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ABSTRAKT 

Bakalářská práce prostřednictvím analýzy řeší optimalizaci a řízení vybraného 

fotbalového klubu. V teoretické části jsou zpracovány obecné informace z oblasti 

managementu, analýz, metod sběru informací a sportu. Praktická část je zaměřena   

na fotbalový klub FC Kyjov 1919, který je detailněji analyzován od historie až  

po současnost. V návrhové části jsou na základě posbíraných dat z dotazníkového 

šetření, řízeného rozhovoru, vlastního pozorování a SWOT analýzy sestaveny návrhy  

a doporučení. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis solves optimization and management of the chosen football club 

through the analyses method. The theoretical part presents general information from the 

management area, analyses, methods of collecting information and sport. The practical 

part is focused on the football club FC Kyjov 1919, which is analised from the past to 

the present in detail. In the proposals part of my thesis, based on collected information 

from the questionnaire, maneuvered conversation, made self-observations and SWOT 

analysis were compiled proposals and reccommendation.  
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ÚVOD 

Fotbal je nejpopulárnějším sportem na světě a i v České republice společně s hokejem 

patří k nejoblíbenějším kolektivním sportům. Jeho oblíbenost je dána tradicí tohoto 

sportu. Fotbal se vyvíjel tisíciletí a tak není náhoda, že ve světovém měřítku poutá 

největší pozornost. Do jisté míry vysokou oblíbenost fotbalu ovlivňuje i fakt, že většina 

sportů má poměrně kratší historii a v nevýhodě jsou i sporty, které se vyvíjely  

v nedávné minulosti. Souhrn těchto faktorů jistě předurčil fotbal k vysoké oblíbenosti. 

Nicméně dle mého názoru důležitým prvkem, který přitahuje miliony diváků do hledišť 

a k televizním obrazovkám je jeho jednoduchost. Stačí míč, kousek rovné plochy a dvě 

branky. Finanční nenáročnost je jeho velkou výhodou. To je důvod, proč se s míčem  

u nohy mohou prohánět děti ve vyspělé západní Evropě stejně jako děti z nejchudších 

rozvojových zemí v Africe. Samozřejmě podmínky pro provozování této aktivity  

na úrovni těchto dvou kontinentů jsou velmi rozdílné, ale radost a prožitek ze hry 

zůstává stejný. Fotbal je fenomén, který spojuje lidi. To dokumentuje i rok 1914, kdy se 

za první světové války na západní frontě odehrálo Vánoční příměří. Nepřátelské armády 

přestaly bojovat, zpívaly koledy, předávaly dárky a mimo jiné hrály improvizovaná 

fotbalová utkání.  

 

V poslední době fotbal prošel změnami, které z něj vytvořily především tvrdý business. 

Divácký zájem ho dostal do ekonomických výšin. Největší kluby vydělávají miliardy  

a nebojí se je dále investovat. Pro představu průměrné sumy za přestupy hráčů 

evropských parametrů se pohybují v přepočtu ve stovkách milionů korun. Samotné 

platy hráčů se pohybují v desítkách milionů korun. U největších hvězd jsou tato čísla 

ještě vyšší. Takto pohádkově bohatých klubu ve světě existuje několik desítek.  

 

V bakalářské práci jsem si zvolil prostředí amatérského fotbalu. Ve kterém pracují 

zpravidla funkcionáři bez nároku na finanční odměnu. Zdrojem financí na činnost klubu 

(výplata rozhodčích, doprava na utkání, materiál) bývá velmi často doplňková 

hospodářská činnost.  
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Amatérské fotbalové kluby nemají takové možnosti jako ty velké. Musí se chovat 

ekonomicky velmi šetrně. Rozpočty jsou většinou naplněny z dotací měst a obcí či 

drobných sponzorských darů. Právě proto jsem se rozhodl, že ve své bakalářské práci se 

pokusím analyzovat amatérský fotbalový klub FC Kyjov 1919. 

 

V mládežnických letech jsem v tomto klubu nastupoval. Nyní se aktivně věnuji fotbalu 

jako hráč klubu SK Kostelec, kde působím i jako trenér starší přípravky.  

V rámci bakalářské práce zpracuji na základě analýzy prostředí amatérského sportu 

doporučení pro optimalizaci manažerské práce. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Cílem mé práce je na základě dotazníkového šetření, analýzy a zjištěných faktů popsat 

vnitřní prostředí sportovního klubu FC Kyjov 1919 a zpracovat návrhy, které by mohly 

být prospěšné pro zlepšení fungování klubu.  

V bakalářské práci jsou využity metody sběru informací, kterými jsou dotazníkové 

šetření, řízené rozhovory a vnější pozorování. Na základě vyhodnocení výsledků výše 

zmiňovaných metod bude zpracována SWOT analýza a navržena doporučení na změny.   



12 
 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Vývoj managementu 

Už od pradávna se řízení stalo nedílnou součástí běžných životů. Jeho vliv byl patrný už 

na životech lidské rasy mnoho staletí před námi, kdy lidé začali vytvářet skupiny 

pospolu žijících osob. Je obecně známo, že ve skupině se nachází síla. Z čehož vyplývá 

myšlenka o znevýhodnění jednotlivce, který je oproti skupině slabší a zranitelnější. Jeho 

výsledky a úspěchy se v dlouhodobém horizontu nemohou rovnat skupině. Nicméně 

aby byl naplněn potenciál výkonnosti skupiny je žádoucí a důležité jednotlivé části  

(v tomto případě lidi) koordinovat a řídit. S vývojem společnosti, která se začala více 

spoléhat na skupinové úsilí, vzrostl i význam lidí, kteří tyto skupiny řídí tedy manažerů. 

Tuto činnost, která koordinuje a řídí jednotlivce, skupiny a vztahy mezi sk upinami 

nazýváme managementem (Koontz, Weihrich 1993).  

 

1.1.1 Management 

Management je anglické slovo, které se terminologicky nejvíce podobá českému pojmu 

řízení. V současné literatuře lze dohledat mnoho definic jak nejpřesněji obsahově tento 

pojem vymezit. Definice se různí a žádnou z nich nemůžeme považovat jako obecné 

dogma. V konečném důsledku jsou si však velmi podobné. V obecném smyslu tedy 

rozumíme řízení jako usměrňování procesů, činností nebo lidí, které probíhají v určitém 

dynamickém souboru (Drucker, 2002). Řízení není jednorázová záležitost, má svoje 

složky, kroky, funkce. Struktura a funkce procesu řízení je uvedena v následujících 

krocích (obrázek 1). 

 

 Plánování 

Plánování patří mezi nejdůležitější funkce managementu a lze uskutečnit na všech jeho 

stupních. Jedná se o vytváření plánů a cílů organizace, které mají být v budoucnu 

dosáhnuty. Úkolem manažerů je sestavit cíle a vybrat vhodné prostředky, kterými jich 

lze dosáhnout. 
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 Organizování 

Smyslem organizování je výběr, rozmístění a koordinování všech spolupracovníků, aby 

ve výsledku bylo dosaženo správného plnění vytyčených cílů (plánů) společnosti. 

Nedílnou součástí organizování je delegování práce a pravomocí.  

 

 Vedení (komunikace) 

Vedení je založeno na stanovení vize. Následné motivace a usměrnění podřízených, 

kteří pracují na uskutečnění společného cíle  

 

 Kontrola 

Kontrola je konečný proces v řízení. Vyhodnocuje a sbírá informace, které slouží  

k porovnání vytyčených plánů s realitou. V případě zjištěných odchylek je možnost 

nápravy a usměrnění všech chyb a nedostatků.  

 

 

Obrázek 1: Proces plánování a organizování (Zdroj: Koontz, Weihrich, 1993)  

Plánování 

• Cíle podniku 
• Podpůrné cíle a taktiky 

 

Organizování 

• Identifikace a klasifikace požadovaných činností 

• Seskupování činností z hlediska zdrojů a situací 

• Horizontální a vertikální koordinace pravomoci a informačních vztahů 
• Delegování pravomocí 

  

 

Ostatní funkce 

• Personalistika 
• Vedení 

• Kontrolování 
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1.2 Organizační struktura 

Přestože mnoho zahraniční literatury pojednává o problematice týkající se 

organizačních struktur, nelze je označit jako jednotné. Postupným vývojem organizací 

vznikají hierarchické variace hybridní organizační struktury, jejichž popis je velmi 

obtížný. Jako nejvhodnější se jeví zvolení základních klasifikačních charakteristik, které 

odrážejí náplň, vztahy, rozhodovací pravomoci a členitost organizačních prvků (Dědina, 

Cejthamr, 2005). Mezi základní charakteristiky patří: 

 

 „Uplatňování rozhodovací pravomoci mezi organizačními jednotkami struktury 

 Seskupování činností tvořící hlavní náplň organizačních jednotek .“ (Dědina, 

Cejthamr, 2005, str. 188). 

 

Jednotlivé typy organizačních struktur se od sebe význačně liší doplňkovými 

charakteristikami. 

 

 Míra a centralizace rozhodovací pravomoci 

 Počet podřízených pod vrcholovým managementem 

 Počet a hierarchií řízení 

 Strmost a plochost 

 Délka časového trvání (dočasné, stálé) 

 

„Podle charakteristiky uplatňování rozhodovací pravomoci mezi organizačními 

jednotkami struktury rozlišujeme organizační struktury: 

 

 Liniová 

 Štábní 

 Kombinované“ (Dědina, Cejthamr, 2005, str. 188). 

 

1.2.1 Liniová organizační struktura  

Patří mezi jedno ze základních organizačních uspořádání. Vztahy mezi nadřízeností  

a podřízeností jsou uspořádány vertikálně. Tvoří tak liniovou řídící osu struktury,  
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ve které nadřízený má jasně přidělené podřízené (obrázek 2). Např.: vedoucí ředitel, 

vedoucí provozu nebo mistr. Linioví vedoucí mají nejvyšší pravomoci a odpovědnost. 

Tato struktura je vhodná pro malé podniky do 50 zaměstnanců (Dědina, Cejthamr, 

2005) 

 

Obrázek 2: Liniová organizační struktura (Zdroj: www.managementmania.com) 

 

1.2.2 Štábně liniová organizační struktura  

Její uspořádání je založeno na liniové struktuře, které je rozšířeno o štábní útvary  

(obrázek 3). Tyto útvary plní zejména poradní funkci pro liniové vedoucí ve smyslu 

kvalifikovaného rozhodování. Štábní útvary jsou tvořeny zejména odborníky  

z nejrůznějších oborů. Zpravidla se jedná o ekonomy, techniky nebo účetní. Štábní 

struktura slouží jako podpůrný stavební kámen pro organizační vývoj podniku (Dědina, 

Cejthamr, 2005). 

 

 

Obrázek 3: Štábně liniová organizační struktura (Zdroj: managementmania.com) 

 

1.2.3 Kombinované organizační struktury  

Liniové štábní organizační struktury mohou být i více liniové. Vznikají, když je část 

rozhodovacích pravomocí delegována na strukturní jednotky se štábním charakterem 

účasti na rozhodovacích procesech. Z původních štábních útvarů tak  vznikají 

organizační jednotky, jejíž pravomoc je rozdělena na částečně liniovou a částečně 
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štábní. Pak je třeba rozlišit, pro které činnosti patří jedna či druhá pravomoc (Dědina,  

Cejthamr, 2005). 

 

Organizační struktury se dle jistých sdružovaných činností, které tvoří základ obsahové 

náplně organizačních prvků, dělí na: 

 

 Funkční 

 Výrobková 

 Ostatní účelová 

 

1.2.4 Funkční organizační struktura  

Funkční organizační struktury jsou nejzákladnější formou organizace. Je založena  

na zařazení zaměstnanců se stejnými úkoly a podobnými dovednostmi do jedné 

skupiny. Principem této struktury je zmiňovaná skupina, která vypracovává podobné 

úkoly v jednom úseku podniku (obrázek 4). Např.: obchodní personál se nachází  

v oblasti marketingu, techničtí inženýři v oblasti výzkumu. To v praxi znamená, že 

jeden vedoucí úseku je schopen díky předloženým výsledkům z jednotlivých oddělení 

zvládat celý úsek. Pozice vedoucího úseku je ve většině případů nazývána pozicí 

ředitele. Struktura je typická pro středně velké podniky (Dědina, Cejthamr, 2005). 

 

 

 

1.2.5 Výrobková organizační struktura  

Mnoho velkých společností tvoří oddělení na základě výrobkových specializací. To  

ve výsledku znamená, že veškerá řídící činnost se soustřeďuje do jednoho oddělení,  

ve kterém se vyrábí jeden výrobek. Za řízení tohoto oddělení je zodpovědný jeden 

manažer. Výhodou této organizační struktury je získaná odbornost jednotlivých 

Obrázek 4: Funkční organizační struktura (Zdroj: www.managementmania.com) 
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pracovníků v oblasti vývoje, výroby a produkce konkrétního výrobku. To umožňuje top 

managementu snadnější koordinaci (Dědina, Cejthamr, 2005). 

 

1.2.6 Ostatní účelové organizační skupiny  

Tato organizační struktura vychází z kritérií, jako jsou místa prodeje, zákazníci nebo 

technologický postup (Dědina, Cejthamr, 2005). 

