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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření konceptu středoškolské sportovní ligy v České 

republice a na její praktické vyuţití. Práce zobrazuje všechny potřebné informace k vytvoření 

sportovní ligy na středních školách. Je zde analyzován současný stav středoškolských lig a 

navrhována vlastní řešení. 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis focuses on creating a concept of sports league for high schools in the 

Czech Republic and on its practical use. The purpose of the thesis is to show all the important 

information for creating sport league at the secondary schools. It analyzes the current situation 

and suggests a particular solution. 
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ÚVOD 

Sport jako všeobecný světový fenomén je nám znám v rŧzných podobách uţ od 

antického Řecka. V dnešní době je součástí ţivota kaţdého z nás. Ať uţ se mu věnujeme 

aktivně či pasivně, určitě se s ním kaţdý setkal a nějakým zpŧsobem nás ovlivňuje. 

Ţijeme v době peněz a proto i sport prošel dŧraznou komercializací a to i v niţších 

stupních soutěţí. Na druhou stranu se tak získávají prostředky na výstavbu nových prostor pro 

sport, na volnočasové aktivity a také na podporu mládeţe, kterou se v této práci budu zabývat. 

Směřovat mládeţ ke sportu a nabídnout jim moţnost být součástí nějakého týmu a 

dlouhodobé soutěţe by mělo být prioritou kaţdého státu. Sport nejen baví, ale i vychovává a 

to nejen fyzicky, ale i psychicky a morálně. Mladého sportovce v adolescentním věku mŧţe 

naučit vnímání autorit a respektování ostatních. Nabízí moţnost zdravého sebevědomí a učení 

se novým věcem. A v neposlední řadě správný tělesný vývoj člověka. 

Středoškolská sportovní liga má za úkol, dát moţnost studentŧm reprezentovat svojí 

školu a stmelovat její studenty. Nabídnout zdravou rivalitu mezi školami a vytvoření moţností 

rozvíjet osobnost studentŧ. 

Jakoţto absolvent osmiletého gymnázia ve Velkých Pavlovicích jsem se za celou dobu 

svého studia nesetkal s jakoukoliv dlouhodobou sportovní soutěţí v jakémkoliv sportu. I 

jednorázové turnaje byly spíše ojedinělé a konaly se 1-2x ročně. To mne inspirovalo k tomu 

vytvořit bakalářskou práci na téma koncept středoškolské sportovní ligy na příkladech futsalu 

a volejbalu. 

Jisté středoškolské ligy jiţ existují, ale nemají zdaleka tak široký záběr a spíše se 

soustředí jen na největší města v krajích a ostatní školy zŧstávají stranou. Cílem této 

bakalářské práce je zahrnout co největší počet škol a studentŧ do sportovní ligy na středních 

školách a dát tak šanci kaţdému jedinci rozvinout svŧj potenciál, talent a sportovního ducha. 

Podobný systém sportovní soutěţe mŧţeme sledovat v zahraničí. Naprosto 

nejúspěšnější jsou v něm Spojené státy americké, kde naprostá většina sportovcŧ, ať uţ 

kolektivních sportŧ nebo individuálních prošla do vrcholové úrovně právě přes 

středoškolskou ligu. Zápasy mají také velkou účast divákŧ a na jejich výkony přichází celé 

rodiny. Ze sportovního utkání nebo výkonu se tak stává kulturně společenský fenomén, který i 

nepřímo podporuje nejen mládeţ ke sportu a ukazuje tak správnou cestu ke zdravému tělu i 

mysli. 
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Výsledky celé této propracované organizace, která začíná od toho dát jedinci moţnost 

sportovat a reprezentovat školu, aţ po systém sportovních stipendií a cesty do vrcholového 

sportu mŧţeme sledovat na vrcholových akcích, jakými jsou například olympijské hry. Jednu 

z největších výprav mají právě USA a to napříč všemi sporty a tomu odpovídají i úspěchy. 

