  

Za sociální cíle lze považovat: 

· identifikace žen s klubem a týmem, 

· povzbuzení atmosféry, 

· spokojenost členů s oddílem. 

Všechny ženy týmu DHC-SVŠ Plzeň náležitě reprezentují svůj oddíl. Každá z hráček 

obdržela klubovou teplákovou soupravu, ve které cestují na každý zápas, což zviditelňuje 

klub a poukazuje na ztotožnění hráček s ním. Jelikož tyto věci jsou v osobním vlastnictví 

hráček, mohou je nosit a reprezentovat klub i jinde než na házené. Stejné soupravy mají 

i mladší kategorie a proto mladé hráčky mohou sledovat své starší kolegyně. Naopak ženy se 

mohou seznámit s mladšími nástupkyněmi.  

Spokojenost členů týmu má za následek zlepšující se atmosféru uvnitř kolektivu, která 

může pozitivně ovlivnit a zlepšit samotné výkony při jednotlivých utkáních.  

3.7 Marketingový mix 

V této kapitole se zaměříme na marketingový mix házenkářského týmu žen DHC-SVŠ 

Plzeň. Postupně si rozebereme produkt (výrobek), price (cenu), place (místo) a promotion 

(propagaci).  
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3.7.1 Produkt (výrobek) 

Sportovním produktem, respektive službou je pro házenkářský tým zápas nebo 

samotná hra v určitých časových úsecích. Každé utkání je jedinečné tím, že dopředu není 

znám průběh, výsledek, atmosféra v hale či hlediště atd. Zákazník, v tomto případě spíše 

divák v dnešní době, kromě výsledků a předvedené hry, většinou očekává doprovodné služby, 

kterými může být od možnosti využití toalet přes občerstvení až ke komentátorskému 

přispění.  

Po sportovní stránce na tom tým žen není moc dobře. Fanoušci jsou především 

nespokojeni s atraktivitou hry, nasazením některých hráček a postavením v tabulce. Asi 

nikomu se nelíbí, když tým hraje na konci tabulky a hrozí mu sestup do nižší ligy. Hráčky 

týmu spolupracují na výrobě bulletinu, který je k dispozici během každého domácího zápasu 

a obsahuje informace o sestavě týmu, soupeři, předchozím utkání, tabulku 1. ligy žen 

k momentálnímu datu, sponzory týmu a mnoho dalších zajímavých údajů. (viz příloha č. 3) 

Občerstvení během utkání je řešeno pomocí přidružené restaurace, automatů na kávu, 

čaj, studené nápoje a lehké pochutiny. Bohužel je vše v poměrně velké vzdálenosti, kdy se 

musí venkem obejít polovina hrací haly. V tomto prostoru jsou umístěné i toalety, které jsou 

divákům k dispozici. Čas strávený na cestě tam a zpět zabere cca 5 až 8 minut, to je během 

utkání dlouhá doba a může se stát spoustu zajímavých událostí. O poločasové přestávce, která 

trvá 10 minut, se to stihnout dá. Bohužel jsou k dispozici jen tři toalety a často tam bývá 

fronta.  Poločasový program žádný není a to spoustu diváků poměrně znudí nebo dokonce, 

podle průběhu utkání, přinutí odejít z haly.  

3.7.2 Price (cena) 

Cenou rozumíme peněžní částku, kterou zákazník zaplatí za poskytnutí sportovního 

výrobku či služby. Stanovit cenu služby je dosti náročné, jelikož vystihuje výši nákladů na 

službu, ale i užitek a prožitek, který zákazník má. Měla by být přijatelná pro co největší 

spektrum zákazníků, podle kvality poskytovaných služeb a určitě i typu sportu a soutěže, 

kterou tým hraje.  

Provádění cenové politiky u házenkářského týmu znamená stanovit výši členských 

příspěvků, vstupného a v jiných týmech případně ceny bulletinů, klubových suvenýrů atd. Pro 

české kluby představuje příjem ze vstupného minimum celkového rozpočtu, proto musejí 

hledat jiné cesty k získávání finančních prostředků. Cena vstupného je podstatná spíše pro 

diváky. Vstupenky na handballové utkání žen DHC-SVŠ Plzeň stojí 25 korun pro dospělé 
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a 10 korun pro studenty a důchodce. V ceně vstupenky je možnost vzít si bulletin. Pokud 

divák přijde o poločasové přestávce nebo v průběhu poločasu druhého, vstupné už neplatí.  