 

1.3 Analýza 

Analýza znamená rozbor. Jedná se o různé druhy metod zkoumání, které rozkládají 

složitější skutečnosti na jednodušší. Analýza je využívána v mnoha vědách. Mimo jiné 

se s ní můžeme setkat i v běžném životě, kdy k jistým výsledkům dospějeme na základě 

detailního poznání podrobností. Opakem analýzy je syntéza.  

 

1.3.1 Ekonomická analýza 

Termínu ekonomická analýza můžeme rozumět jako sledování určitého ekonomického 

celku. Sledovaným celkem může být jak malý tak velký podnik, nebo se lze zaměřit jen 

na vnitropodnikový útvar či oddělení. Tento ekonomický celek je rozdělen na menší 

dílčí součásti, které jsou zkoumány a hodnoceny. Účelem zkoumání je nalezení 

způsobů, kterými lze dosáhnout následného zlepšení. Zkoumané celky jsou poté opět 

sestaveny do jednoho celku. Cílem celé operace je posunutí výkonnosti a zlepšení 

fungování ekonomického celku (Synek, 2004).  

 

1.3.2 SWOT analýza 

Tato metoda komplexně zpracovává a vyhodnocuje jednotlivé stránky fungování 

podniku a její současné pozice. Je nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních a vnějších 

činitelů a zahrnuje postupy technik strategické analýzy. Metoda spočívá v klasifikaci  

a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin 

(obrázek 5). Zmiňované faktory vyjadřují silné nebo slabé stránky vnitřního prostředí 

organizace anebo naopak příležitosti a hrozby vnějšího prostředí. Analýza příležitostí  

a hrozeb umožňuje rozlišit atraktivní příležitosti, které podniku mohou přinést úspěch,  

a zároveň poukazuje na problémy, které mohou potenciál podniku přibrzdit. Vždy je 

potřeba jednotlivé příležitosti posuzovat z hlediska pravděpodobnosti úspěchu. Naopak 
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hrozby vzhledem k pravděpodobnosti vzniku rizikové události. Při hodnocení silných  

a slabých stránek je důležité každý faktor odstupňovat dle důležitosti a intenzity jeho 

vlivu. Z této analýzy může vyplynout, že ne vždy se silné stránky změní ve výhodu  

a naopak překonání slabých stránek nemusí vždy přinést očekávaný efekt, pokud 

náklady na jejich změnu převýší celkový užitek. SWOT analýza tedy poskytuje 

kombinaci dvou analýz S-W (strengths-weaknesses) a O-T (opportunities-threats). 

Základním předpokladem pro úspěch organizace je maximalizace předností  

a příležitostí a minimalizace nedostatků a hrozeb (Dědina, Cejthamr, 2005). 

 

 Silné stránky 

Jsou vnitřní faktory podniku, které zajišťují silné postavení na trhu (např.: velikost 

podniku, technologie podniku, kvalifikovaní zaměstnanci, dobré jméno). Vše 

dohromady tvoří hodnotu podniku. Podnik se je snaží maximalizovat.  

 

 Slabé stránky 

Jsou opakem silných stránek (např.: špatné výrobní postupy, nedostatek obchodních 

dovedností).  Podnik se je snaží minimalizovat 

 

 Příležitosti 

Jedná se o faktory z vnějšího prostředí. Podnik je nemůže svou č inností přímo 

kontrolovat (např.: zájem investorů o firmu, možnost získat určité výhody oproti 

konkurenci). Jejich správnou identifikací však může podnik účinněji dosáhnout 

naplnění cílů. Podobně jako v případě silných stránek tak i příležitosti se podnik snaží 

maximalizovat. 

 

 Hrozby 

Stejně jako příležitosti se jedná o faktory vnějšího prostřed í. Nedají se kontrolovat 

(např.: nová konkurence, živelné pohromy, odchod klíčových pracovníků, nestabilita 

politické situace). Podnik se však na tyto hrozby může aktivně připravovat, aby  

při jejich vzniku neutrpěl velké škody. 
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Obrázek 5: SWOT matice (Zdroj: www.sunmarketing.cz) 

                                 

1.4 Metody sběru informací 

Elementární znalost výzkumných metod a jejich správné využití je podstatné  

pro úspěšné provedení jakéhokoliv výzkumu. Každý výzkum je rozdělen na fáze, které 

se vzájemně navazují (Disman, 2000). Mezi ně patří:  

 

 Určení oblasti výzkumu a výzkumné otázky 

 Návrh plánu výzkumu 

 Provedení sběru dat a jejich analýzy  

 Zpráva o provedeném výzkumu 

 

1.4.1 Dotazníkové šetření 

Patří mezi nejčastěji volené výzkumné metody pro sběr dat a následnou analýzu. 

Dotazník je sestaven z tištěných otázek na které respondenti (dotazovaní) odpovídají 

písemně. Kvalitní dotazník by měl být vhodně sestaven. Důležité je pořadí otázek, 

obsah otázek, jejich forma, návaznost a počet. Mezi největší chyby patří nevhodně 

obsahově položené otázky, které snižují kvalitu celého výzkumu. Další nejčastější 

chybou je velké množství otázek. Respondent ztrácí souvislosti, pozornost a v jistých 

případech ho ani nedokončí. Proto je doporučováno dotazník otestovat na menším počtu 

respondentů a tyto nedostatky odstranit či upravit. V dotazníku by měli být vhodně 

zakomponovány otázky, které nabízí formu uzavřené a otevřené odpovědi.   
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V uzavřených otázkách nabízíme respondentovi možnosti odpovědi a naopak 

v otevřených má prostor pro vlastní odpověď. Výhodou uzavřených otázek je snadnější 

a přesnější zpracování. Naopak u otevřených otázek můžeme získat nové skutečnosti 

(Synek, 2004). 

 

1.4.2 Řízený rozhovor 

Je veden ústní formou přímo mezi tazatelem a respondentem. Tato metoda spolehlivě 

získá nejvíce dat. Velkou výhodou je improvizace, kdy tazatel může reagovat na situaci 

a dle předchozí odpovědi respondenta položit dodatečnou otázku.  Mezi jeho největší 

přednosti patří návratnost. Zatímco u dotazníku není návra tnost stoprocentně zaručena  

u rozhovoru ano. Naopak nevýhodou je jeho finanční i časová nákladnost (Disman, 

2000). 

 

1.4.3 Anketa 

Je velmi využívaná technika k zjištění všeobecného povědomí obyvatel. Otázky jsou 

pokládány v plném znění. Informace z nich můžeme považovat za velmi kvalitní. Je 

však velmi problematické kvantitativní zpracování a vyjadřování odpovědí v procentech 

(Disman, 2000). 

 

1.5 Spolek 

Spolek je nová právní forma, která s účinností od 1. 1. 2014 nahradila občanská 

sdružení. Spolek je definován občanským zákoníkem zákonem č.89/2012 Sb.  

Dle tohoto zákona musí spolek založit alespoň tři osoby (vedeny společným zájmem), 

které se podílí na vytváření a odsouhlasení stanov. Ze zákona musí být ve stanovách 

uvedeny tyto čtyři základní údaje (§ 218 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 

 Název a sídlo spolku 

 Účel spolku 

 Práva a povinnosti členů vůči spolku 

 Určení statutárního orgánu 
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Kromě výše uvedeného není znění stanov nijak předepsáno. Tudíž je možné si je 

libovolně předepsat podle svých potřeb. Stanovy budou rozdílné u spolku, který 

sdružuje několik členů, a u spolku, který sdružuje stovky členů. Modelová organizační 

struktura spolku vychází z koncepce, že nejvyšším orgánem spolku je shromáždění 

všech členů (členská schůze), kterému náleží působnost rozhodovat v zásadních 

otázkách spolku (změny stanov, schvalování výsledků hospodaření, zrušení spolku). 

Pokud zakladatelům vyhovuje tento modelový koncept, postačí jim z hlediska 

organizační struktury spolku ve stanovách určit pouze statutární orgán. Může se jednat  

 o orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda). Rámcově je občanským 

zákoníkem upravena kontrolní a rozhodčí komise, které však spolky nemusí vytvářet 

povinně (Zdroj: www.epravo.cz). Ukázková organizační struktura může vypadat takto:  

 

 Valná hromada 

Nejvyšší orgán spolku Rozhoduje o činnosti a hospodaření klubu. Nakládá s klubovým 

majetkem, povinnostmi, závazky klubu a jeho právy. Ustanovuje a odvolává členy 

výboru a dozorčí rady. Valná hromada může rozhodnout o zániku, rozpuštění, sloučení 

či rozdělení spolku (Čáslavová, 2009). 

 

 Prezident klubu 

Je oprávněn svolávat řádnou a mimořádnou valnou hromadu. Vede zasedání výboru 

klubu. Má právo sjednávat a uzavírat písemně právní úkony a pracovně právní vztahy 

jménem klubu (Čáslavová, 2009). 

 

 Výkonný výbor 

Přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, jejichž pravomoc je vyjádřena ve stanovách. 

Dále rozhoduje ve věcech, kterými byl pověřen valnou hromadou (Čáslavová, 2009).  

 

 Dozorčí rada 

Je oprávněna kompletně kontrolovat účetní a finanční operace klubu. Dále kontroluje 

hospodaření klubu s penězi, právy a jeho majetkem (Čáslavová, 2009).  
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1.6 Sport 

 

1.6.1 Tělesná kultura  

Sport je spjat s tělesnou kulturou. Tělesná kultura je socio-kulturní systém, který jako 

výsledek činnosti a tvorby hodnot, zabezpečuje specifickými tělocvičnými prostředky 

uspokojování zvláštních biologických a sociálních potřeb člověka v oblasti fyzického   

a z něj vyplývajícího psychického a sociálního rozvoje s cílem jeho socializace  

a kultivace (Hodaň, 2000). Objektem jejího působení je kulturní a společenský člověk 

jako plnohodnotný člen společnosti. Vedle sportu zahrnuje tělesnou výchovu  

a pohybovou rekreaci (Hobza, 2006).  

 

1.6.2 Sport 

Sport má velký vliv a význam na dnešní společnost. Zvláště s ohledem na to, k jak 

mohutnému vývoji v této oblasti za poslední dobu došlo. Sport je fenoménem  

21. století. Není pochyb o tom, že většina jedinců žijících ve světě, nebo na území 

České republiky se s nějakou formou sportu v životě setkala. Každý člověk však pojem 

sport chápe odlišně, neboť pro každého má jiný význam a důležitost. Vnímání sportu 

můžeme rozdělit na dvě roviny. Jednou z nich je aktivní a druhou pasivní vnímání 

sportu. Je velký rozdíl ve vnímání profesionálního sportovce, pro kterého je sport 

obživou a pravidelně sportujícího jedince, kterému přináší vedle zdravotních benefitů 

i jistou formu životního stylu. A naopak pasivním sportovcem, pro kterého sport 

představuje cokoliv, jen ne aktivní pohyb. Důkazem toho, že se pohled na sport liší je  

i ten, že jej nejde jednotně vystihnout v přesné definici. Literatura definuje sport velmi 

různorodě. Víceméně zachycuje sport od fyzické aktivity na vrcholové úrovni, která cílí 

na sebezlepšování, dosahování lepších výsledků a posouvání hranic až po aktivitu, která 

slouží jako druh zábavy, relaxace nebo prevenci civilizačních onemocnění.  

 

1.6.3 Evropská charta sportu 

Evropská charta sportu vznikla v roce 1992. Tento dokument sjednocuje přístup  

k základním otázkám, které podmiňují podporu a rozvoj sportu ve všech jeho formách. 

Charta byla vypracována jako podpora sportu jakožto významného faktoru lidského 

rozvoje. Mezi její základní cíle patří:  
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 Poskytnutí možnosti provozovat sport každému jednotlivci 

 Chránit a rozvíjet morální a etické základy sportu (Evropská charta sportu, 1992).  

 

1.6.4 Definice sportu 

Evropská charta chápe sport jako "všechny formy tělesné činnosti, které ať již 

prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení 

tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků  

v soutěžích na všech úrovních"  (Evropská charta sportu, 1992). Sport dále zahrnuje 

všechny vhodné formy organizovaných i neorganizovaných pohybových aktivit, jejichž 

cílem je podpořit u lidí starost o jejich zdraví, duševní pohodu, tělesný, funkční  

a psychický rozvoj a uspokojování jejich kulturních potřeb, formovat sociální vztahy, 

nebo dosáhnout lepší výsledky a zvýšit jejich sportovní výkonnost v soutěžích na různé 

úrovni (Moravec, 2007). 

 

1.6.5 Historie sportu 

Za kolébku moderního sportu je označována viktoriánská Anglie. Je však více než 

jasné, že sport se neobjevil až v tomto období. Sport vždy byl a stále je součástí života 

společnosti a souvisí tedy s děním, které se v ní odehrává. Také vznik moderního 

sportu, byl důsledkem vývoje společnosti v předchozích historických periodách a měl 

svou podobu danou historickými, geografickými, ekonomickými, sociálními  

a kulturními podmínkami (Slepičková, Slepička, 2012). Už ve středověku si společnost 

ráda zpříjemňovala čas jistou formou zábavy a různými variacemi her. Historicky byla 

společnost rozdělena do tří sociálních skupin. Byly to šlechta, střední třída a chudina.  