V České republice neproudí do sportu tolik finančních prostředkŧ a ekonomika není na 

takové úrovni, abychom mohli vybudovat takovou organizaci ze dne na den. Přesto je třeba 

začít budovat systém, který dá moţnost seberealizace dalším generacím a nabídne jim více 

moţností. 
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1. CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

1.1.  Cíle práce 

 Moje práce se bude zabývat zpracováním konceptu sportovní ligy na středních 

školách. Soutěţ bude probíhat ve sportech futsal a volejbal po celé České republice. Budou 

sepsána teoretická východiska daného tématu, vyhodnoceny analýzy a zpracovány výsledky 

ankety, kterou vytvořím a aplikuji na studenty středních škol v ČR. Bude vytvořen herní 

systém a propozice pro středoškolské sportovní týmy. Práce bude doplněna grafickými návrhy 

potřebných dokumentŧ, letáky, plakáty a návrhem webu pro propagaci soutěţe.  

1.2.  Metodika práce 

 Pouţitými metodami je sestavení SWOT analýzy, 4P marketingový mix, analýza 

odvětví, analýza konkurence, sestavení ankety pro střední školy a následné vyhodnocení. 

1.3. Postupy zpracování 

Po výběru tématu, které je mi velmi blízké, jsem nastudoval teoretická východiska. Ty 

se týkaly převáţně managementu, marketingu, analýz, futsalu, volejbalu, středoškolských 

soutěţí, tělesné výchovy na školách a sportu obecně. Poté jsem vytvořil anketu, kterou jsem 

se snaţil rozeslat do co nejvíce středních škol, aby byl výsledek objektivní. Aplikoval jsem 

analýzy na moje téma bakalářské práce a vyhodnotil výsledky. Po získání více neţ 200 

respondentŧ jsem analyzoval jednotlivé otázky ankety, vytvořil grafy a vyvodil závěry. 

Po nastudování a analyzování tématu bakalářské práce jsem sepsal vlastní návrhy 

řešení. V těch jsem vytvořil propozice celé soutěţe a rozepsal herní plán ligy. Navrhl jsem 

grafické podklady do příloh v podobě zápisu utkání, soupisky hráčŧ, letákŧ a plakátŧ pro 

propagaci Středoškolské sportovní ligy. Nakonec jsem sepsal své poznatky a výsledky 

v závěru práce.      
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části shromáţdím veškerá teoretická východiska k tématu práce, ve 

kterých rozeberu a objasním základní pojmy. 

2.1. Historie školní tělesné výchovy 

 Dějiny zavádění tělesné výchovy na školách mají na území našich 

historických zemí dlouhou historii. Aţ osvícenská moderní doba kolem poloviny 

devatenáctého století však znamenala postupné doceňování významu zdravého pohybu 

pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte i dospělých (Lasovský, 1999). 

 K významným prvním šiřitelŧm významu tělesné kultury dětí patřil svým 

spisem ,,Školka‘‘ Jan Vlastimír Svoboda. Jiný národně orientovaný učitel Karel Slavoj 

Amerling se koncem čtyřicátých let pokusil o reformu školství a prosazoval zavedení 

povinné školní tělesné výchovy. Nakonec byla v roce 1848 zavedena do reálek a 

gymnázií tělesná výchova jako nepovinný předmět. Postupně je však překonáván 

politicky absolutistický názor, spatřující v tělovýchovných aktivitách ,,zbytečný luxus‘‘ 

či ,,směšné komediantsví‘‘(Sekot, 2003).  

V počátcích byla tělesná výchova povinným předmětem jen pro chlapce a to 

hlavně z dŧvodu tělesné připravenosti pro vojenství. Pro dívky to byl zpravidla 

nepovinný předmět (Sekot, 2003). 

Skutečná pevná pravidla pro povinnou tělesnou výchovu byla u nás zavedena aţ 

se vznikem samostatné Československé republiky po roce 1918. O okolnosti tohoto 

předmětu se staralo Ministerstvo školství a národní osvěty a v roce 1920 byl ustaven 

Poradní výbor tělesné výchovy. K masovému rozšíření přispěl rozvoj hromadných 

tělovýchovných vystoupení a šířící se popularita zájmového a soutěţního sportu, 

zejména pak kolektivních míčových her (Sekot, 2003). 