Členské příspěvky jsou cenou za službu pro jednotlivé hráčky, které mají tento sport 

rády, chtějí aktivně prožívat svůj volný čas pomocí házené, kde hrají druhou nejvyšší ligu 

v České republice a mají zájem o co nejlepší výsledky. Příspěvky se většinou platí každý 

měsíc, ale je možné si předplatit několik měsíců nebo celou sezónu dopředu.  

3.7.3 Place (místo, distribuce) 

Činnost házenkářského klubu je službou, kdy zákazník přichází sám k dodavateli. 

Produktem je házenkářské utkání a místem poskytování služby je sportovní hala, kterou si 

tým pronajímá od SVŠ Plzeň na utkání a tréninky. V hlediště jsou tři řady polstrovaných 

sedadel po celé délce sportovní haly a spoustu volného místa na stání pro případný nedostatek 

míst k sezení.(viz příloha č. 4) Sedačky jsou pohodlné i s opěrkami, mezi řadami je 

dostatečný prostor na nohy. Bohužel mezi sedadly najdeme několik sedadel, u kterých je 

poškozené a roztrhané nebo dokonce úplně strhané polstrování. 

Prodej vstupenek probíhá pouze na místě a to jen třicet minut před utkáním a během 

prvního poločasu. Poté už se vstupné nevybírá. 

 Do distribuce služeb patří i organizovaný výjezd fanoušků na venkovní utkání. 

V dřívějších sezónách, kdy tým jezdil na zápasy autobusem, byl vždy stanovený počet míst, 

která mohli fanoušci obsadit. Nyní už jezdí tým převážně vlakem nebo osobními automobily 

a o fanoušky se přestal v tomto směru zajímat.   

3.7.4 Promotion (propagace) 

Jednou z nejdůležitějších složek marketingového mixu je propagace a reklama týmu. 

Jejím prostřednictvím se zákazníci neboli diváci, mohou dozvědět o službách či produktech, 

které tým nabízí. Propagace týmu je velmi špatná a možná by se lépe hodilo říci minimální až 

nulová. Webové stránky, které tým má, jsou už delší dobu neaktualizované a to může 

potenciální diváky odradit, jelikož nevědí, kdy tým hraje, proti komu a kde. Události 

a jednotlivé zápasy by mohl tým prezentovat v Plzeňském deníku, prostřednictvím televizní či 

rozhlasové stanice v Plzni, ale toho však nevyužívá. V deníku se objevuje maximálně jeden 

řádek o zápase v rubrice „Kam o víkendu za sportem“, ale to je pouze v pátečním tisku a to je 

velmi nedostačující propagace.  
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Malou a vlastně jedinou činností, kterou tým provádí pro svoji propagaci, je výroba 

bulletinu, který je možné získat na každém domácím utkání k zakoupené vstupence. Zde si 

divák, který přišel na zápas, může přečíst několik zajímavých informací z minulosti, 

současnosti i budoucnosti týmu, o jejich sponzorech, tabulce a mnoho dalšího.(viz 

příloha č. 3) 

Téměř dvě třetiny finančních prostředků, které tým měl v roce 2011, byly získány 

prostřednictvím reklamy a dotací. Nejvyšší částku, tedy 104.500 Kč dostal tým z dotací od 

města Plzeň. Na základě vyplnění tiskopisu „Žádost o dotaci/příspěvek“ získal tým žen 

z Plzeňského kraje 32 tisíc korun. Pokud by chtěl tým každoročně získávat dotaci z kraje, 

města či městského obvodu musí žádat pomocí tiskopisu. Jednotlivé komise, které mají určitý 

finanční obnos, rozhodují, kterým týmům kolik peněz poskytnou podle splnění daných 

kritérií. Na rozdíl dotace od Českého svazu házené jsou udělovány za určitých podmínek 

každému registrovanému klubu, na vedení svazu záleží, jak peněžní obnos rozdělí na 

jednotlivé týmy. Pro ženský kolektiv DHC-SVŠ Plzeň byla spočítána pro rok 2011 částka 

dotace od ČSH na 4.815 Kč.  

Za reklamu obdržel tým 60.000 Kč od sponzorů, kterými jsou firmy KH Stazap s.r.o., 

EBK ERET BERNARD, s.r.o., Studio UM a hotel Central. 

3.8 Rozhovor 

Rozhovor na různá témata přes funkci sportovního manažera, sponzory, až k samotné 

finanční stránce týmu, byl prováděn s členkou výboru paní Janou Palečkovou, která v týmu 

provádí sekretářku a zároveň se snaží napodobit sportovního manažera, který v malém oddílu 

není až tak potřebný a jeho práce se využije spíše výjimečně. Paní Palečková se tak ani 

nenazývá, ale pro účely této bakalářské práce ji tak během rozhovoru můžeme brát. 