V důsledku toho se sport rozvíjel komplexně a rozmanitě ve všech sférách společnosti.  

Šlechta dala počátky jezdectví, pořádaly se hony. Zatímco majetně slabší venkované se 

bavili skromněji, což do jisté míry položilo základy některých menších či ekonomicky 

méně náročných sportů. Jeden společný ukazatel však měla celá společnost. Ať zábavy 

bohatých či chudých, vždy sváděly k sázkám, které dnes neodmyslitelně ke sportu patří 

(Slepičková, Slepička, 2012). V 17. a 18. století se také objevila komercionalizace 

volného času, dávno před nástupem volného času jako fenoménu moderní doby.  

Městská šlechta pořádala a podporovala divácké sporty jako boxerská střetnutí, koňské 
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dostihy a kriketová utkání a ekonomicky z nich těžila (Baker, 1983).  Tato 

komercionalizace se v novodobém sportu rozrostla do extrémních rozměrů.  

 

1.6.6 Sportovní odvětví 

S vývojem sportu jako takového se postupně utvářela i jednotlivá odvětví. Ta se 

vyvíjela zpravidla zcela samostatně a mají proto vždy specifické zaměření dané 

činnosti, v níž se soutěží. Počet sportovních odvětví evidovaných sportovními svazy  

a asociacemi překročil v roce 2004 již hodnotu sto padesáti a bude stále narůstat 

(Hobza, 2006). 

 

1.6.7 Sportovní průmysl 

Pod pojmem sportovní průmysl rozumíme tvorbu hmotných a nehmotných statků, které 

slouží k uspokojování a přání potřeb zákazníků. Mezi základní produkty sportu patří 

tělesná cvičení a sport, sportovní činnosti a turistické akce. Dále jsou to produkty, které 

jsou vázané na osobu (sportovec-sportovní výkon, trenér, manažer, realizační tým). 

Mezi další produkty se řadí pojištění sportovců, doprava, vstupenky, sponzoring, dary, 

propagace. Typickým produktem je sportovní vybavení (Pigeassou, 2000). 

 

1.6.8 Sportovní svaz 

Každé sportovní odvětví je řízeno svazem či asociací, které sdružují oddíly 

tělovýchovných jednot jednoho druhu sportu a mají organizační propojení  

na mezinárodní organizace (Hobza, 2006). Hlavní činností svazu v jakémkoliv 

sportovním odvětví je řídit a organizovat průběh soutěže. Tato činnost je upravována 

vlastními stanovami. Např. fotbal je v České republice řízen Fotbalovou asociací České 

republiky (obrázek 6). 

 

  Obrázek 6: Znak Fotbalové asociace České republiky (Zdroj: www.fotbal.cz) 
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1.6.9 Sportovní hra 

Sportovní hra je soutěživá činnost dvou soupeřů v jednotném prostoru a čase, kteří 

podle institucionálně schválených pravidel usilují o prokázání vlastní převahy lepším 

ovládáním společného předmětu (Táborský, 2004). Sportovní hry můžeme rozdělit dle 

několika kritérií. Mezi nejpoužívanější kritéria patří rozdělení na týmové, párové  

a individuální hry. Dále zda k danému sportu je využívána sportovní výstroj či nikoliv, 

voda nebo živé či neživé dopravní prostředky. Mezi základní rozdělení můžeme zařadit 

i hry brankového, síťového a pálkového typu (Táborský, 2004).  

 

1.7 Fotbal 

Fotbal je kolektivní míčová hra brankového typu. Na poměrně veliké hrací ploše se dvě 

jedenáctičlenná družstva hráčů, kteří ovládají míč převážně nohama, snaží v určeném 

čase vstřelit soupeři co nejvíce gólů a co nejméně jich obdržet (Táborský 2004). Hra je 

provozována na všech výkonnostních úrovních. Každá z nich má odlišné cíle.  

Na profesionální úrovni je kladen důraz zejména na faktor ekonomický a do jisté míry  

i politický. Zatímco na amatérské úrovni může hra sloužit jako vhodná forma aktivního 

odpočinku a zábavy v rámci rekreačních a rekondičních aktivit (Votík, 2005). I samotná 

hra doznala velkých změn. Od úpravy pravidel po způsob a taktiku hry až  

po technologický vývoj. Herní vytížení je daleko vyšší, než tomu bývalo.  Současné 

pojetí hry je charakterizováno neustálým zvyšováním požadavků na hráče. Hráči jsou 

nuceni rychleji vyhodnocovat a provádět herní činnosti. S tím souvisí i změna koncepce 

přípravy hráčů na úrovni klubů. Velký důraz se klade na kondiční, technickou, taktickou 

a v neposlední řadě psychologickou připravenost. Z vrcholového fotbalu se stal 

celosvětový fenomén. Nejprestižnější evropské soutěže v čele s Ligou Mistrů přitahují 

pozornost mnoha diváků z celého světa. 

 

1.7.1 Historie fotbalu 

Fotbal vznikl z míčových her hraných po celém světě. Přesné místo původu není známo, 

ale jeho počátky sahají do hluboké minulosti až tisíciletí před naším letopočtem. 

Moderní pojetí s jedenácti hráči na každé straně, které je k vidění dnes, pochází  

z Británie z 19. století. (Bedřich, 2006). Základy přirozeného vývoje, kterým fotbal 

postupně vznikal, byly položeny v míčových hrách hraných v různých obměnách  
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po celém světě. Historicky první zmínky o míčových hrách pochází z období asi 3000 

let před naším letopočtem z Číny. Jednalo se o hru čínských vojáků. Přesná pravidla se 

nezachovala, ale hrálo se s koženým míčem zpevněným vlasy a ptačím peřím (Votík, 

2005). Fotbal je hra stará přibližně 4000 let, ale novodobý fotbal, který je současné hře 

nejblíže, není starší než 160 let (Votík, 2005). Za přelom ve vývoji novodobého fotbalu 

se dá považovat 18. a především 19. století v Anglii. Zde byly míčové hry podobné 

fotbalu součástí výchovy a studia na školách, kde každá využívala svá pravidla. To 

znemožňovalo zorganizovat pravidelnou dlouhodobou soutěž. Vznik prvních ucelených 

pravidel je datován do roku 1840. Tato pravidla vešla ve známost jako  

tzv. Cambridgeská pravidla. Dalším historickým milníkem je datum 26. října 1863, kdy 

byla v Anglii založena první fotbalová asociace. Jejími zakladateli se stalo 11 zástupců 

klubů a škol, kteří se sešli v Londýně. V roce 1871 vznikla nejstarší pohárová soutěž 

zvaná Anglický pohár. Postupně se v Anglii vyvinulo několik soutěží (Votík, 2005). 

Proto je Anglie dodnes považována za kolébku fotbalu.  

 

1.7.2 Systém fotbalových soutěží v ČR 

Systém v Česku rozděluje soutěže mužských fotbalových klubů do několika úrovní. 

Tyto úrovně jsou čtyři. Jedná se sestupně o celostátní profesionální soutěže, zemské, 

krajské a na nejnižší úrovni okresní soutěže. Tyto úrovně jsou výkonnostně 

odstupňovány od profesionálních až po amatérské. Profesionální soutěže jsou řízené 

FAČR (Fotbalová asociace České republiky). Zemské soutěže řídí komise pro Čechy a 

Moravu. Krajské soutěže jsou řízeny krajskými fotbalovými svazy a Pražským 

fotbalovým svazem. Nejnižší soutěže jsou řízeny okresními fotbalovými svazy a v 

Praze opět Pražským fotbalovým svazem. Jak už z názvu vyplývá, plně profesionální 

soutěže jsou jen na úrovni celostátní profesionální soutěže. Na úrovni zemských soutěží 

se hraje na poloprofesionální úrovni. Amatérská úroveň začíná na krajských soutěžích. 

Přehled všech soutěží (tabulka 1). 
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1.8 Financování sportovních klubů 

Pro financování klubu rozlišujeme několik hledisek. Prvotním znakem, od kterého se 

vše odvíjí je, zda klub funguje na bázi amatérské, či profesionální.  Zdroje financování 

se na obou úrovních liší. Profesionální kluby mají nejvyšší příjem z obchodní 

marketingové činnosti (sponzoring, reklamy, televizní práva). Amatérské kluby fungují 

z členských příspěvků a dotací. Většinou působí ve formě občanských spolků a obvykle 

v porovnání s profesionálními kluby nevykazují zisk. Jsou tak závislé na neplacené  

a dobrovolnické práci svých členů. Finance klubu mohou pocházet z různých zdrojů.  

V případě amatérských klubů jsou zdrojem příjmů finance získané. Tyto se nejčastěji 

objevují ve formě darů, nebo cizích zdrojů mimo sportovní sféru. Další zdroje příjmů 

mohou být tvořeny vlastní činností. V tomto případě hovoříme o samofinancování 

klubu (Novotný, 2009). Mezi nejčastější finanční zdroje klub patří: 

 

 Dary 

Dar je ve většině případů věnován v peněžní podobě může se však objevit i v podobě 

hmotné. Důležitější součástí daru je, že darovaný nepožaduje žádnou protislužbu.  

Mezi darujícími se většinou vyskytnou osoby blízké, které mají ke klubu vztah. 

Nejčastějším důvodem je potomek hrající v daném klubu. Dary jsou věnovány  

na základě společenské smlouvy (Novotný, 2009).  

 

 Příspěvky 

Obecně lze říci, že v České Republice sportovním klubům finančně přispívají obce, 

města a kraje. Příspěvky můžou být peněžní a materiální. Materiální jsou většinou 

formou pronájmu sportovišť, hřiště či prostorů potřebných pro trénink. O darech 

rozhodují orgány k tomu pověřené. Výše a četnost příspěvků je velmi individuální, 

nicméně vždy velmi záleží na volebním kvartálu, a zda aktuálně zvolená garnitura je 

nakloněna podpoře daného klubu (Novotný, 2009).  
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 Státní dotace 

Tyto dotace jsou vždy poskytnuty účelně. Důležitá je spoluúčast žadatele a vytvoření 

kvalitního projektu, na který může být dotace přidělena. Pokud není dotace plně využita 

je dotovaný klub nucen tuto dotaci vrátit (Novotný, 2009).  

 

 Vstupné 

Patří mezi nejčastější příjem sportovních klubů. Jeho výše je úměrně závislá kvalitě 

soutěže. Cena by měla reflektovat i divácký zájem. Pro velké kluby v zahraničí činí 

příjem ze vstupného v položce rozpočtu klubu velmi důležitou část. U českých tomu tak 

není. Tato situace je dána ekonomickou sílou státu, kvalitou produktu a v neposlední 

řadě prostředím na stadionech. Pro malé sportovní kluby nepředstavuje částka vybraná 

na vstupném velkou položku.  Většinou slouží k zaplacení nákladů na rozhodčí.  Vstupné 

podléhá zdanění. V tomto ohledu jsou však malé kluby zvýhodněny a vyplatí se jim 

princip dobrovolného vstupného, které je osvobozeno od daně (Novotný, 2009). 

 

 Sponzorské příspěvky 

Sponzorstvím se rozumí nejčastěji peníze věnované sportovnímu klubu výměnou  

za protislužbu. Vše funguje na principu partnerského vztahu. Nejčastěji bývá 

sponzorským darem finanční částka, může se však jednat i o dar materiální nebo věcný. 

Sponzorovaný a sponzor jsou spolu ve vzájemné symbióze. Na jedné straně je 

obdarovaný klub, kterému jakýkoliv příspěvek umožňuje dělat svou činnost na lepší 

úrovni a dosahovat lepších ať už dílčích nebo dlouhodobých výsledků. Na straně druhé 

figuruje sponzor, který očekává za svůj dar patřičné zviditelnění (reklama na dresech, 

hrazení nebo webových stránkách) v jehož důsledku se dostane do povědomí 

potencionálních klientů, které může přinést zvýšení tržeb (Novotný, 2009). 

 

 Klubové suvenýry  

Tento zdroj příjmů není stěžejním příjmem v rozpočtu klubů na území České republiky. 