Během období druhé světové války se tělesná výchova opět vrací k dŧrazu na 

výchovu a přípravě ţáka do války a nenabízí mu zdaleka individuální přístup. Do 

popředí se tak dostávaly účelově ideologické poţadavky společnosti, její autorita a 

plnění poţadavkŧ a norem, které měl ţák plnit pod dozorem. Proto se ţák či student stal 

pouhým odosobněným objektem výchovy nezohledňujícím dostatečně jeho individuální 

předpoklady, zájmy a osobnostní hodnotové směřování (Labudová, 2000). 
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V devadesátých letech dochází k potlačení politického a ideologického 

směřování a naopak je posilován dŧraz na motivační funkce a pozitivní vztah k pohybu 

a sportu jako takovému. Výchova k tělocvičným a sportovním aktivitám je dnes 

povaţována za neodmyslitelnou součást procesu k formování plnohodnotné osobnosti 

ţákŧ a studentŧ, jejich vlastností a schopností. Přispívá k plnění povinností ve škole i 

mimo ní a vede k radosti ze zdraví a pohybu (Sekot, 2003). 

2.2. Sport 

Patří k nejdiskutovanějším jevŧm společnosti nového tisíciletí. Má nesporný 

dopad v rovině sociální, ekonomické i kulturní. Je ztělesněním obdivovaných hodnot 

radosti z pohybu, výkonu, zdraví a krásy. Stejnou mírou však odráţí i problémy, 

kterým čelí dnešní svět. Mezi ně patří například bezbřehá komercializace, konzumní 

zpŧsob ţivota, drogová scéna, korupce nebo rasismus (Sekot, 2003). 

Jiţ od konce 19. století se stal sport fenoménem společenského ţivota, který 

má významný vliv s ekonomickými dopady. Ve sportovním prostředí probíhají jak 

pohybové, tak ekonomické aktivity (Novotný, 2011). 

Jde tedy o komplexní fyzický, psychický a sociální rozvoj a regeneraci sil 

člověka spojený s kulturním trávením volného času a vyúsťující ve schopnost člověka 

přizpŧsobit se změněným podmínkám a na vysoké úrovni realizovat všechny svoje 

sociální role (Hodaň, 2000). 

Sportu a sportovním hrám byla otevřena brána poté, co byly uspokojeny 

základní ţivotní potřeby obţivy a u mocných potřeby prestiţe. Jiţ ve středověku tak 

zbývalo k naplnění základních ţivotních potřeb uţ jen málo a brzy se mezi ně zařadily 

hry, které se dnes nazývají sportem (Sommer, 2003). 

Sport je přímo provázán s kulturní stránkou společnosti. Vytváří určité 

společenské postavení, tvojí ideje a hodnoty. Je fenoménem, který se mění v souladu 

s dynamikou společenských změn. Ve sportu dochází k neustálému střetu názorŧ, 

postojŧ a to uděluje sportu jeho sociologickou relevanci. Sport dopomohl například 

v otázce rovnoprávnosti pohlaví nebo v otázce třídní, etnické nebo rasové. Aktivní 

sport se stal nástrojem pro utváření pozitivních charakterových rysŧ (Sekot, 2003).  
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Pro sport a samotného sportovce je jedním z nejdŧleţitějších faktorŧ zázemí. U 

mladého jedince by ho měla tvořit především rodina. Ta tak často přizpŧsobuje svŧj 

ţivotní styl tréninkovému a hracímu programu svých členŧ. Podpora rodiny v raném 

věku sportovce je natolik dŧleţitá, ţe mŧţe určovat hranici mezi tím, zda se bude 

vŧbec jedinec věnovat sportu a pohybu jako takovému nebo se od něj distancuje. 

Zvláště v dnešní době plné techniky a potencionálních činností, které jsou značně 

jednodušší a dostupnější (televize, sociální sítě, počítačové hry) je dŧleţité motivovat 

a vést mládeţ k pohybu (Sekot, 2003). 