Rozhovor byl  polostandardizovaný, prováděn individuálně, zjevně a v přátelské 

atmosféře. Kladeny byly otevřené otázky, jelikož tazatelku zajímal vlastní názor dotazované, 

opravdová situace v týmu a nechtěla ovlivňovat a někam směřovat možné odpovědi. 

1. Jaké jsou podle Vás nejdůležitější činnosti a vlastnosti sportovního manažera? 

Chybí Vám tento člen v klubu? 

Zajišťovat chod klubu, shánět peníze, tréninkové prostory ve vhodných časech, 

doprava na venkovní utkání. Měl by být rozhodný, komunikativní, orientovat se v oboru 

a dobré jsou i známosti. 
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Člen jako takový nechybí, spíše jeho profesionální znalosti a jednání, které bychom 

v některých případech využili. Jelikož jsme malý klub a pracujeme především se svými 

hráčkami, tuto funkci se snažím dělat sama s pomocí kolegů pana Metlického a paní Mrázové. 

2. Jak dlouho vykonáváte tuto profesi nebo jste ve vedení házenkářského klubu? 

Není to klasický manažering, ale s ostatními činnosti v klubu a u týmu téměř 20 let. 

3. Jste manažerka u jednoho nebo více klubů? Případně u kolika?  

Pouze u jednoho a to stačí, pokud se tomu tak dá vůbec říkat. Moje práce je pouze 

v klubu DHC-SVŠ Plzeň u všech týmů. 

4. Jaké jsou Vaše poznatky ze spolupráce se sponzory? 

Málo sponzorů, ale vzhledem k odvětví sportu je těžké jednání. Házená není příliš 

atraktivní sport - především na naší úrovni. Finanční prostředky sháníme zejména pomocí 

vedení klubu, příbuzných a známých hráček. 

5. Využíváte jednoho hlavního sponzora nebo více menších? 

Více malých sponzorů, maximálně 5 (například Stapaz, Bernard, hotel Central atd.) 

6. Projevila se nějak ekonomická krize na Vašem klubu? 

ANO, odstoupili nám někteří sponzoři. Ti, kteří zůstali, nám v pár případech dali méně 

peněz. 

7. Pomáhá Vám město, městský obvod, kraj nějakým způsobem? Pokud ano, tak jak? 

ANO všichni, na základě Žádostí. Každý rok je nová situace ohledně přiznání 

respektive nepřiznání finanční částky, o kterou si tým žádá. Každoročně nám Plzeňský kraj 

přispívá částkou 30 000 Kč, Město 100 000 Kč, Úřad městského obvodu 5 000 Kč. Tyto 

částky byly za rok 2011 a bohužel se každým rokem snižují. 

8. Jak získáváte dodatečné finanční zdroje? 

Sponzoři, oddílové příspěvky, známí hráček, trenérů i vedení klubu, samotné vedení 

klubu, příspěvek od Českého svazu házené. 

9. Jaké jsou vaše roční náklady? 

350 000 - 400 000 Kč za tři družstva v ženské kategorii, na tým žen je třeba vynaložit 

zhruba polovinu všech nákladů. 



 

36 

 

10. Máte u týmu doktora, maséra, fyzioterapeuta nebo někoho, kdo se stará o zdraví 

hráček? 

Nemáme, ale máme různé známé, kteří nám v tomto vždy pomohou. 

11. V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu v ČR? 

Ve financích ve sportu obecně, chybí podpora měst, především státu a jeho propagace, 

především méně oblíbených sportů jako je i házená. 

12. Co vidíte jako možné silné a slabé stránky vašeho klubu nebo respektive ženského 

týmu? 

Upřímně řečeno moc silných stránek nevidím, snad jedinou – všechno jsou hráčky 

u nás vychované (DHC + DHC-SVŠ), nemáme žádné „nakoupené“.  

Slabé stránky: nedostatek financí, málo lidí ochotných něco dělat ve volném čase 

zadarmo; kvalita a přístup hráček (ne všech, ale už je to téměř většina). 

13.  Co naopak vidíte jako možné příležitosti či ohrožení v dalším pokračování týmu 

žen? 

Jednoznačně finance. Sponzoři nejsou, Magistrát krátí dotace na sport (z důvodu 

Evropského města kultury) a stoupají náklady na vše, což zahrnuje například nájmy, doprava 

na venkovní utkání, rozhodčí atd. 