Lze říci, že v českých podmínkách je tato aktivita hospodářsky přínosná jen u sportů, 

jako jsou fotbal nebo hokej. Úspěch je založen na tradici klubu a počtu fanoušků 

(Novotný, 2009). 
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 Reklama 

Reklama je nástroj, jehož prostřednictvím se prezentuje výrobek, služba nebo 

organizace. Na celém světě jsou miliony lidí, kteří aktivně provozují nebo pasivně 

sledují sport každý den. To je velký tržní segment, který vytváří velký potenciál  

z hlediska získání nových zákazníků nebo zviditelnění obchodní značky. To je hlavní 

důvod, proč se reklama stala nedílnou součástí všech sportovních událostí konaných  

na jakékoliv úrovni. Mezi nejčastější formu reklamy patří informační média (televize, 

rozhlas, noviny), která jsou doplněna o komunikační média, mezi které řadíme: 

 

 Reklama na dresech, sportovních oděvech, startovních číslech, sportovních nářadí  

a náčiní 

 Reklama na výsledkových tabulích a mantinelech 

 Reklama na vstupenkách a propagačních materiálech 

 

Každá z těchto reklam je specifická a plní svou funkci na potencionální zákazníky jinak 

(Čáslavová, 2000). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE 

2.1 Úvod 

Fotbal je v Kyjově velmi oblíbený a tak se výkonům i výsledkům místních družstev 

věnuje patřičná pozornost. Nicméně není tajemstvím v Kyjově ani v širokém okolí, že 

klub prochází sportovní krizí. To je i jeden z důvodů, proč jsem si tento klub vybral  

do své analytické části. Věřím, že v situaci, ve které se klub nachází, je prostor  

pro zlepšení a inovaci, která může v konečném důsledku stát za jeho sportovním 

vzestupem. Pro sběr potřebných dat byly sestaveny tři dotazníky (pro vedení klubu,  

pro trenéry a pro rodiče hráčů). Další informace byly získány vlastním pozorováním  

a řízeným rozhovorem s předsedou klubu. Sběr dat probíhal v období 25. 1. až 28. 2. 

2016. Získaná data byla vyhodnocena SWOT analýzou. Na základě analýzy byla 

následně zpracována doporučení na změny a optimalizaci řízení amatérského 

fotbalového klubu.  

 

2.1.1 Historie FC Kyjov 1919 

V almanachu k výročí založení klubu se udává rok jeho vzniku 1919. Na svědomí to 

měla zejména trojice mladých mužů ve věku 18 let. Jmenovitě: Jaroslav Fanta, Bedřich 

Hašman a Karel Šikrál. Ještě na podzim téhož roku, vyhovělo okresní hejtmanství jejich 

žádosti a schválilo SK Kyjov jako řádnou organizaci. V počátcích klub nedisponoval 

hřištěm, které by rozměrově odpovídalo tehdejším regulím. Z toho důvodu byla první 

utkání odehrána na hřištích soupeřů. Historicky první utkání Kyjovského klubu bylo 

sehráno v Uherském Hradišti s místním ČVK. Úvodní zápasy byly přátelského 

charakteru. Oficiálně řízenou soutěž začal SK Kyjov hrát v roce 1923, byla to III. třída. 

Postupem času klub střídal okresní a krajské soutěže a měnil názvy. Od roku 1948 se 

krátce přejmenoval na Sokol Kyjov, aby o 5 let později v roce 1953 změnil název na TJ 

Jiskra Kyjov. V roce 1972 zaznamenal klub první výraznější úspěch, když poprvé  

v historii klubu postoupil do divizní soutěže. Tu však klub udržel pouze po dvě sezony, 

než se opět poroučel do Krajského přeboru. Do divize opět postoupil v roce 1981  

a úspěšně v ní působil až do roku 1996. Tehdy už pod názvem AFK VMG Kyjov se 

podařilo postoupit do Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL). Tím začalo nejslavnější 

období klubu. Třetiligovou soutěž klub hájil až do roku 2003. V tomto období už  
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pod názvem FC VMG Kyjov dlouho vzorně reprezentoval královské město. Největších 

úspěchů dosahoval na přelomu tisíciletí, kdy dvě sezóny v řadě skončil na 4. pozici.  

Od sestupu do divize v roce 2003 však výkonnostní křivka klesala směrem dolů.  

V současné době se klub pod názvem FC Kyjov 1919 (obrázek 7) nachází v 1. A třídě.  

 

2.1.2 Současnost 

Na základě šetření, webových stránek a vlastního pozorování je patrné, že kyjovský 

mužský fotbal prožívá spíše období útlumu. Po úspěšném působení na přelomu tisíciletí 

se postupně přes divizi a krajský přebor propadl až do 1.  A třídy, která určitě 

neodpovídá velikosti klubu ani města. Neúspěchy byly spojeny zejména s odchodem 

generálního partnera Vetropack Moravia Glass, který přispíval do klubu nemalé 

finanční prostředky a byl spjat s největšími úspěchy. V sezóně 2008/2009 se očekával 

vzestup. Do klubu přišel silný sponzor - TOPTERM, který investoval velké finanční 

prostředky. Přivedl hráče s ligovými zkušenostmi, jimž nabídl nadstandardní finanční 

podmínky. V té době hrál klub krajský přebor a očekávalo se atakování příček 

zaručující postup do divize. Tato spolupráce neměla dlouhého trvání. S finančními 

problémy hlavního sponzora se přímou úměrou snížila finanční podpora. Následoval 

velký hráčský odliv, který měl vliv na konkurenceschopnost prvního mužstva. Klub 

musel do prvního týmu dosazovat hráče, kteří věkově spadali ještě do dorosteneckých 

kategorií. Tyto změny se brzy začaly projevovat na výkonnosti, která vedla až do již 

zmiňované 1. A třídy. V současnosti je klub bez silného sponzora nucen dávat šanci 

odchovancům. Tým je poskládán z mladých hráčů, kteří sbírají zkušenosti. Změnila se 

klubová filozofie. Velký důraz je kladen na mládež. Cílem je vychovávat talentované 

hráče, kteří se budou zabudovávat do prvního mužstva a případně se zpeněží jejich 

prodejem.  

 

Obrázek 7: Znak FC Kyjov 1919 (Zdroj: www.fckyjov1919.cz) 
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2.1.3 Základní údaje o klubu 

Informace o základních údajích klubu byly získány z klubových stanov, oficiálního 

webu a řízeného rozhovoru s předsedou klubu.  

 

Název klubu: FC Kyjov 1919 z. s. 

Sídlo klubu: Mezivodí 2233/2a, 697 01 Kyjov 

Rozpočet klubu: 2015: 1,45 mil. Kč 

Právní forma: zapsaný spolek (změna 10. 7. 2015) 

Hraná soutěž: 1. A třída 

Email: sekretar@fckyjov1919.cz 

Tel.: +420 731 452 857 

Klubový web:  http://www.fckyjov1919.cz 

Klubové barvy: modrá a bílá  

Vedoucí pracovníci: Předseda: dobrovolník  

            Místopředseda: dobrovolník 

            Sekretář: dohoda o pracovní činnosti 

 

2.1.4 Stadion 

Kyjovský fotbalový klub hraje své domácí zápasy na Městském stadionu v Kyjově, 

který udává oficiální kapacitu 8 600 diváků. Tento rozsáhlý areál provozuje město 

Kyjov. Na základě rozhovoru s předsedou a vlastního pozorování mimo jiné vyplynulo, 

že se v areálu nachází další sportoviště:  

 

 Atletická dráha s umělým povrchem a atletickými sektory 

 Travnaté fotbalové hřiště a malé tréninkové hřiště  

 Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

 Hokejbalové hřiště 

 Basketbalová hala 

 Kuželna 

 Fitpark 

 Workoutové hřiště 
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Pro účely fotbalového klubu slouží zejména tribuna, ve které se nachází veškeré zázemí. 

Fotbalový klub za tréninkovou a zápasovou činnost městu neplatí. Náklady na údržbu 

zázemí a hrací plochy přejímá město.  

 

2.1.5 1. A třída 

Údaje o soutěžích na území České republiky vyplynuly z oficiálního webu FAČR. 

Jedná se o druhou nejvyšší krajskou soutěž, která je ryze amatérská. Není zvykem, aby 

kluby měly své hráče ve smluvním vztahu. Nicméně funguje systém finančních odměn 

za odehrané utkání nebo počet dosažených bodů. Tuto odměnu však nemusí mít každý 

hráč. Často záleží na postavení hráče v týmu, resp. jeho herní kvalitě. Tato soutěž není 

jediná v republice (tabulka 1). 

 

1. Synot liga Celostátní soutěž 

2. Fotbalová národní liga Celostátní soutěž 

3. ČFL/MSFL Zemská soutěž (Čechy/Morava a Slezsko) 

4. Divize Zemská soutěž (Čechy/Morava a Slezsko) 

5. Krajský přebor Krajská soutěž 

6. 1. A třída Krajská soutěž 

7. 1. B třída Krajská soutěž 

8. Okresní přebor Okresní soutěž 

9. II. třída Okresní soutěž 

10. III. třída Okresní soutěž 

11. IV. třída Okresní soutěž 

Tabulka 1: Přehled fotbalových soutěží v ČR (Zdroj: vlastní zpracování)  

 

V jednotlivých krajích se 1. A třída hraje v jedné nebo dvou skupinách. Záleží  

na velikosti daného kraje. Soutěž je řízena krajským fotbalovým svazem, který si ji 

upravuje vlastními pravidly. Většinou postupuje první a druhý účastník  

do Krajského přeboru a naopak několik nejhorších týmů dle počtu skupin padá do 1. B 

třídy. FC Kyjov 1919 hraje v Jihomoravském kraji skupinu B.  
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2.2 Mládež 

Dle oficiálního webu kyjovského fotbalu a rozhovoru s předsedou je v klubu sedm 

věkových kategorií, které úspěšně reprezentují klub i město (tabulka 2). Ve slabších 

letech mužské kopané je právě mládež nadějí a budoucností klubu. Velký důraz se klade 

na kategorii přípravek a její fotbalovou výchovu, podle nejmodernějších evropských 

trendů. Kategorie U7 až U11  jsou velmi konkurenceschopné a slibné pro budoucnost. 

Nesmíme zapomenout ani na úspěchy žákovských a dorosteneckých týmů, které byly 

korunovány postupem do moravskoslezské divize.  

 

Kategorie  Počet hráčů 

U19 - starší dorost 15 

U17 - mladší dorost 14 

U15 - starší žáci 26 

U13 - mladší žáci 15 

U11 - starší přípravka 16 

U09 - mladší přípravka 13 

Minipřípravka 19 

Tabulka 2: Přehled mládežnických kategorií (Zdroj:  vlastní zpracování) 

 

2.3 Organizační struktura klubu 

Informace vedoucí k sestavení organizační struktury kyjovského klubu (obrázek 8) 

pramenily především ze stanov klubu a řízeného rozhovoru s předsedou. Z těchto zdrojů 

vyplynulo, že klub využívá liniovou organizační strukturu. Statutárním orgánem je 

předseda společně s výkonným výborem oddílu. Nejvyšším orgánem je valná hromada. 

Klub využil i volnosti ve vytváření libovolných orgánů s různými funkcemi, které 

spolky mohou ve svých stanovách vytvářet. Z této možnosti vznikla pozice sekretáře 

klubu. Jinak se ostatní pozice v organizační struktuře nijak neliší od běžně užívaných 

pojmenování.  
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                  Obrázek 8: Organizační struktura FC Kyjov 1919 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.3.1 Členové a je jich funkce  

Činnosti a náplně pracovních povinností jednotlivých členů vedení byly sestaveny  

na základě řízeného rozhovoru s předsedou klubu a stanov klubu. V některých částech 

byly použity informace plynoucí z dotazníkového šetření.  

 

 Valná hromada  

 Nejvyšší orgán spolku, který pravidelně svolává předseda klubu. Rozhoduje  

o nejdůležitějších rozhodnutích, která jsou nejlepším řešením pro blaho klubu.  

 

 Výkonný výbor  

Volí předsedu a místopředsedu. Zabezpečuje vykonání plného usnesení valné 

hromady. Organizuje a řídí hospodářskou činnost.  

Valná Hromada 

Výkonný výbor 

Předseda 

Místopředseda 

Sekretář 

Trenéři 

Kontrolní komise 
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 Předseda 

Je statutárním orgánem sdružení. Zajišťuje pravidelné svolávání výkonného výboru 

a valné hromady. Řídí jednání výkonného výboru. Odpovídá za ekonomické, 

organizační i sportovní fungování klubu. Jako hlavní administrátor řeší veškeré 

přestupy, hostování či střídavé starty hráčů. Je odpovědný za za jištění žádostí  

o dotace. Zároveň v jeho kompetenci figuruje komunikace se sponzory, fotbalovou 

asociací a participuje na vedení účetnictví. Je odpovědný za hospodářský výsledek. 

Připravuje podklady pro měsíční výplatu odměn a cestovních náhrad. Předseda 

klubu pracuje bez nároku na odměnu a odborného vzdělání v oboru sportovního 

managementu. 

 

 Místopředseda 

Podobně jako předseda i místopředseda zodpovídá za správný chod a finanční 

stránku klubu. Na rozdíl od předsedy výrazněji dohlíží na sportovní stránku. Svůj 

čas věnuje práci s mládeží a její správný rozvoj.  Dohlíží na komunikaci s trenéry 

mužů a mládeže. Stejně jako předseda pracuje bez nároku na odměnu a odborného 

vzdělání v řízení sportovního klubu.  

 

 Kontrolní komise 

Kontroluje a dozoruje veškeré finanční a účetní pohyby v klubu. Projednává 

stížnosti členů výboru. Je oprávněna nahlížet do dokumentů o hospodaření klubu.  

V tříčlenné komisy se nachází dva s vysokoškolským vzděláním a jeden se 

středoškolským. Všichni pracují bez nároku na finanční odměnu.  

