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Příloha č. 1 Rozhovor s manažerem klubu 

Rozhovor mi poskytl generální manažer klubu Hokej Uherský Ostroh o.s. p. Bronislav 

Zápařka. Použil jsem formu polostandardizovaného  rozhovoru.  

1) Jaké jsou podle Vás nejdůležitější činnosti sportovního manažera?  

Mezi nejdůležitější činnosti manažera určitě patří zabezpečování činnosti klubu jak 

z hlediska ekonomického, tak sportovního. Především se jedná o získávání finančních 

prostředků od sponzorů a města, komunikace s nimi, jednání s hráči a trenéry. Další 

velice důležitou činností je komunikace s rodiči, a to zejména u nejmladších hokejistů. 

Jedná a zprostředkovává vztahy s okolními kluby v rámci výměny a hostování hráčů 

pro zkvalitnění kádru jednotlivých mužstev. Řídí činnost trenérské rady, koordinuje    

a kontroluje práci trenérů a jejich asistentů a spolu s nimi hledá nové způsoby tréninku 

a přípravy hokejistů. 

2) Jakými nejvýznamnějšími vlastnostmi a schopnostmi by měl disponovat 

sportovní manažer? 

Podle mého názoru by měl být schopen všestranného vedení a řízení klubu jak po 

stránce ekonomické, tak i po stránce sportovní. Měl by mít vynikající komunikační 

schopnosti, také by měl disponovat morálními vlastnostmi a zásadami, i když je velice 

důležité si uvědomit, že práci nedělám jen pro sebe, ale především pro ostatní              

a nevidět pouze peníze, které z toho vyplývají. 

3) Je vysokoškolské vzdělání důležité při vykonávání profese sportovního 

manažera? 

Vzdělání je určitě velice důležité; umožní zužitkovat znalosti dosažené při studiu              

a zohlednit je v práci sportovního manažera. Větší rozhled a specializace v oboru jsou 

vždy přínosem. 

4) Jaké vidíte současné možnosti uplatnění absolventa studia sportovního 

managementu? 

Myslím si, že to závisí především na jednotlivci, na osobnosti člověka a na jeho 

morálních zásadách. Určitě je výhodou mít vzdělání v této oblasti pro uplatnění, ale 

nepochybně závisí, v jakém druhu sportu se člověk pohybuje a do jaké hloubky je 

schopen zužitkovat své teoretické znalosti získané při studiu v praxi. 



   

5) V čem vidíte největší problémy současného sportovního managementu v ČR? 

Největší problém vidím v morálních zásadách, kdy většina lidí, a to platí obecně nejen 

ve sportu, vykonává práci jen kvůli finanční odměně a zapomíná na to, že by práci 

měli dělat zejména pro druhé. Sportovní manažer by měl ,,žít svým klubem a jednat 

v jeho nejlepším zájmu.“  

6) Jaká je vaše pozice v klubu? 

Generální manažer. 

7) Jak dlouho Vy sám vykonáváte tuto funkci? 

Tuto funkci vykonávám 5 let od založení klubu. Před tím jsem 3 roky působil 

v obdobné funkci spojené s činností ledního hokeje v Uherském Ostrohu, takže by se 

dalo říci, že 8 let. 

8) Jaký styl vedení upřednostňujete? 

Využívám kombinaci mezi demokratickým a autokratickým stylem vedení, záleží na 

situaci, která nastane. Snažím se být demokratický, ale některé situace vyžadují pevné 

vedení, někdy až ,,despotické“. 

9) Jaké máte zkušenosti se spoluprací se sponzory? 

Sponzoři jsou velice důležití pro každý sportovní klub, snažím se proto získávat co 

největší množství sponzorů a udržovat dobré vztahy se stávajícími, což je zejména 

v dnešní době, kdy se hovoří o ekonomické krizi, velice obtížná činnost.  

10) Věnoval jste se před výkonem činnosti generálního manažera lednímu hokeji 

vrcholově? 

Ano, věnoval až do juniorského věku, kdy jsem byl donucen kvůli zraněním ukončit 

vrcholovou kariéru. Teď už se mu věnuji jen rekreačně. 

11) Potřebujete k výkonu profese jazykové znalosti? 

Na této úrovni, kdy se pohybujeme v krajských soutěžích, jen minimálně – např. jen 

při účasti na zahraničních turnajích. Nicméně je určitě velice užitečné umět jazyky, 

zejména pro výkon práce ve větších klubech. 

12) Současná ekonomická krize – jak se projevila v řízení klubu? 

Určitě negativně. Bylo obtížnější jednat se sponzory, a to ať už si udržet stávající nebo 

získat nové, což bylo téměř nemožné.  Přesto si myslím, že se nám poměrně dobře 

podařilo přečkat toto období bez větších problémů. 



   

13)  Spolupracujete s jedním hlavním, nebo s více, ale menšími sponzory?  

Snažíme se spolupracovat s co nejvíce sponzory, v současné době máme dva větší 

sponzory a více menších sponzorů. 

14) Jaké jsou cíle vašeho klubu do budoucna jak v oblasti ekonomické, tak 

sportovní? 

Z ekonomického hlediska se jedná o zabezpečení optimálních finančních podmínek 

pro činnost klubu. 

Sportovní cíle jsou zejména soustředěny na vychovávání mladých kvalitních hráčů           

a dosahování co nejlepších výsledků. Do budoucna bychom chtěli postoupit 

v dorosteneckých a juniorských kategoriích do vyšší ligy, jelikož máme „silnější 

ročníky v žácích“. 

15) V čem vidíte největší hrozbu pro váš klub? 

Největší hrozbou pro klub je nepochybně nezajištění dostatečně velkého množství 

financí, např. pokud by město přestalo podporovat místní hokej, odchod sponzorů, 

nezájem diváků. 

16)  V čem vidíte největší problém hokeje? 

Největším problémem, a to platí ve sportu obecně, je nezájem veřejnosti a zejména dětí 

sportovat. Konkrétně pro lední hokej, je dle mého názoru, nejvýraznějším problémem 

výchova mládeže a její udržení u hokeje. Hokej je všeobecně považovaný za ,,drahý 

sport“, což je samozřejmě pravda, ale na druhou stranu už spousta klubů zajišťuje 

v tomto směru velice dobré podmínky. Například náš klub zapůjčuje téměř celou výstroj 

dětem, takže rodiče nemusí obstarávat poměrně drahé vybavení.  

Dalším problémem je, že hokej je fyzicky a motoricky velice náročný sport, a sice ne 

všichni u tohoto sportu vydrží. S tím souvisí další problém, s nímž se často setkávám, 

že se děti často věnují více sportům najednou, což vede k tomu, že se nejsou schopny 

se specializovat na jeden sport a dosáhnout v něm vrcholové úrovně. 

 

 



   

Příloha č. 2 – Znak Hokej Uherský Ostroh 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 – Umístění reklam na mantinelech a ocelových konstrukcích 

 

 

 

 



   

 

 

 

 



   

Příloha č. 4 – Umístění reklam na dresech 

 

 



   

 