14.  Jak vidíte další budoucnost týmu žen? (jaké má možnosti dalšího rozvoje, budoucí 

sezóny, zlepšení, cíle klubu) 

Jsem velice skeptická. Zřejmě sestup nás nejspíše už nemine, z dorostu přijdou 

3 dívky (z toho jen 1 dosahuje kvalit, aby se v kategorii žen mohla prosadit), navíc některé 

určitě skončí. V podstatě čekáme na konec sezony a pak to teprve budeme řešit. 

15. Chtěla byste sama něco sdělit ohledně týmu žen obecně (vedení, atmosféra uvnitř, 

nějaké návrhy poznatky z praxe)?  

Já jsem celkem znechucená přístupem a chováním některých holek. Sama za sebe 

říkám, že to šlo cca do ročníku 1991. To co přišlo 1992 a mladší už jsou sebestředné, 

namyšlené, neomylné a líné slečinky. Lepší už to asi nebude. Je to hlavně přístupem a nároky 

už od žactva. Můžu srovnat, jak jsou vycepované holky, který začínaly na SVŠ a jak holky 

z DHC,které nejsou schopné se ničemu podřídit, o všem chtějí diskutovat a nemají základní 

disciplínu a respekt k trenérovi. 
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16. Spolupracujete s mládeží ve vašem klubu? 

Ano, ale nespolufinancujeme jejich chod…. Jde o věkovou návaznost hráček z klubu 

DHC Plzeň. 

3.9 SWOT analýza 

V tabulce 3.1 vidíme SWOT analýzu ženského týmu DHC-SVŠ Plzeň, která nám 

ukazuje silné a slabé stránky týmu či příležitosti a hrozby. Uvedené údaje jsou zjištěné 

z marketingového mixu, rozhovoru a vlastních zkušeností. 

Tabulka 3.1 SWOT analýza 

Vnitřní prostředí Vnější prostředí 

Silné stránky (Strenghts) Příležitosti (Opportunities) 

· spolupráce s okolními kluby  

· návaznost na klub DHC a SVŠ Plzeň 

· soudržnost vedení a práce ve volném čase 

· spolupráce s rodiči 

· pořádání turnajů 

· udržení menších sponzorů 

· obsazení managementu kvalifikovanými 

pracovníky 

· hráčky v reprezentaci 

· vhodná a četná házenkářská mládež 

· postoupení v tabulce 

 

Slabé stránky (Weaknesses) Hrozby (Threats) 

· získávání finančních prostředků 

· špatná prezentace vedení klubu 

· propagace týmu 

· přispívání od hráček 

· počet sportovních zařízení a pomůcek 

· technický stav sportovní haly a zázemí 

· neaktuální webové stránky 

· malá návštěvnost diváků 

· přístup hráček 

· vznik nových sportů 

· úbytek dětí 

· ukončení spolupráce se sponzory 

· odchod či zranění hráček 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.9.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky týmu patří spolupráce s ostatními družstvy v Plzni a okolí, 

především ve spolupráci při trénincích nebo přátelských utkáních. Návazností na kluby DHC 
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a SVŠ Plzeň je myšleno to, že do týmu žen DHC-SVŠ Plzeň přicházejí mladé hráčky z jiných 

klubů na základě několikaleté tradice a domluvy, jelikož kluby nemají dospělé kategorie. 

Členové týmu vykonávají veškerou práci, u ženského kolektivu i ve vedení klubu, ve svém 

volném čase a zadarmo. Několik rodičů pomáhá při organizaci tréninků, zápasů, turnajů, 

cestování nebo dokonce peněžními prostředky či hmotnými statky. Do spoluorganizování 

a zároveň výpomoci jsou zahrnuty činnosti jako měření času, ukazování skóre, uklízení 

palubovky, hlasatelství, vybírání vstupného, nahrávání utkání na videokameru atd. Hmotné 

statky jsou pro tým také důležité, ať už v podobě dresů, týmových triček, souprav, lahví na 

pití, balonů nebo samostatná finanční hotovost na jejich pořízení. Pod pojmem cestování je 

myšleno propůjčení automobilu například s větším počtem cestovních míst nebo samotný 

odvoz několika hráček k utkání. Podstatnou silnou stránkou je i fakt, že tým má několik 

sponzorů, jsou to sice sponzoři menší a vzhledem k současné ekonomické situaci ve světě se 

finanční dary od nich zmenšují. Ale daří se je udržet a i kdyby odešel jeden menší sponzor, 

nebude to pro tým takový problém, jako kdyby odešel sponzor velký, na kterém by stála 

životaschopnost týmu.  