 

 Sekretář 

Má na starost komunikaci s okresním a krajským sekretářem. Přijímá 

korespondenci. Dále zajišťuje organizační řízení činností jednotlivých týmů všech 

věkových kategorií. Zejména dopravu na venkovní zápasy. Tvoří zápisy,  

komunikuje a stará se o komfort rozhodčích při domácích utkání. Zodpovídá  

za propagaci všech domácích utkání a působí i jako rozhlasový hlasatel na stadionu.  

Za vykonanou práci pobírá jednorázovou odměnu 15 000 Kč za rok. Ani on 
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nedisponuje sportovním vzděláním v oblasti řízení klubu. Tento nedostatek přebíjí 

svou zkušeností. V prostředí klubu se pohybuje už 47 let.  

 

 Trenéři mužů 

Jejich hlavní odpovědnost spočívá ve sportovních výsledcích mužů. Sestavují  

a doplňují tým. Dohlíží a sestavují tréninkovou přípravu, která je spojena se 

zvyšováním výkonnosti hráčů. Motivují a vedou tým v utkáních. Jsou zodpovědní 

za tvorbu taktiky pro jednotlivá utkání a také za reprezentaci klubu. Trenéři jsou 

odborně vzdělání a disponují UEFA "A" licencí. Jejich práce je finančně 

ohodnocena dle tabulky odměn klubu.  

 

 Trenéři mládeže 

Hlavní odpovědnost spočívá ve sportovně výchovném procesu mladých hráčů, 

komunikaci s rodiči a reprezentaci klubu. Tým mládežnických trenérů disponuje  

dvěma licencemi UEFA "B", osmi licencemi typu "C" a tří trenérů bez licence, kteří 

jsou stejně jako trenéři mužů finančně ohodnoceni dle tabulky odměn klubu. Dále je 

v trenérském štábu jeden dobrovolník, který pracuje bez nároku na finanční 

odměnu. 

 

2.4 Sportovní spolupráce 

Podklady pro vypracování sportovní spolupráce a jí přidružených odstavců (2.4.1 až 

2.4.3) poskytl předseda klubu v řízeném rozhovoru.  

 

Mimo běžnou komunikaci a obchody s jinými kluby má sledovaný klub navázanou 

bližší spolupráci s klubem z nižší soutěže. Ta zahrnuje zejména rotaci hráčů mezi kluby 

oběma směry. Ve své podstatě se jedná o participaci na bázi farmářského klubu. 

Podobný systém je roky zaběhlý v kanadskoamerické National Hockey League.  

V mládežnických kategoriích jsou využívány střídavé starty, které mladým hráčům 

umožňují hrát za dva kluby v jedné probíhající sezóně. 
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2.4.1 Farmářský klub 

Od sezóny 2015/2016 se tímto klubem stal TJ Sokol Vlkoš, který hraje III. třídu. Touto 

dohodou se klub snaží navázat oboustranně výhodnou sportovní spolupráci s klubem  

z blízkého okolí, jejímž hlavním cílem je oboustranný sportovní profit. V praxi to 

funguje následovně. Méně vytížení hráči kyjovského klubu nebo hráči, kteří se 

rozehrávají po zranění, mohou nastoupit v nižší soutěži a neztratit tak zápasové tempo.  

Klub nižší soutěže ze zapůjčených posil sportovně těží, neboť jeho výkonnost se 

krátkodobě zvýší a může dosahovat lepších výsledků. Dalším přínosem pro klub z nižší 

soutěže může být pozitivní motivace jejich kmenových hráčů v tréninkové a zápasové 

fázi. Ti si v případě dobrých výkonů mohou zasloužit možnost, zahrát si ve vyšší  

a kvalitnější soutěži. Většinou v případech, kdy se soutěžně výše postavenému celku 

zraní více hráčů na soupisce, ale může jít i o sportovní důvody. Tento druh spolupráce 

však může mít i své nevýhody, které je potřeba pečlivě smluvně ošetřit. Jedná se 

zejména o počet hráčů, které může zapůjčit jeden klub druhému. Je nežádoucí, aby tým 

z vyšší soutěže posílal na jedno utkání osm fotbalistů. Dlouhodobě by takové počínání 

nebylo vhodné. Kmenovým hráčům z farmářského klubu by se nemuselo dostávat 

dostatečné herní vytížení, což by je mohlo demotivovat v tréninku a v nejhorším 

případě by mohlo vést i konci jejich aktivní kariéry.  

 

2.4.2 Střídavé starty  

Podobně otevřeně se klub staví i k otázce zapůjčení mládežnických hráčů. Svým 

nejlepším a nejtalentovanějším mládežníkům umožňuje formou hostování nebo 

střídavých startů nastupovat za ligové mládežnické celky: FC Slovácko, Zbrojovka 

Brno, Sigma Olomouc apod. Takto nabité zkušenosti mohou mladé hráče povzbudit  

v jejich motivaci a cílech, které si ve svých kariérách vytyčili. Na druhou stranu je to 

ocenění pro klub a trenéry za dobře odvedenou práci.  

 

2.4.3 Návštěvnost domácích utkání 

Fotbal se na všech úrovních hraje především pro diváky. Ti mohou být rozhodujícím 

faktorem, zda domácí tým uspěje, či ne. K vyšší divácké návštěvnosti je zapotřebí 

kombinace několika faktorů. Do prvního okruhu faktorů řadíme kvalitní stadion a cenu 

vstupného. Dobrý výhled, krytá tribuna, pohodlné sezení za rozumné vstupné má 



39 
 

potenciál přilákat více fanoušků. Do druhého okruhu řadíme nabídku občerstvení 

společně s atraktivitou soupeře. V česku k fotbalu neodmyslitelně patří pivo a klobása. 

Tento drobný detail může sehrát v rozhodování fanouška velkou roli, zda navštívit 

utkání nebo ne. Totéž platí i o soupeři. Pokud k utkání přijede tabulkově vysoce  

postavený tým nebo katastrálně blízko situovaný klub, divácký zájem o utkání stoupá. 

Třetím a nejdůležitějším faktorem jsou výkony mužstva. Atraktivní hra a opakovaná 

vítězství na domácím hřišti přebíjí prvně dva jmenované faktory. Fanoušci se chodí 

bavit, a pokud jim hráči zábavu svými výkony nenabídnou, budou je v dlouhodobém 

horizontu ztrácet. To je i případ kyjovského fotbalu. S úpadkem sportovní výkonnosti  

a sestupem ze třetí ligy až do 1. A třídy se zmenšila i divácká návštěvnost. Pro srovnání 

přikládám tabulku návštěvnosti domácích utkání v minulých třech sezónách (tabulka 3). 

 

Sezóna 2013/2014 

Krajský přebor 

2014/2015 

        1. A třída 

2015/2016 

        1. A třída 

Podzim 1018 693 610 

Podzim průměr 127,25 99 102 

Jaro 737 561 - 

Jaro průměr 105,285 93,5 - 

Celkem 1755 1254 610 

Celkem průměr 117 96,5 102 

Počet zápasů 15 13 6 

Tabulka 3: Přehled návštěvnosti za poslední 3 sezony (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Při pohledu na tabulku zjistíme,  že domácí utkání za poslední 3 sezóny sleduje  

v průměru 106 diváků. Z tabulky je patrné, že návštěvnost zápasů v sezóně 2013/2014 

je o pár desítek vyšší než ve zbylých sezónách. Důvodem pro toto číslo je bezesporu 

fakt, že v krajském přeboru sehráli na domácím hřišti o dvě utkání více. Celkový 

průměr však odhaluje, že výkonnostně vyšší soutěž je pro diváky lákavější.  Pokud se 

na sezónu v krajském přeboru podíváme podrobněji, zjistíme, že na diváckou 

návštěvnost měla vliv i výkonnost fotbalistů. V podzimní části, kdy sezóna startuje, se 

průměrná návštěva na zápas pohybuje na 127,25 divácích. Naopak v jarní části, kdy už 

tým ztrácel naději na záchranu soutěže, podpora fanoušků slábla a průměrná návštěva se 
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pohybovala okolo 105,29 diváků na zápas. Z toho můžeme vyvodit, že i výkony 

fotbalistů na hřišti mají vliv na návštěvnost domácích utkání.  

 

2.5 Dotazníkové šetření 

Pro dotazníkové šetření byly vytvořeny tři samostatné dotazníky, které obsahovaly mix 

otevřených, uzavřených a kombinovaných otázek. Dotazy byly určeny pro management 

klubu, trenéry klubu a rodiče hráčů.  

 

 Adresně bylo osloveno 12 členů výboru vedení. Dotazník obsahoval 16 otázek.  

Z toho 6 otevřených, 5 uzavřených a 5 kombinovaných. Navráceno bylo všech  

12 dotazníků. 

 

 Adresně bylo osloveno  16 trenérů. Dotazník obsahoval 13 otázek. Z toho 4 otevřené 

a 9 uzavřených. Navráceno bylo všech 16 dotazníků.  

 

 Dotazníky pro rodiče hráčů byly rozeslány prostřednictvím trenérů s využitím jejich 

e-mailové komunikace. Dotazník pro rodiče obsahoval 15 otázek. Z toho  

1 otevřenou, 9 uzavřených a 5 kombinovaných. Celkem bylo osloveno cca 180 párů 

rodičů, z nichž dotazník vyplnilo 115.  

 

2.5.1 Management  

Dotazníkové šetření probíhalo v období od 25. l do 28. 2. 2016. Ve výboru oddílu je  

12 členů, včetně kontrolní komise.  

 

První otázka se zabývala pohlavím. Z dotazníku vyplynulo, že všichni členové výboru 

oddílu jsou muži. Další otázka prozradila věkovou strukturu složení výboru oddílu  

 (graf 1). Z odpovědí je patrné, že výbor je z největší části zastoupen střední generací. 

Takto sestavený výbor shledávám jako věkově velmi vyvážený.  
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Graf 1: Věková struktura managerů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Otázka číslo tři byla namířena na délku působení jednotlivých členů v klubovém vedení 

(graf 2). Z grafu je patrné, že ve vedení jsou převážně zkušení a dlouholetí funkcionáři. 

Tento stav může být silnou stránkou, ale i slabou stránkou.  

 

Graf 2: Délka působení managerů v klubu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Čtvrtá otázka zjišťovala dosaženou úroveň vzdělání jednotlivých členů výboru oddílu.  

Výsledek šetření ukázal, že 4 členové vedení jsou vysokoškolsky vzdělaní. V poměru 

1/3 je zastoupeno středoškolské vzdělání s maturitou a také středoškolské vzdělání  

1; 8% 

8; 67% 

3; 25% 

Věková struktura managerů 

18-30 let 

31-50 let 

51 a více 

3; 25% 

6; 50% 

3; 25% 

Délka působení managerů v klubu 

0-5 let 

6-11 let 

11 a více let 
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bez maturity. V konečném důsledku nebyla zjištěná data užitečná. Stavba otázky měla 

být lépe strukturována a zacílena na obor vzdělání.  

 

Pátá uzavřená otázka zjišťovala, zda funkcionáři dosažené vzdělání souvisí s řízením 

sportovního klubu. Všichni respondenti odpověděli, že jimi dosažené vzdělání nesouvisí 

s vedením sportovního klubu. Funkcionáři jsou bez patřičného vzdělání a pracují pro 

klub bez nároku na finanční odměnu. Dle analýzy mohou být slabou stránkou, ale také 

příležitostí pro změnu.  

 

Blok otázek (6, 7, 8) byl zacílen na pozice jednotlivých členů vedení v organizační 

struktuře. Respondenti se vyjadřovali k náplni práce, k popisu činností a míře 

zodpovědnosti. Odpovědi byly velmi podnětné k sestavení SWOT analýzy.  

 

Otázka devět přinesla jednoznačnou shodu na tom, že vedení vidí nastavení organizační 

struktury klubu jako ideální a tudíž ji není potřeba nijak upravovat. To může být silná 

stránka, ale také i příležitost. V kombinaci s odpověďmi na otevřené otázky sedm  

a osm, zde mohou vzniknout příležitosti pro přerozdělení kompetencí nebo vznik 

nových pracovních pozic.  

 

Polootevřené otázky (10, 11, 12) byly zaměřeny na nedostatky klubu v práci trenérů, 

managementu a spolupráce klubu s rodiči. Ve všech odpovědích byla zmiňována slabá 

komunikace, která může být slabou stránkou, ale také příležitostí.  

 

Otevřené otázky (13, 14) byly zaměřeny na krátkodobé a dlouhodobé cíle klubu.  

V krátkodobých cílech byla nejčastěji zmiňována stabilizace a záchrana A-týmu  

v soutěži. Dále systematická práce s mládeží, která by se měla zapracovávat do prvního 

mužstva. V opačném případě ji zpeněžit prodejem do jiných týmů. V dlouhodobých 

cílech je snahou sportovní a ekonomická stabilita  - navýšit míru samofinancování  

a naopak snížit závislost na cizích zdrojích typu dotací z města či Jihomoravského kraje, 

které jsou každoročně nejisté. Odpovědi ukázaly, jaké má klub příležitosti a naopak  

s jakými hrozbami se musí potýkat.  
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V otázkách (15, 16) byly členové vedení dotazováni na strategii přilákání nových 

mladých fotbalistů a jak zabránit jejich odlivu ke konkurenčním sportům. Z odpovědí 

bylo zjištěno, že získání nových fotbalistů je založeno na pravidelném pořádání náborů 

a spolupráci s kluby z nejbližšího okolí. Přilákat nové hráče by měli i licencovaní trenéři 

a materiální vybavení klubu. Zabránit odlivu hráčů ke konkurenčním sportům se vedení 

klubu aktivně nijak nesnaží. Zazněly i názory, že odlivu hráčů k jiným sportům nelze 

bránit. Odpovědi odhalily silné a slabé stránky a také příležitosti pro klub. 