Propojení sportu a ekonomiky je dnes jiţ samozřejmostí a to zejména na 

vrcholově výkonnostní úrovni. Výstavba velkolepých sportovních stadiónŧ, nemalé 

náklady na sportovní výbavu a výstroj, sponzoring, sportovní sázky a obrovské příjmy 

sportovních hvězd jsou fenoménem, který neodmyslitelně patří k realitě naší kulturní 

sféry. Především nadnárodní společnosti jako např. Coca-Cola, Adidas nebo Nike 

investují obrovské finanční prostředky do sportovních akcí a za pomoci masových 

médií se tak dostávají do podvědomí široké společnosti. Bez těchto sponzorŧ by však 

nebylo moţné uspořádat obrovské sportovní akce jako např. olympijské hry nebo 

mistrovství světa v rŧzných sportech (Sekot, 2003). 

,,Na půdě politiky pak sport mnohdy vyvolává asociace s pocity národního 

sebevědomí a státní identity, v mnoha zemích jsou pak sportovní úspěchy vyuţívány či 

zneuţívány ke zvýšení renomé v globálních politických vztazích. Sport hraje 

nezastupitelnou úlohu i na půdě výchovy a vzdělání, kdyţ se stal integrální součástí 

školního ţivota pro stamiliony studentů v soudobném světě. A to jak v rámci výuky 

tělesné výchovy, tak na kolbištích středoškolských a vysokoškolských soutěţí, přeborů 

a závodů‘‘ (Sekot, 2003, s. 11-12). 
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2.3. Sportovní motivace  

Lidé se liší jiţ tím, co dělají, jaké úkoly řeší a zpŧsoby provádění konkrétní 

činnosti. Celkovou motivační strukturu dotvářejí procesy biologické, psychologické a 

sociální (Minaříková, 1998). 

Široké spektrum motivŧ lze shrnout do tří základních odvětví: 

1. potřeby pohybu, 

2. zdravotní prevence, 

3. individuální seberealizace (Minaříková, 1998). 

 

Vliv těchto motivŧ se přirozeně mění v závislosti na věku, pohlaví, sociálním 

pozadí jedince a kontextu rŧzných forem sportu. Motivace ve formě změny ţivotního 

stylu je typičtější pro dospělé jedince. Pro mládeţ je mnohem charakterističtější motiv 

přirozené potřeby pohybu a zlepšování vlastní tělesné výkonnosti (Minaříková, 1998). 

Výzkum na základních a středních školách koncem devadesátých let zjistil, ţe 

v českém a slovenském prostředí je na prvním místě motivačního hlediska radost ze 

soutěţení (Havlíček, 1997). 

,,Výkonnostní ambice jsou pochopitelně silným motivačním faktorem u 

výkonnostních sportovců, zejména chlapců. Sportování ve smyslu vnějších projevů je 

motivováno úsilím zvyšovat fyzickou kondici, a to v rostoucí míře zejména u rekreačně 

sportujících hochů a dále i mezi výkonnostně sportujícími dívkami, které motivuje 

účelovost formování postavy. Hledisko vnitřního proţívání posouvá do popředí radost 

z pohybu, kterou s věkem motivačně postupně překonává upevňování hodnoty zdraví. 

Preference relaxační hodnoty sportu se s věkem zvyšuje, a to bez ohledu na formu 

sportovní zaměřenosti‘‘ (Sekot, 2003, s. 89). 
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2.4. Perspektivy zájmu mládeţe o sportovní aktivity 

,,Výkonnost (vlastní péče, úspěšnost), zdraví (zdatnost, dobrý pocit), uspokojení 

(tělesné zkušenosti), vyjádření (estetika, tvůrčí aktivita), spolupráce (druţnost, 

komunikace), napětí (dobrodruţství, riziko, odvaha (Frömel, 2001, s. 40). 