3.9.2 Slabé stránky 

Slabé stránky se v týmu ukazují s odlišnou závažností, některé jsou menší a jiné 

naopak poměrně velké nebo spíše je složité jejich řešení či úplné odbourání. Získávání 

finančních prostředků je problémem asi v každém sportu a u týmu, který hraje ve městě 

plného sportu, kdy handball nepatří mezi ty nejoblíbenější, a ještě k tomu se mu nedaří 

a nachází se v soutěžní tabulce ligy u jejího konce obzvlášť. Nejen při jednáních se sponzory, 

ale i při celkové prezentaci klubu, přihlašování se na turnaje a řešení časů ligových utkání má 

často tým s některými členy vedení a jejich nevhodným vystupováním nemalé potíže. 

Propagace týmu je velmi malá nebo spíše nulová, když se často stává, že lidé ani nevědí, že 

tým má hrát zápas v domácím prostředí, jelikož nemá žádnou reklamu, nebo nejsou známy 

výsledky z venkovních utkání. Měsíční přispívání peněžní částkou od každé hráčky není 

příjemné pro nikoho z hráček ani vedení, které tyto peníze vyžaduje, ale bez obnosu 

vybraného tímto způsobem by nebylo možné hrát v 1. lize. Pro dobré výkony týmu je potřeba 

kvalitní trénink ve vhodných podmínkách a s možností využití některých pomůcek. Počet 

sportovních zařízení a pomůcek společně s technickým stavem sportovní haly a jejím 

zázemím patří spíše ke slabým stránkám. V Plzni je velké množství víceúčelových hal, 

školních tělocvičen, ale ještě více sportů a týmů, které je také využívají. Hlavně pak v zimním 

období, kdy často rozhoduje i cena za pronájem prostor. Tým trénuje pouze třikrát týdně 
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a z toho ještě jedenkrát jenom v tělocvičně základní školy, která nemá vhodné rozměry a tak 

hráčky mohou trénovat pouze omezený počet cvičení. Ze dvou tréninkových jednotek, které 

probíhají každý týden ve sportovní hale je jedna společně s dorosteneckým týmem, a buď 

hrají týmy proti sobě, nebo trénují každý zvlášť na jedné polovině hřiště. Ve školní tělocvičně 

se nachází spoustu sportovních potřeb a pomůcek, ale tým k nim nemá přístup z důvodu 

pouhého pronájmu tělocvičny a zamčenému kabinetu. V hale je pomůcek velmi poskromnu, 

a kdyby si tým koupil vlastní, nemá prostor, kde by je mohl skladovat. Povrch ve sportovní 

hale je nový asi 5 let, ale na betonovém základě je gumový hrubý povrch a proto je podlaha 

velmi tvrdá. Lavičky, které jsou místo střídaček, jsou na kolečkách a to není vůbec praktické, 

vzhledem k podjíždění a možnosti převrácení. Cesta ze šaten do haly je přes skleněný tunel, 

ve kterém je horší počasí než venku. Ať už v zimě ještě větší zima nebo v létě mnohem 

tepleji.  Šatny jsou už několik let neopravované a vypadají podle toho, jak se v nich sportovci 

chovají. Bohužel to není nic pozitivního. Když se po šatně rozhlédnete a uvidíte rozbité 

lavičky, ulámané věšáky na oblečení, spadané dlaždičky ze stěn, odřené zdi a promáčklé 

dveře. Sprchy jsou průchozí a spojují vždy dvě šatny, prostředí také není nějak udržované 

a u spousty umyvadel chybí kohoutky. Toalety jsou ve společných prostorách u vrátnice do 

haly, dámské mají zničené dveře a nejdou zamykat. 

 Slabou stránku týmu je to, že i přes snahu samotných hráček vytvořit si vlastní 

webové stránky se o ně nikdo nestará a neaktualizuje informace o týmu. Tento nedostatek 

lehce navazuje na fakt, že tým má malou návštěvnost na domácích utkáních a žádnou podporu 

v zápasech venkovních. Vše může být způsobeno dlouhodobě trvající neatraktivní hrou 

v porovnání se soupeři. Hra je nezajímavá, pomalá a bez kombinací, protože spousta hráček 

nechodí na tréninky, a když už přijdou tak řeší jiné věci, které s házenou nesouvisejí. Jejich 

přístup je velmi špatný, ale vůbec jim to nevadí, jelikož mají i jiné koníčky. 