 

2.5.2 Trenéři 

Dotazníkové šetření probíhalo v období od 25. 1. do 28. 2. 2016. Na pozicích trenérů 

působí v klubu 16 lidí. Dva působí u družstva mužů. Ostatní působí u mládeže klubu.  

 

Už z první otázky vyplývá, že v kolektivu trenérů se nenachází žádná žena. Druhá 

otázka byla zaměřena na věkovou strukturu trenérského štábu (graf 3). Z grafu je patrné, 

že trenérský tým je věkově vyvážen. Jedná se o ideální kombinaci zkušeností a dravého 

mládí, které se může vhodně doplňovat.  

 

 

Graf 3: Věková struktura trenérů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Otázka číslo tři zjišťovala délku působení jednotlivých trenérů v klubu (graf 4). 

Odpovědi naznačují, že se jedná o trenérský tým, v jehož středu jsou lidé působící  

na pozicích trenérů delší časový úsek a naopak. Dlouhodobě u týmu působící trenéři 

7; 44% 

8; 50% 

1; 6% 

Věková struktura trenérů 
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31-50 let 

51 a více 
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mohou být silnou stránkou klubu. Stejně tak můžou být i slabou stránkou. Déle trvající 

angažmá v jednom klubu na jedné pozici může přinést ztrátu motivace a počátečního 

nadšení. V konečném důsledku nemusí mít co předat svým svěřencům a může nastat čas 

pro oživení a změnu na trenérské pozici. Z čehož vychází i příležitost.  

 

 

Graf 4: Délka působení trenérů v klubu (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Otázky (4, 5) byly cíleny na dosažené vzdělání, a zda toto vzdělání souvisí s trenérskou 

činností. V klubu působí pouze jeden trenér s vysokoškolským vzděláním. Deset trenérů 

absolvovalo střední školu s maturitou a pět trenérů střední školu bez maturity. Ani  

v jednom případě dosažené vzdělání nesouvisí s trenérskou činností, což může být 

příležitost pro dovzdělávání trenérů. 

 

Řízeným rozhovorem s předsedou klubu byla upřesněna fakta, která vyplynula  

z dotazníkového šetření v otázce číslo šest (graf 5). Dvanáct ze šestnácti trenérů je 

majiteli trenérské licence. Dva trenéři vlastní licenci UEFA "A" což je třetí nejvyšší 

dosažitelná licence. Dva disponují UEFA "B" licencí. Dalších 8 licencí "C" což je 

nejnižší možná licence. V týmech mládežnických trenérů jsou další tři trenéři bez 

licence a jeden dobrovolník bez nároku na finanční odměnu.  

 

Na první pohled je licencí v klubu dostatek. Nicméně není osvědčení jako osvědčení. 

Studium licence "C" organizuje a zabezpečuje Okresní fotbalový svaz. Tato licence je 

3; 25% 

6; 50% 

3; 25% 

Délka působení trenérů v klubu 

0-5 let 

6-11 let 

11 a více let 
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jediná, která nemá výstup a průkaz s hlavičkou UEFA. Slouží výhradně pro potřeby 

fotbalu mládeže v kategoriích přípravek a žáků nižších soutěží. K jejímu dosažení je 

potřeba 22 hodin výuky + složení závěrečné zkoušky. Velice často jsou tyto licence 

vydávány Okresním fotbalovým svazem pouze na základě žádosti oddílu, který potvrdí, 

že jste trenérem některé z výše uvedených věkových kategorií. Je to z toho důvodu, aby 

byly splněny všechny regule a oficiality v zápisech o utkání. Jejich platnost je časově 

omezena. Mnoho licencí typu "C" může naznačovat méně zkušené a méně vzdělané 

trenéry a ve finále slabou stránku klubu. Na druhou stranu je to příležitost pro postupné 

dovzdělávání v tomto oboru. 

 

Na blok otázek (4, 5, 6), které ve finále objevily podobnou příležitost (vzdělání trenérů)  

plynule navazuje otázka číslo sedm.  Jejím úkolem bylo zjistit zájem o další vzdělávání 

trenérů např. formou trenérského kurzu. Ochota trenérů vzdělávat se je klíčovým 

faktorem pro kvalitní práci s mládeží. Tréninkové metody se neustále vyvíjí a pouze 

správně vzdělaný trenér má větší potenciál vychovat kvalitního hráče, který se může  

v budoucnu zpeněžit. Dle níže uvedeného grafu (graf 6) je dotazníkovým šetřením 

zjištěn zájem o trenérské vzdělání. V rámci analýzy je to dobrá příležitost i silná stránka 

klubu. 

 

 

Graf 5: Odbornost trenérských pracovníků (Zdroj: vlastní zpracování) 

0; 0% 

12; 86% 

4; 14% 

Odbornost trenérských pracovníků 
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Ne, neabsolvoval jsem žádné 
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Graf 6: Zájem trenérů o zlepšení odbornosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Otázky (8, 9) byly zaměřeny na finanční odměny trenérů v kombinaci se smluvní  

formou pracovního vztahu s klubem. Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že vyjma 

jednoho jsou všichni trenéři finančně odměňováni. S řízeného rozhovoru s předsedou 

klubu bylo zjištěno, že jsou placeni dle tabulky vyplácení odměn. Téměř většina z nich 

pracuje na základě dohody o provedení práce. Výjimkou je dobrovolně pracující trenér, 

který působí v klubu bez nároku na finanční odměnu.  

 

V otevřeném bloku otázek (10, 11, 12, 13) měli postupně respondenti možnost a prostor 

vyjádřit svůj názor na činnost, práci managementu a trenérů. Případně se rozepsat  

o návrzích změn v klubu. Z odpovědí vyplynulo, že činnost je daná již z podstaty 

fotbalového klubu. Ten se zabývá sportovně-výchovně-vzdělávacím procesem se 

zaměřením na fotbal mládeže a seniorů. V němž není potřeba žádných změn ve smyslu 

rozšiřování aktivit. S managementem jako takovým panuje mezi trenéry spokojenost. 

Přikládají mu váhu a uvědomují si, že patří mezi důležité články. Prostor pro zlepšení 

trenérské práce dokazují odpovědi trenérů. Z nich vyplývá, že všichni trenéři by  

v dlouhodobém horizontu měli disponovat licencí UEFA "B". Strategie směřující  

k zvýšení trenérské vzdělanosti vzešla už z předchozích otázek a jen utvrzuje v tom, že  

v rámci analýzy je to vynikající příležitost. Návrhy na výraznější změny v klubu byly 

vyhodnoceny jako málo  přínosné. Navíc většina z nich by byla velmi těžce proveditelná 

skrze finanční náročnost.   

11; 69% 

5; 31% 

Zájem trenérů o zlepšení odbornosti 
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2.5.3 Rodiče hráčů 

V posledním z dotazníků byli respondenty rodiče hráčů všech věkových kategorií. Klub 

eviduje ve svých mládežnických týmech 180 hráčů. Z toho ne všechny můžeme zařadit 

do skupiny aktivních hráčů. Dotazník vyplnilo 115 rodičů. Šetření probíhalo  

od 25. 1. do 28. 2. 2016.  

 

Úvodní dvě otázky byly zaměřeny na pohlaví a věk respondentů. Dotazník vyplnilo  

64 (55,6%) žen a 51 (44,4%) mužů. Věkově byli respondenti rozloženi následovně.  

Největší zastoupení měli rodiče ve věku 31-45 let. Konkrétně 89 (77,8%) rodičů. 

Naprosto stejné zastoupení měli možnosti 18-30 a 45 a více letí. Přesné číslo udávalo  

13 (11,1%) rodičů. 

Blok otázek (3, 4, 5, 6, 7) byl cílen na pohybovou aktivitu dětí. Třetí otázka byla 

zaměřena na počet let, po která se dítě věnuje fotbalu (graf 7).  

 

 

 

 V otázce číslo čtyři bylo dotazníkem zjišťováno, jaké sportovní ambice mají rodiče 

dětí, tedy z jakého důvodu byl fotbal pro jejich dítě vybrán. Ze šetření vyplynulo, že 

106 (92,6%) rodičů vybralo tento sport jen jako aktivní trávení volného času. Zbylých  

9 (7,4%) rodičů uvedlo jiný důvod, který nejčastěji souvisel s odtrhnutím jejich dítěte 

od světa her a počítačů. Ani jednou nebyla označena možnost 
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Graf 7: Počet let věnovaných fotbalu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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výkonnostního/vrcholového sportovce. Otázka číslo pět (graf 8) měla za úkol zjistit 

počet hodin, které dítě týdně věnuje pohybovým aktivitám (mimo školní tělesnou 

výchovu). 

 

 

Graf 8: Čas věnovaný pohybovým aktivitám (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Z otázky číslo šest vyplynulo, že 34 (29,6%) dětí se mimo fotbal nevěnuje žádné jiné 

pohybové aktivitě. Naopak velké procento dětí konkrétně 81 (70,4%) se věnuje jiným 

sportům. Ve většině případů se jednalo o sezónní sporty jako: lyžování, cyklistika, tenis, 

brusle, plavání.  V otázce číslo sedm bylo zjištěno, že 89 (77,8%) rodičů provozuje 

libovolné sportovní aktivity se svými potomky. Naopak 26 (22,2%) rodičů neprovozuje 

žádné sportovní aktivity společně se svými dětmi. Z odpovědí, které byly v rámci 

šetření věnovány pohybové aktivitě, vyplynulo, že děti provozující fotbal jsou aktivní  

i v jiných oblastech sportovního odvětví. Šetření pomohlo odhalit i důvody proč rodiče 

poslali své děti sportovat. Nicméně, v dílčím výsledku a v rámci sestavení SWOT 

analýzy, mi tyto odpovědi nepřinesly žádné podnětné informace.  

 

V otázkách (8, 9, 10) dotazníkové šetření zjišťovalo spokojenost rodičů s přístupem 

klubu vůči jejich dětem a jeho zázemím. Otázka číslo osm byla cílena na spokojenost 

rodičů s prací trenérů. Z odpovědí vyplynulo, že 98 (85%) rodičů je spokojeno s prací 

trenérů. Zbylých 17 (15%) nikoliv. Negativní vyjádření byla spjata především se 

zlepšením pedagogických schopností a  s přísnějším výchovným přístupem směrem  

4; 3% 

16; 14% 

61; 53% 
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26; 23% 

Čas věnovaný pohybovým aktivitám  

do 2,0 h 
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k hráčům. Devátá otázka nabídla možnost vyjádřit spokojenost se zázemím klubu.  

Podobně jako u předešlé otázky se zázemím klubu je spokojeno 98 (85%) rodičů. 

Pouhých 17 (15%) jich spokojeno není. Nejčastěji udávané důvody, které vedly 

k nespokojenosti, se týkaly zastaralého sociálního zařízení, absence haly a osvětlení 

hlavního stadionu. V otázce číslo deset jsou respondenti dotazování na spokojenost  

s péčí klubu o sportovce. Drtivá většina 106 (92,2%) respondentů je s péčí klubu  

o sportovce spokojena. Zbylých 9 (7,8%) dotazovaných žádnou jinou péči vyjma 

tréninků nezaznamenalo. V rámci SWOT analýzy vznikly z těchto odpovědí příležitosti 

pro klub, zejména co se týče pedagogického dovzdělání, rekonstrukci sociálních 

zařízení a zavedení osvětlení na hlavním stadionu. 

 

Ve zbytku dotazníkového šetření je povaha otázek směřována především k aktivitám, 

které by klub mohl nabídnout svým hráčům. Otázka číslo jedenáct zjišťuje zájem  

u respondentů o pořádání tréninkových akcí a programů. Více než polovina respondentů 

77 (66,7%) byla kladného názoru. Naopak 38 (33,3%) nejeví o pořádání tréninkových 

programů zájem. Velmi podnětné odpovědi nabídly následující dvě otázky. Nejprve 

otázka číslo dvanáct, která se dotýkala kompenzačních cvičení (graf 9). V ní téměř 

většina dotazovaných vyjádřila zájem o zařazení kompenzačních cvičení do tréninkové 

náplně mládeže. Podobně pozitivní ohlas byl i u otázky číslo 4, která zjišťovala důvod, 

za jakým účelem se děti sportu věnují. Z těchto odpovědí je zjevné, že rodiče hledají 

alternativy aktivního způsobu života pro své děti. Prvotním zájmem rodičů je 

vypěstovat v nich pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.  
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Graf 9: Zařazení kompenzačních cvičení (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Méně pozitivní ohlasy oproti otázce dvanáct vyvolala otázka číslo třináct, která se 

dotazovala na zájem o otevření fotbalové třídy (graf 10). Přesto i u této otázky převažují 

pozitivní ohlasy. V rámci analýzy se mi i tato možnost podobně jako zařazení 

kompenzačních cvičení do tréninkové náplně jeví jako velmi dobrá příležitost. 