Můţeme sledovat některé závaţné jevy, které odráţejí vztah ke školní tělesné 

výchově: 

 Sniţuje se pohybová aktivita s narůstajícím školním věkem 

 Dívky vykazují niţší úroveň pohybových aktivit oproti chlapcům 

 S věkem se zhoršuje i struktura pohybové aktivity 

 Sniţuje se podíl organizovaných sportovních aktivit 

 Klesající zájem o celoţivotní aktivity (např. chůze, jízda na kole, plavání) 

 Rozpory mezi přáním, preferencemi, zájmy a realizovanou školní pohybovou 

aktivitou 

 Setrvávání na tradičních a osvědčených organizačních formách 

 Pozitivní efekty individualizace a kreativity‘‘ (Frömel, 2001, s. 41).  

Pro mládeţ je také zásadní přístup osoby, která je v daném sportu trénuje. Tato 

osoba by si měla uvědomovat nejen přístup z hlediska fyzické aktivity, ale i vliv 

psychické stránky ve sportu (Stafford, 2011). 

Je třeba si uvědomit, ţe člověk je sociální bytost a ţe to, jakým zpŧsobem se 

rozvíjí, určuje zásadním zpŧsobem jeho kvalitu ţivota, individuální charakter jeho 

osobnosti i prŧběh a cíle jeho ţivotní cesty (Helus, 2007).   
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2.5. Sportovní hry 

V mé práci budu středoškolskou fotbalovou ligu prezentovat na sportech futsal 

a volejbal. Proto v následujících odstavcích uvedu základní pravidla, organizaci a 

historii těchto sportŧ. 

Pojmy ,,hra‘‘ a ,,sport‘‘ jsou spolu provázány jiţ od počátku. Sport také 

pŧvodně označoval především hru a zábavu spojenou s pohybem. Z historického 

pohledu byly nejzajímavější hry, kde mezi sebou soupeřily dvě strany se společným 

předmětem. Tyto hry plnily funkci zábavy, výchovy, léčby, ale také náboţenské nebo 

kulturní a to jiţ ve většině starověkých civilizací. Společný předmět nejčastěji 

představoval míč (Táborský, 2004). 

Za poměrně krátkou dobu prošel sport velkým rozvojem, který neustále 

pokračuje. Lze jej rozdělit do tří základních forem: rekreační (sport pro všechny), 

výkonnostní a vrcholový (Táborský, 2004). 

Sportovní hry jsou součást sportovního odvětví. Mezi společné znaky patří 

organizační institucionalizace soutěţí a kodifikace pravidel. Ve sportovních hrách se 

vţdy utkávají dva soupeři (jednotlivci, dvojice nebo vícečlenná druţstva). Je to tedy 

soutěţivá činnost dvou soupeřŧ v jednotném prostoru a čase, kteří mezi sebou soupeří 

podle pravidel a usilují o získání převahy lepším ovládáním společného předmětu 

(Táborský, 2004). 

2.5.1. Futsal 

Téţ označovaný jako sálový fotbal nebo sálová kopaná. Je to sportovní hra 

brankového typu, kde se utkávají pětičlenná druţstva na hřišti menších rozměrŧ, které 

je zpravidla v hale (Táborský, 2004). 

2.5.1.1. Pravidla 

Velikost hřiště pro mezinárodní utkání je v toleranci 38-42 metrŧ na délku a 

18-22metrŧ na šířku. Branky a pokutová území jsou stejné jako pro házenou. 

Uprostřed hřiště se nachází středový kruh o poloměru 3 metry. V rozích hřiště je 

vyznačen rohový čtvrtkruh o poloměru 25 centimetrŧ. Na pomyslné podélné ose hřiště 

se nachází z kaţdé strany od brankové čáry 2 značky pokutového kopu a to ve 

vzdálenosti 6 a 10 metrŧ (Táborský, 2004). 
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Míč má obvod 62-64 centimetrŧ (velikost 4) a hmotnost na začátku utkání 400-

440 gramŧ. Pokud míč spustíme z výšky 2 metry, měl by mít odskok při prvním 

odrazu 55-65 centimetrŧ do výšky (Táborský, 2004). 