3.9.3 Příležitosti 

Příležitostí kolektivu a zároveň klubu je obsazení managementu kvalifikovanými 

pracovníky, kteří by pozvedli chod týmu. Ať už doděláním si kvalifikace současných 

funkcionářů nebo přijetím nových zaměstnanců, ale to bohužel není možné z pohledu financí 

v klubu. Možnost, jak tým zviditelnit je, když odchované nebo současně hrající hráčky za tým 

jsou nebo budou nominovány do reprezentačních týmů České republiky. Tyto hráčky by 

následně chtěly dosáhnout možného úspěchu, v podobě postupu na vrcholné akce. Výhodou 

a s výhledem do budoucna má tým, v návaznosti na předcházející kluby, početnou 

mládežnickou základnu, kde na své výkonnosti pracuje spoustu mladých a šikovných dívek. 
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Velkou příležitostí pro lepší budoucnost týmu by bylo postoupení do vyšších pater tabulky 

soutěže. 

3.9.4 Hrozby 

Mezi hrozby patří vznik nových sportů a zájem o handball. Těsně s tím souvisí 

i úbytek dětí a populace celkově. Nebezpečí pro tým představuje i fakt, že by mohl přijít 

o sponzory, kteří s týmem nebudou chtít dále spolupracovat. Jako další možné hrozby lze 

uvést častá zranění hráček, která jsou velmi málo ovlivnitelná. S každou novou sezónou, 

respektive ke konci sezóny předchozí, se vždy jedná o příchodech a odchodech hráček. 

Vzhledem k umístění a kvalitě týmu se hráčky často snaží přestoupit do jiného klubu či 

soutěže, s lepší ekonomickou, hospodářskou a hráčskou základnou, ať už v České republice 

nebo zahraničí.  

3.9.5 Vyhodnocení SWOT analýzy 

Pro vyhodnocení SWOT analýzy je využita matice silných a slabých stránek v první 

tabulce č. 3.2. Matice příležitostí a hrozeb je v následující tabulce č. 3.3. Pojmy jsou seřazeny 

podle abecedy a tučným písmem jsou napsané slabé stránky respektive hrozby. V tabulkách 

se pracuje s pětistupňovou stupnicí, jejíž střed znamená, že konkrétní kritérium není 

hodnoceno ani jako silná stránka ani jako velká slabina. Hodnota 1 je v tomto případě 

hodnocení negativní a číslo 5 znamená vyhodnocení pozitivní. 

Tabulka 3.2 Matice silných a slabých stránek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Po vyplnění matice, tedy ohodnocením jednotlivých kritérií, a následným spojením 

jednotlivých bodů se získala křivka, která vyznačuje jednotlivé oblasti. Tým by měl věnovat 

zvláštní pozornost vrcholům křivky, které jsou buď negativní (vlevo), nebo pozitivní 

(vpravo). Tyto vrcholy jsou totiž nejdůležitějšími prvky jednotlivé oblasti, ať už silných či 

slabých stránek. V případě týmu DHC-SVŠ Plzeň můžeme vidět, že převažují slabé stránky. 

Některé nejsou extrémně náročné napravit, ale musí se na ně vedení týmu zaměřit. Aby 

nevypadalo hodnocení příliš negativně, jsou v tabulce vidět i velmi důležité silné stránky. 

V tabulce č. 3.3 je možné spatřit, křivku, které dominují především dva vrcholy, a to 

konkrétně jeden pozitivní a jeden negativní. Velkou hrozbou pro tým je ukončení spolupráce 

se sponzory a naopak velmi uspokojivý je fakt, že tým má četnou mládežnickou základnu. 

Tabulka 3.3 Matice příležitostí a hrozeb 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Shrnutí výsledků šetření, náměty, doporučení 

V marketingovém mixu, kde byl rozebírán výrobek, cena, místo a propagace se 

zjistilo, že tým je velice amatérský. Házenkářský zápas a doprovodné služby jako je 

poločasový program, využití sociálních zařízení a občerstvením společně s komentátorskou 

činností je na poměrně špatné úrovni. Doplňkový program a komentátorství žádné, toalety 

a občerstvení v restauračním zařízení, které je poměrně daleko. Naproti tomu vstupné 

a členské příspěvky jsou na úrovni optimální. Ženský handballový tým odehrává své zápasy 

ve sportovní hale, která je v ucházejícím stavu. V této hale hráčky vykonávají i většinu svých 

tréninkových jednotek. Zbylé tréninky však tým absolvuje v místní školní tělocvičně, jež však 

už nemá potřebné parametry a vybavení. Co se týká okolního zázemí, také není zcela 

vyhovující. Nedostatky se vztahují především k šatnám, sociálním zařízením, skladovacím 

prostorám, přístupu do haly a samotnému povrchu palubovky. Tým, pro svoji propagaci 

provádí pouze výrobu bulletinů, webové stránky tým sice má, ale neaktualizuje na něm 

informace. Za reklamu, kterou tým propaguje při utkáních, od sponzorů získal 60.000 korun. 