 

 

Graf 10: Otevření fotbalové třídy (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Otázka číslo čtrnáct přinesla kladné odpovědi. Na otázku ohledně pořádání 

příměstského fotbalového táboru se 98 (85,2%) respondentů vyslovilo souhlasně. 
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Ostatní respondenti 17 (14,8%) nemají zájem. Podobně jako u otevření fotbalové třídy 

se pořádání příměstského fotbalového kempu stává příležitostí pro kyjovský fotbalový 

klub. V závěrečné patnácté otázce dostali rodiče možnost volné odpovědi na změny  

v klubu. Většina z nich ji však nevyužila s dovětkem, že s chodem klubu jsou spokojeni 

a není třeba žádných změn.  

 

2.6 SWOT analýza 

Na základě odpovědí ze 3 dotazníkových šetření, řízeného rozhovoru s předsedou klubu 

a z vlastního pozorování byla zpracována analýza v klubu FC Kyjov 1919 

 

Silné stránky: 

 Tradice klubu 

 Osvědčená organizační struktura klubu 

 Pravidelné pořádání náborů nových fotbalistů 

 Zkušení trenéři 

 

Slabé stránky: 

 Dosažené vzdělání členů vedení nesouvisí s řízením sportovního klubu 

 Špatná komunikace 

 Malá aktivita v zabránění odlivu dětí k jiným sportům 

 Začínající trenéři bez zkušeností a vzdělání 

 

Příležitosti: 

 Přerozdělení kompetencí a vznik nových pozic v organizační struktuře 

 Stabilizace A-týmu a postup do vyšší soutěže  

 Zapracování odchovanců do A-týmu 

 Zvýšení míry samofinancování (prodej mládežnických hráčů,  zvýšení divácké 

návštěvnosti) 

 Zvýšení aktivity vedoucí k zamezení odlivu dětí k jiným sportům 

 Dovzdělání trenérů (odborné, pedagogické) 

 Otevření fotbalové třídy na ZŠ 

 Zařazení kompenzačních cvičení do tréninkové náplně  
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 Pořádání příměstského fotbalového táboru 

 

Hrozby: 

 Pád do nižší soutěže 

 Závislost na cizích finančních zdrojích (město, Jihomoravský kraj) 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Návrhy na řešení byly zpracovány na základě SWOT analýzy pro kterou byla 

směrodatná data sesbíraná z dotazníkového šetření. Dalším zdrojem informací  

pro návrhy byl řízený rozhovor s předsedou klubu a vlastní pozorování. Návrhy  

na změny jsou rozděleny do tří kategorií: 

 

 Návrh změn na úrovni managementu  

 Návrh změn na úrovni trenérů 

 Návrh změn od rodičů hráčů 

 

3.1 Návrh změn na úrovni managementu 

Vytvoření nové pracovní pozice  

Prostorem pro zlepšení v oblasti managementu u malého amatérského klubu je oddělení 

manažerských činností od sportovních a vytvoření pozice sportovního ředite le. Práce 

současného předsedy je časově velmi náročná a týdenní průměr se pohybuje okolo   

15 hodin. Jím realizované pracovní činnosti jsou velmi rozmanité. Je zodpovědný  

za ekonomické, organizační a sportovní fungování klubu. Proto navrhuji vytvoření nové 

pracovní pozice, která bude odpovědná za sportovní sektor. Tato pozice by měla název 

sportovní ředitel.  

 

3.1.1 Sportovní ředitel 

Tato nově vytvořená pozice by ulehčila práci předsedovi. Sportovní ředitel by převzal 

odpovědnost za sportovní sektor. Tedy zejména výsledky A-týmu a správný rozvoj  

a výchovu mládežnických hráčů. Cílem je zkvalitnění práce s mládeží a získávání 

finančních prostředků za jejich prodej. Mezi jeho kompetence by patřilo: 

 

 Komunikace na úrovni trenérů a hráčů 

 Výběr trenérů A-týmu a mládeže 

 Dohled nad sportovním vývojem mladých hráčů 

 Dokončení přestupů hráčů vybraných trenérem A-mužstva  
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 Komunikace s ligovými kluby ohledně střídavých startů nebo hostování  

pro nejtalentovanější mládežnické hráče  

 Organizace skautingu a oslovování hráčů 

 

Nová pracovní pozice může být placená, ale také dobrovolnická. Domnívám se, že by 

bylo po odborné stránce správné, aby pozice byla obsazena výběrovým řízením, 

podmínkou by mělo být odpovídající vzdělání v oboru a délka praxe (minimálně 5 let). 

V opačném případě bych hledal osobu ze současného vedení. V organizační struktuře 

by byla pozice sportovního ředitele zařazena následovně (Obrázek 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Obrázek 9: Zařazení sportovního ředitele do organizační struktury (Zdroj: vlastní zpracování)  

 

3.1.2 Sportovní ředitel a jeho strategické cíle  

V rámci dlouhodobých a strategických cílů klubu navrhuji, aby nově vytvořená pozice 

sportovního ředitele pracovala na splnění těchto úkolů. 

 

Valná hromada 

Výkonný výbor 

Předseda Sportovní ředitel 

Místopředseda 

Sekretář 

Kontrolní komise 

Trenéři A-mužstvo Trenéři mládeže 
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Vypracování nabídky pro sponzory  

Hlavním partnerem klubu je město Kyjov, které do rozpočtu přispívá nejvýraznější 

finanční částkou. Klub nemá v současnosti výraznějšího sponzorského partnera  

a získává prostředky jen od několika menších sponzorů. Tato situace není dlouhodobě 

dobře nastavena a může se rychle změnit. Stačí nové rozložení sil v městském 

zastupitelstvu a může nastat problém s financováním. Tomuto problému, který může 

přijít v budoucnu je potřeba aktivně předcházet a potencionálního sponzora hledat. 

Nejvhodnějším řešením je vypracování nabídky pro sponzory. Potencionální partneři 

musí přesně vědět, jaké zviditelnění jim klub může nabídnout a za jakou cenu. Kolik 

stojí reklama na dresech, bannerech na stadionu. Stanovena by měla být i částka, která 

ze sponzora udělá takzvaného generálního partnera, jehož společnost se může objevit 

 i v názvu klubu.  

 

Postup do vyšší soutěže 

Kyjov jako poměrně velké město má divácký potenciál hrát vyšší soutěž než jen  

1. A třídu. Historicky se zde  hrály vyšší soutěže a kvalitnější fotbal. Diváci na to byli 

roky zvyklí a tak by postupové ambice měly být zachovány i nadále, byť aktuálně klub 

řeší jiné starosti a bojuje o záchranu soutěže. Postup do vyšší soutěže je velmi těžký  

a náročný proces. K jeho dosažení se musí skloubit sportovní a finanční stránka. Tato 

dvě hlediska spolu souvisí a ani na této výkonnostní úrovni nemohou jeden bez druhého 

fungovat. Je známo, že tým hraje vždy soutěž, na kterou má finance. Z tohoto hlediska 

je postupová sezóna finančně náročnější než normální. Podobně obtížná je i sportovně. 

Tým musí být sportovní kvalitou poskládaný tak, aby ostatní celky převyšoval o třídu.  

Ideální je se na postupovou sezónu připravovat koncepčně. Je nutné změny vedoucí  

k němu připravovat s předstihem a vizí. Důležité je stanovit časový plán, ve kterém by 

klub postoupit chtěl, a poté systematicky budovat tým, který by ho měl zajistit. Postup 

by v žádném případě neměl existenčně ohrozit klub z finančního hlediska. Proto je  

v případě kyjovského klubu vhodné vsadit na mix odchovanců doplněných o zkušené 

hráče. Práce s odchovanci se kyjovskému celku daří. A v budoucnu by na tom měli 

profitovat i jejich prodejem. 
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Zvýšení divácké návštěvnosti 

Průměrně na domácí zápas A-týmu chodí 100 lidí, což není na 1. A třídu zrovna dobrá 

návštěvnost. I kluby z menších měst nebo dokonce vesnic mají větší nebo podobnou 

průměrnou návštěvnost. Slabý divácký zájem je jednoznačně způsobený výkonnostním 

úpadkem A-týmu. Místní fanoušci byli dlouho zvyklí chodit na MSFL a divizi. Divácký 

zájem neopadl ze dne na den. V minulosti se mohla udělat opatření, která by pokles 

návštěvnosti přibrzdila. Obecnou pravdou je, že s výkony A-týmu klesá i stoupá 

návštěvnost. Prvotně by klub měl cílit na postup do vyšší soutěže. Pokud je postup 

v nedohlednu, je třeba se zaměřit i na jiné faktory. Klub se musí divákovi podbízet. Jít 

mu naproti a přilákat ho na stadion. Důležitým bodem je nastavení správné cenové 

politiky vstupenek (tabulka 4). Nabídnout slevovou akci typu rodinného vstupného, 

zpestřit poločasové přestávky soutěží pro diváky nebo losovat o dárkový koš. Věřím, že 

vyšší návštěvnost by se pozitivně odrazila i na předváděných výkonech prvního 

mužstva a nepochybně by zlepšila příjmy ze vstupného.  

 

Klub Soutěž Dospělý Senioři Ženy a mládež 

Hodonín Divize 50 Kč 30 Kč zdarma 

Bzenec Krajský přebor 30 Kč 20 Kč zdarma 

FC Kyjov  1. A třída 30 Kč 20 Kč zdarma 

Lovčice 1. B třída 20 Kč 20 Kč zdarma 

Kostelec Okresní přebor 20 Kč 20 Kč zdarma 

Věteřov III. třída 20 Kč zdarma zdarma 

Tabulka 4: Cenová politika vstupenek klubů v okolí (Zdroj vlastní zpracování) 

 

Vyhledávání nových hráčů v nižších soutěžích 

Přivádět hráče z vyšších soutěží je ekonomicky velmi náročné. Klub vynaloží vysokou 

částku za přestup nebo hostování. Navíc další výdaje spolknou hráčská finanční 

ohodnocení, bez nichž by klub neměl šanci přivést hráče se zkušenostmi z vyšší 

soutěže. Navíc zde může nastat další problém. Kmenoví hráči, kteří jsou odměňování 

méně nebo vůbec a následkem toho nemusí nového spoluhráče přijmout pozitivně. Ve 

výsledku může být narušena týmová stabilita v kabině, která se může negativně projevit 

na sportovních výkonech týmů. Proto doporučuji klubu hledat  nové hráče v nižších 
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okresních soutěžích. Tam se pohybuje spousta talentovaných i zkušených hráčů, kteří 

mají svou herní kvalitu. V konečném důsledku by mohli být vhodnými posilami pro 

klub nejen finančně, ale troufnu si říct i sportovně. Takto vybraní hráči si váží 

příležitosti zahrát si vyšší soutěž. Odevzdají maximální sportovní výkon za menší 

finanční náklady. Samozřejmě se přestup nemusí vždy vydařit a vybraný hráč nemusí 

naplnit sportovní předpoklady. Přesto pokud by se ve výsledku uchytilo 50% 

vytipovaných posil, bylo by to ekonomicky i sportovně velmi výhodné.  

 

Zlepšení a zjednodušení komunikace  

Klubová komunikace je z hlediska správného fungování klubu velmi důležitá. Měla by 

být propojena na komunikační lince: vedení - sportovní ředitel - trenéři - rodiče hráčů. 

Zejména komunikace trenérů s rodiči hráčů (hlavně v případě přípravky a žáků) musí 

být velmi rychlá. V těchto věkových kategoriích se stává, že důvodem pro odložení 

zápasu či tréninku může být špatné počasí. Z vlastní zkušenosti vím, že telefonní nebo 

e-mailová komunikační cesta směrem k rodičům není nejspolehlivější ani nejrychlejší. 

Často se nemůžete dovolat nebo si rodiče e-mail okamžitě nepřečtou. Následkem se 

stává, že rodiče i s potomky absolvují zbytečnou cestu na stadion, kde zjistí, že trénink 

nebo zápas byl zrušen. V době chytrých telefonů a moderních trendů není problém 

vytvořit komunikační online skupinu pro rychlejší sdílení informací. Odpovědné osobě 

(trenérovi) pak stačí zprávu o zrušení či změně času zápasu (tréninku) napsat do online 

skupiny, kde si ji dotyční přečtou a budou včas informování.  

 

Změna farmářského týmu 

Pozice farmářského týmu by měla být oboustranně prospěšná. Já si nemyslím, že tomu 

tak v případě kyjovského klubu je. Hlavním důvodem je výkonnostní rozdíl mezi oběma 

týmy a jejich soutěžemi. TJ Sokol Vlkoš hraje III. třídu a mezi touto soutěží  

a 1. A třídou jsou ještě další dvě výkonnostní kategorie. Herní rozdíl je patrný na první 

pohled. Zápasy III. třídy nejsou tak kvalitní a chybí jim potřebné tempo.  