Na hrací ploše se z kaţdého druţstva nachází 5 hráčŧ, z toho je jeden v pozici 

brankáře. Na střídačce mŧţe být maximálně 7 náhradníkŧ a počet střídání není 

omezen. Vystřídaný hráč se mŧţe zpět do hry kdykoliv vrátit a střídání je povoleno i 

během hry. Zápas je řízen hlavním a druhým rozhodčím. Vedle nich také pracují 

časoměřič a třetí rozhodčí, který zastává roli zapisovatele (Táborský, 2004). 

Utkání je rozděleno na dva poločasy, celkem 2x 20 minut. Kaţdé druţstvo má 

nárok na jeden oddechový čas v délce jedné minuty, o který zaţádá trenér muţstva. O 

výsledku utkání rozhoduje počet vstřelených gólŧ. Aby byl gól uznán platným, musí 

míč celým svým objemem překročit brankovou čáru. Nemŧţe být uznán, pokud míč 

překročil brankovou čáru přímo po výhozu brankáře, z autového kopu nebo 

z nepřímého volného kopu. Má-li být vzhledem k pravidlŧm soutěţe určen vítěz a 

dosáhlo se nerozhodného stavu utkání, následují pokutové kopy. Ty provádí 5 hráčŧ 

z kaţdého druţstva, a pokud se ani poté nedostane výsledku, tak pokračují dál, aţ do 

chyby jedné z dvojic exekutorŧ (Táborský, 2004). 

2.5.1.2. Historie a organizace 

Fotbal se objevoval v rŧzných modifikacích jiţ od jeho počátkŧ. Hlavním 

dŧvodem byla dostupnost jak v počtu hráčŧ, tak i prostor. Například v českých zemích 

se v roce 1900 konal turnaj šestičlenných týmŧ. Pravidla byla mírně upravena, ale 

nebyla nijak oficiálně sepsána a zaštítěna jakoukoliv nadnárodní organizací. To se 

změnilo aţ koncem osmdesátých let, kdy se těchto forem fotbalu ujala FIFA a v roce 

1988 se tak mohlo uskutečnit první mistrovství světa ve futsalu (Táborský, 2004). 
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2.5.2. Volejbal 

Je to hra síťového typu, někdy také označována jako odbíjená nebo volleyball. 

Soupeří mezi sebou dvě šestičlenná druţstva, kaţdé na své polovině hřiště a snaţí se 

míč odbít na stranu soupeře tak, aby jiţ nemohl být vrácen (Táborský, 2004). 

2.5.2.1. Pravidla 

Hrací plocha se dělí na vlastní hřiště a volnou zónu. Rozměry hřiště jsou 18x9 

metrŧ a volná zóna je v oficiálních pravidlech nejméně 5 metrŧ po stranách a 8 metrŧ 

od koncových čar. Nad hrací plochou by měl být volný prostor od hřiště po strop haly 

12,5 metru. Podélná osa pod sítí rozděluje hřiště na dvě poloviny. Tři metry od středu 

hřiště se nachází další podélná čára, která rozděluje hřiště na přední a zadní zónu 

(Táborský, 2004). 

Síť je široká jeden metr a dlouhá devět a pŧl metru. Napíná se svisle nad 

střední čarou a její horní okraj je ve výšce 2,43 metru pro muţe a 2,24 metru pro ţeny. 

Na obou koncích sítě se nachází tzv. anténky, které jsou prodlouţeny do výšky 80 

centimetrŧ nad horní okraj sítě. Sloupky pro upevnění sítě jsou vysoké 2,55 metru a 

nachází se 1 metr od postranních čar (Táborský, 2004). 

Míč má obvod 65-67 centimetrŧ a je stejný pro muţe i ţeny. Musí mít měkký 

povrch z pravé nebo syntetické kŧţe. Váţí 260-280 gramŧ a ve vyšších soutěţích se 

zpravidla pouţívají 3 míče, které se neustále střídají, aby docházelo k plynulejšímu 

prŧběhu utkání (Táborský, 2004). 