Z rozhovoru, prováděném s členkou vedení týmu paní Palečkovou vyplynulo, že 

největším problémem je finanční stránka celého klubu. Po předchozích neúspěšných letech, 

kdy s týmem sponzoři ukončili spolupráci, nejen kvůli ekonomické krizi, se nedaří sehnat 

nové. I město s krajem každým rokem snižuje své dotace a tím pádem klub musí hráčky žádat 

o příspěvky.  

Tým především využívá spolupráce s jinými družstvy ve městě a nejbližším okolí 

společně s návazností na kluby DHC a SVŠ Plzeň, což má pro celé fungování týmu největší 

význam. Důležité je ocenit soudržnost vedení a veškeré činnosti, které nejen pro tým, ale i pro 

celý klub dělají členové ve svém volném čase a zadarmo. Vážit si rodičů nebo známých, kteří 

týmu pomáhají během jednotlivých utkání (vybírání vstupného, nahrávání zápasu), při 

organizování turnajů (ovládání časomíry, zapisování výsledků), odváží hráčky týmu na 

venkovní střetnutí nebo propůjčují svůj vůz s větším počtem míst pro cestující. I když se týmu 

v posledních dvou sezónách příliš nedaří, je důležité, že si dokážou udržet sponzory, kteří jsou 

už několik let věrní a tým podporují i v méně úspěšných obdobích.  

Získávání peněžních prostředků je bezesporu nejslabší stránkou týmu, která se prolíná 

se spoustou ostatních slabých stránek, například na samotnou činnost, cestování, trénování 

týmu, platby za rozhodčí, a jiné. Platí to u všech sportů. Bohužel v dnešní době se sport bez 

peněžních prostředků provozuje hrozně těžce a složitě, pokud chce tým hrát na nějaké úrovni. 
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To vše úzce souvisí s propagací týmu, nepříliš vhodnými členy a hlavně jejich chováním ve 

vedení managementu. Propagace družstva i celého klubu je téměř nulová, pokud se do ní 

může počítat malý zájem médií, který vytvářejí novináři v rámci své pracovní povinnosti, aby 

se aktivní lidé dozvěděli programy sportů ve svém okolí na jednotlivé víkendy. Počínání osob 

ve vedení není vůbec profesionální a přizpůsobivé potřebám kolektivu, kdy vše začíná 

prezentováním se během zápasů a končí při vystupování na schůzkách a komunikací 

s potenciálními sponzory. Jednoduchým řešením se zdá být vyhození takovýchto osob 

z vedení klubu, ale není to vůbec jednoduché. I když kvůli těmto osobám jsou v týmu 

poměrně často problémy, na druhou stranu pro tým a celý klub dělají mnohem více 

užitečných, důležitých a nenahraditelných činností. Dalo by se říci, že jsou jedni ze 

spoluzakladatelů klubu a vzhledem k dlouhodobosti trvání si na jejich vystupování spoustu 

lidí pomalu zvyká.  

Fakt, že všechny hráčky družstva platí každý měsíc do společné pokladny příspěvky, 

z kterých jsou placeny různé výdaje týmu, bez nichž by tým nemohl fungovat, také není zcela 

ideální. Stejně jako jejich webové stránky, které fungovaly a vypadaly velice přehledně, ale 

bohužel se již na nich nepracuje a neaktualizují se informace o týmu, zápasech ani dění 

v týmu. Následek toho je malá návštěvnost na utkáních, kdy se lidé dozvídají informace 

pouze z novin, a to ještě častokrát na poslední chvíli.  

K zviditelnění týmu by mohly pomoc lepší výsledky a pořadí v tabulce, s čímž by 

souviselo zabudování reprezentantek současných nebo potencionálních. Velkou příležitostí 

pro celý klub je návaznost na předchozí kluby s mladší a šikovnou generací. 

Mezi hrozby patří vznik nových sportů a malý zájem o handball. Těsně s tím souvisí 

i úbytek dětí a populace celkově. Nebezpečí pro tým představuje i fakt, že by mohl přijít 

o sponzory, kteří s týmem nebudou chtít dále spolupracovat. Jako další možné hrozby lze 

uvést častá zranění hráček nebo jejich odchody, ať už do týmů v České republice nebo 

zahraničí.  