Pro nevytěžované či po zranění nastupující hráče tyto zápasy neplní svou roli a jen 

obtížně se pomocí nich dostávají zpět do své původní formy.  S jistou mírou nadsázky to 

můžeme přirovnat, jako kdyby se jezdec formule 1 po zranění rozjížděl v závodu 

motokár. Proto navrhuji změnu na pozici farmářského klubu a doporučuji vybrat nový 
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klub, který působí minimálně na úrovni okresního přeboru. Kyjovští hráči budou 

nastupovat v kvalitnější soutěži a daleko lépe je to připraví na sportovní boje v 1. A 

třídě. 

 

3.2 Návrh změn na úrovni trenérů 

 

Zlepšení trenérských vědomostí 

V dotazníkovém šetření se 69% trenérů staví pozitivně k trenérskému dovzdělání. Tento 

zájem je potřeba podpořit plánem kariérního rozvoje trenérů v klubu na období  

v horizontu 1-2 let. Trenérům bude sportovním ředitelem předložena nabídka forem 

školení, seminářů a kurzů. Klub bude mít zveřejněné licence, certifikáty na klubovém 

webu a na nástěnce v prostorách stadionu. Je v zájmu klubu pokud se na tréninku objeví 

talentovaní hráči, aby už od mala byli rozvíjeni správným směrem pod vedením 

vzdělaných trenérů. Tato změna může v konečném důsledku zvýšit počet odchovanců  

v A-týmu, kteří začnou umazávat výkonnostní propad, nebo jejich prodejem klub může 

získat finanční prostředky. Dovzdělání trenérů by probíhalo prostřednictvím FAČR, 

který organizuje řadu trenérských programů. Tyto aktivity by hradil klub za spoluúčasti 

jednotlivých trenérů. 

 

3.3 Návrh změn od rodičů hráčů 

Řešení návrhů změn vzešlých z dotazníkového šetření u rodičů hráčů spadá  

do povinností sportovního ředitele.  

 

Zavedení kompenzačních cvičení na tréninku 

Každý sport více či méně zatěžuje určitou svalovou skupinu a může způsobit 

dysbalance. Jednostranná zátěž vede k přetížení pohybového aparátu, svalovým 

dysbalancím  a bolestivým stavům zejména páteře. Při nesprávném pohybovém režimu 

vzniká svalová nerovnováha. Některé svalové skupiny se zkracují a jiné ochabují. 

Všestranná péče o dětské sportovce a jejich harmonický vývoj by měl být vizitkou 

kvalitního amatérského sportovního klubu a měl by být i marketingovým lákadlem  

pro nové zájemce o členství v klubu. Při přidání další odborné aktivity, která přispěje  

k zdraví mladých sportovců, je třeba očekávat zvýšené nároky na financování 
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tréninkové činnosti (např. nárůst nebo prodloužení tréninkových jednotek, 

kvalifikovaný cvičitel). Dle cen obvyklých v regionu je cena 60-ti minutové lekce 80 až 

100 Kč. 

 

Příměstský fotbalový tábor 

Sportovní tábor bude určen pro děti všech věkových kategorií bez rozlišení sportovní 

výkonnosti a klubové příslušnosti.  Tábor se zaměří na zdokonalení herních činností 

jednotlivce (přihrávka, individuální technika, střelba, hra jeden na jednoho). Tým 

vedoucích bude složen výhradně z licencovaných fotbalových lektorů a pedagogického 

dozoru. Chybět nesmí ani mimo fotbalová zábava. Pro lepší medializaci a větší zájem  

o tábor je vhodné najít patrona táboru, který ho svým jménem zaštítí. V ideálním 

případě by jím měl být známý fotbalový hráč, který přijede děti navštívit a případně si  

s nimi zatrénuje nebo popovídá formou besedy. Tábor by zároveň měl sloužit jako 

nábor dětí pro kyjovský fotbalový klub. V tomto návrhu je třeba očekávat navýšení 

financí. Cena týdenního tábora se v regionu pohybuje okolo 3 000 až 3 500 Kč.  

Na pořádání tábora lze čerpat dotace.  

 

Otevření fotbalové třídy na ZŠ v Kyjově  

Otevření fotbalové třídy a úzká spolupráce klubu se školou prospěje k dalšímu rozvoji 

klubu. Spolupráce školy a trenérů musí být postavena na kvalitním pedagogickém  

a tréninkovém procesu. Škola by měla vyřešeny problémy se sportovními kroužky. 

Město bude mít prostor pro zlepšení přísunu dotací do volnočasových sportovních 

aktivit. Lépe upravený časový harmonogram pozitivně ovlivní časovou organizaci 

tréninků. Stejný rozvrh hodin ve škole bude dávat volné ruce v plánování tréninků  

a nestávalo by se, že by dítě chybělo z důvodu školních povinností. Navíc některé 

tréninky mohou být uskutečněny v rámci tělesné výchovy v dopoledních hodinách. 

Pozitivní vliv se dozajista projeví i na soudržnosti kolektivu. Děti se lépe poznají a tento 

faktor může být rozhodující i ve výkonech na hřišti. Pro případné otevření fotbalové 

třídy je nezbytné zmapovat kapacitní možnosti školních sportovišť a zahájit vyjednávání 

se zřizovatelem. Z pohledu financování jsou sportovní třídy podporovány formou 

dotací. 
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4 ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a optimalizaci řízení fotbalového klubu FC 

Kyjov 1919. Skládá se ze tří částí. Těmi jsou části teoretická, analytická a vlastní 

návrhy řešení.  

 

V teoretické části jsou pomocí odborné literatury popsány a vysvětleny pojmy, které se 

objevují v této práci. Jedná se o pojmy jako management, organizační struktura  

a spolek. Pro účely analýzy současné situace jsou v ní zahrnuty metody sběru informací 

a SWOT analýzy. V neposlední řadě je popsán sport od historie přes sportovní odvětví 

až po sportovní hry. Blíže specifikován je fotbal a jeho historie.  

 

V analytické části se práce věnuje popisu fotbalového klubu FC Kyjov 1919. Od jeho 

historie přes současnost až po jeho činnosti. Informace o klubu byly získány 

dotazníkovým šetřením, řízeným rozhovorem s předsedou klubu a vlastním 

pozorováním. Na základě těchto informací byla sestavena SWOT analýza, která za 

pomoci ostatních informačních zdrojů dala podněty pro návrhovou část.  

 

V návrhové části bylo vytvořeno celkem 11 doporučení. Jedná se o změny vycházející  

z prostředí managementu, trenérů a rodičů. Návrhy jsou uplatnitelné v praxi. Návrhy, 

které vzešly ze strany rodičů by se měl zabývat management klubu i trenéři.  

 

Analýzou prostředí fotbalového klubu byly získány cenné informace pro zpracování 

návrhové části a doporučení pro optimalizaci řízení fotbalového klubu FC Kyjov 1919. 

Cíl bakalářské práce byl splněn.  
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Příloha č.1 

 

Dotazník-management 

 

Vážení respondenti,  

v rámci své bakalářské práce v oboru Management v tělesné kultuře na Podnikatelské 

fakultě VUT v Brně prosím o vyplnění dotazníku, který poslouží k vypracování 

praktické částí v mé bakalářské práci na téma: Analýza a optimalizace řízení 

fotbalového klubu FC Kyjov 1919. Děkuji. Jan Lochman 

 

1)  Jste muž x žena?  

 muž 

 žena 

2)  Jaký je Váš věk? 

 18-30 

 31-50 

 51 a více 

3)  Kolik let již v klubu působíte?  

 0-5 

 6-10 

 11 a více 

4)  Jaké je Vaše dosažené nejvyšší vzdělání?  

 základní škola 

 střední škola 

 střední škola s maturitou 

 vysoká škola 

5)  Souvisí Vaše vzdělání s řízením sportovního klubu?  

 ano 

 ne 

6)  Kde se nachází Vaše pozice v organizační struktuře klubu?  

 předseda 

 místopředseda 

 sekretář 

 člen výboru 
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 jiné, uveď: 

 

 

7)  Co je náplní Vaší práce v klubu (popište činnosti a procesy)?  

 

 

 

 

8)  Jaká odpovědnost vyplývá z Vaší pracovní pozice v klubu?  

 

 

 

 

9)  Je podle Vás organizační struktura klubu optimální?  

 ano 

 ne, uveď: 

 

 

10)  Jsou nedostatky  klubu v práci trenérů?  

 ne 

 ano, uveď: 

 

 

11)  Jsou nedostatky klubu ve spolupráci s rodiči?  

 ne 

 ano, uveď: 

 

 

12)  Jsou nedostatky klubu v práci managementu?  

 ne 

 ano, uveď: 

 

13) Jaké vidíte krátkodobé cíle klubu (1-2 roky)? 

 

 

14)  Jaké vidíte dlouhodobé cíle klubu (3-5 let)? 
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15)  Jak se snažíte přilákat nové fotbalisty všech věkových kategorií?  

 

 

 

16)  Jak se snažíte minimalizovat odliv hráčů ke konkurenčním sportům?  
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Příloha č.2 

 

Dotazník-trenéři 

 

Vážení respondenti,  

v rámci své bakalářské práce v oboru Management v tělesné kultuře na Podnikatelské 

fakultě VUT v Brně prosím o vyplnění dotazníku, který poslouží k vypracování 

praktické částí v mé bakalářské práci na téma: Analýza a optimalizace řízení 

fotbalového klubu FC Kyjov 1919. Děkuji. Jan Lochman 

 

1)  Jste muž x žena?  

 muž 

 žena 

2)  Jaký je Váš věk? 

 18-30 

 31-50 

 51 a více 

3)  Kolik let již v klubu působíte? 

 0-5 

 6-10 

 11 a více 

 

4)  Jaké je Vaše dosažené nejvyšší vzdělání 

 základní škola 

 střední škola 

 střední škola s maturitou 

 vysoká škola 

5)  Souvisí  Vaše vzdělání s trenérskou profesí?  

 ano 

 ne 

6)  Absolvoval/a jste trenérské školení, případně máte trenérskou licenci?  

 ano - školení 

 ano - licence 

 ne, neabsolvoval jsem žádné školení 
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7)  Pokud by byla možnost zlepšení odbornosti např. trenérským kurzem. Využil/a byste 

jí? 

 ano 

 ne 

8)  Je Vaše práce finančně odměněna?  

 ano 

 ne 

9)  Jakou formu má Váš pracovní vztah s klubem?  

 HPP 

 DPP 

 DPČ 

 OSVČ 

 dobrovolník 

10)  Co byste změnil/a v činnosti klubu?  

 

 

 

 

 

11)  Co byste změnil/a v práci managementu klubu?  

 

 

 

 

 

12)  Vidíte prostor pro zlepšení  trenérské práce v klubu?  

 

 

 

 

13)  Uveďte další návrhy na změny v klubu. 
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Příloha č.3 

 

Dotazník-rodiče hráčů 

 

Vážení respondenti,  

v rámci své bakalářské práce v oboru Management v tělesné kultuře na Podnikatelské 

fakultě VUT v Brně prosím o vyplnění dotazníku, který poslouží k vypracování 

praktické částí v mé bakalářské práci na téma: Analýza a optimalizace řízení 

fotbalového klubu FC Kyjov 1919. Děkuji. Jan Lochman 

 

 

1)  Pohlaví?  

 muž 

 žena 

2)  Jaký je Váš věk? 

 18-30 

 31-45 

 45-a více 

3)  Kolik let se Vaše dítě věnuje fotbalu?  

 do 6 let 

 7-10 

 11-15 

 15-20 

 21 a více 

4)  Sport byl pro Vaše dítě vybrán jako?  

 aktivní trávení volného času 

 aby byl výkonnostní/vrcholový sportovec  

 jiný důvod, uveď: 

5)  Kolik hodin týdně věnuje vaše dítě pohybovým aktivitám (kromě školní TV)?  

 do 2,0 

 2,1-4,0 

 4,1-6,0 

 6,1-8,0 

 více jak 8,1 
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6)  Věnuje se Vaše dítě ještě jiným pohybovým aktivitám?  

 ne 

 ano, uveď: 

7)  Sportuje vaše rodina (společné pohybové aktivity)?  

 ano 

 ne 

8)  Jste spokojeni s prací trenérů?  

 ano 

 ne,uveď: 

9)  Jste spokojeni se zázemím klubu?  

 ano 

 ne, uveď: 

10)  Jste spokojeni s péčí klubu o sportovce?  

 ano 

 ne, uveď: 

11)  Měl by klub pořádat více tréninkových akcí a programů (např.: COERVER 

coaching)? 

 ano 

 ne 

12)  Uvítali byste možnost zařazení kompenzačních cvičení do tréninkové náplně?  

 ano 

 ne 

13)  Přivítali byste otevření fotbalové třídy na ZŠ v Kyjově? 

 ano 

 ne 

14)  Měli byste zájem o příměstský fotbalový tábor?  

 ano 

 ne 

15) Je něco, co byste na chodu a činnosti klubu změnili nebo co se Vám nelíbí?  
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Příloha č.4 

STANOVY SPOLKU 
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