Autorka by doporučila zlepšit vedení klubu, které je stejné jako vedení týmu, a to 

dosazením nových kvalifikovaných pracovníků, kteří budou mít více času vykonávat svoji 

činnost profesionálně nebo alespoň poloprofesionálně, a tím by měla být odvedená práce 

kvalitnější a přinášet větší prospěch.  

Vzhledem k tomu, že ekonomická situace týmu není nejlepší a zároveň je nejobtížněji 

ovlivnitelná, je dobré začít s méně nákladnými návrhy jako je hledání nových sponzorů, 
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zaktualizování webových stránek, kde se budou objevovat informace o dění v týmu, blížící 

se zápasy, výsledky a případné ohlasy po utkání. Dále by bylo vhodné zajistit doprovodný 

poločasový program, který by udržel diváky během přestávky zapojené do dění ve 

sportovní hale. Zajímavost a přehlednost v průběhu zápasu by mohl doplnit komentátor 

svými postřehy a zapsanými statistikami, které by lidem v hledišti sděloval. 

Zvýšením počtu tréninkových jednotek a zlepšením individuálního přístupu 

hráček by se měla zlepšit předváděná hra, snad i stoupající tendence umístění v tabulce 

a zajistit větší zájem diváků či médií. Pokud by se zvýšila náklonnost fanoušků, stálo by za 

zvážení zorganizovávání výjezdů na venkovní utkání týmu nebo přizvat několik věrných 

diváků do autobusu, ve kterém je vždy několik volných míst. Tím by se mohli týmu snížit 

náklady na cestování a zároveň by měli zajištěnou podporu svých fanoušků i mimo domácí 

prostředí. 
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5 Závěr 

Tato bakalářská práce na téma analýza marketingu a managementu vybraného 

házenkářského týmu byla použita na druholigový ženský tým DHC-SVŠ Plzeň. 

Myšlenka, že jsou sport, osobní a sociální rozvoj propojeny, je stejně tak stará, jako 

naše společnost. Sport je důležitým nástrojem pro mezinárodní rozvoj, který pomáhá lidem 

překonávat kulturní a etnické rozdíly, podporuje toleranci, nediskriminaci a propaguje zdravý 

životní styl. Směřuje lidi k sebeúctě, pomáhá jim překonávat těžká životní traumata a dává 

jim naději v těch zemích, kde se potýkají s válkami, nemocemi a chudobou. Základními 

principy ve sportu jsou především respekt k protihráči a pravidlům, ale také kolektivní práce 

a fair play. 

Uvedené informace byly zjištěny od paní Palečkové, Mrázové a pana Metlického, 

kteří poskytli dokumenty k nahlédnutí a přidali několik vlastních poznatků. První jmenovaná 

paní poskytla rozhovor, který byl polostrukturovaný ve volné a přátelské atmosféře.  

Na základě stanovených informací, které byly uvedeny také v marketingovém mixu, 

byla zpracována SWOT analýza, pomocí níž byly zjištěny silné a slabé stránky sportovního 

týmu, a také příležitosti a hrozby prostředí vnějšího. Následně, ve čtvrté kapitole, je shrnutí 

a vypracované návrhy na zlepšení činností týmu.  

Závěrem autorka shrnula, že tým DHC-SVŠ Plzeň je v relativně stabilní situaci, i když 

ne v extrémně pozitivní, jelikož mu hrozí sestup do nižší soutěže. Využívá svých věrných 

členů ve vedení a hráček, kteří se věnují handballu ve svém volném čase a ještě za něj platí. 

Tým by už dávno zanikl, pokud by nebylo tolika ochotných lidí kolem něho. Management by 

měl zapracovat na zlepšení propagace týmu, a v tom by jim výrazně pomohlo i zlepšení 

a pravidelná aktualizace webových stránek. Dále by měl tým společně s klubem pracovat na 

oslovení nových sponzorů.  

Tato bakalářská práce, obsahující shrnutí analýzy marketingu a managementu, návrhy 

a doporučení pro házenkářský tým žen, bude předána vedení klubu DHC-SVŠ Plzeň, které 

o ni samo požádalo. Zároveň přislíbilo, že ji prostuduje a v případě zájmu projedná návrhy, 

které je zaujmou a budou realizovatelné. Získané zkušenosti z komunikace s vedením 

a osvětlení problémů celého klubu přinesly oboustranně neocenitelné poznatky v oblasti 

marketingu, managementu a jeho fungování v praxi.  
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