K utkání nastupuje do hracího pole nejvýše 12 hráčŧ a před začátkem zápasu 

musí být nahlášena základní sestava (6 hráčŧ a libero), která se jiţ nemŧţe následně 

měnit, s výjimkou povoleného střídání. Rozmístění pozic se dělí na hráče přední řady 

a hráče zadní řady. Ty se dále dělí na pozice levé, střední a pravé. Postavení hráčŧ 

tímto zpŧsobem musí být dodrţeno při kaţdém podání. Získá-li druţstvo soupeřovo 

podání, dochází k povinnému posunu pozic ve směru hodinových ručiček (Táborský, 

2004). 

Kaţdé druţstvo má jednoho specializovaného obranného hráče, tzv. libera. 

Libero je od ostatních odlišen barvou dresu a mŧţe vyměnit jakéhokoliv hráče ze 

zadní řady, přičemţ se nejedná o řádné střídání. Libero však nesmí podávat, blokovat a 

zakončovat útočným úderem, je-li míč nad horním okrajem sítě (Táborský, 2004). 
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Kaţdý má povoleny čtyři funkcionáře: trenér, asistent trenéra, lékař a masér. O 

pravidla se starají první a druhý rozhodčí, zapisovatel a dva čároví rozhodčí 

(Táborský, 2004). 

Ve volejbale není dána pevná hrací doba, ale určuje ji rychlost zisku 

stanoveného počtu bodŧ a setŧ. Mezi sety jsou přestávky, které trvají 3 minuty a 

druţstva si během ní mění svá pole. To neplatí před rozhodujícím pátým setem, kde si 

svá pole vymění týmy po dosaţení 8 bodŧ. Kaţdé druţstvo má právo na 2 oddechové 

časy v jednom setu (Táborský, 2004). 

Základním prvkem volejbalu je rozehra, kterou jedna strana zahájí podáním a 

je ukončena dopadem míče na zem, a to buď do hřiště, nebo do autu. Vítěz rozehry si 

připisuje jeden bod a získává podání. Druţstvo, které získá 25 bodŧ, si připisuje set. 

Musí však mít odstup nejméně dvou bodŧ, pokud tomu tak není, pokračuje ve hře, 

dokud jej nezíská. Výjimkou je pátý rozhodující set, kde se hraje do patnácti bodŧ. 

V utkání vítězí druţstvo, které získalo 3 sety (Táborský, 2004). 

2.5.2.2. Historie a organizace: 

,,Gymnaziální učitel William G. Morgan uplatnil v roce 1895 ve městě Holyoke 

(stát USA Massachusetts) myšlenku originálního spojení základních principů tenisu 

(soupeřící druţstva jsou na hřišti oddělena sítí) a amerického handbalu (míč je 

odbíjen rukama). Hru nazval minonette. O rok později se prosadilo označení novináře 

A. T. Halsteta vycházející z hlavní herní činnosti odbíjení letícího míče (to volley the 

ball) rukama. Významným činitelem ve světovém rozšiřování volejbalu (v původní 

podobě s devíti hráči) se stala Křesťanská asociace mladých muţů (Young Men’s 

Christian Association- YMCA). V roce 1913 byl volejbal zařazen do programu 

Asijských her, které se konaly na Filipínách. Oficiální soutěţe YMCA se začaly hrát aţ 

roku 1922. Do Evropy se volejbal dostal především v průběhu první světové války 

prostřednictvím vojáků USA (Táborský, 2004, s. 80). 

Pokusy o zaloţení mezinárodní volejbalové federace ve dvacátých letech 

minulého století byly z počátku neúspěšné. Závaţným brzdícím faktorem byly 

odlišnosti pravidel v různých zemích, včetně různého počtu hráčů (2, 6, 8, 9,12, ale 

taky 16). V roce 1934 se na kongresu IAHF (viz Feldhandball) podařilo prosadit 

zaloţení komise pro volejbalové hry. Samostatná světová volejbalová organizace bylo 

zaloţena aţ po druhé světové válce. Tím byl vytvořen základ pro sjednocení pravidel a 
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pro konání pravidelných vrcholových mezinárodních soutěţí (Táborský, 2004, s. 80-

81). 

Za významného propagátora volejbalu v českých zemích je povaţován J. A. 

Pipal, od roku 1919 ředitel praţské pobočky YMCA. V roce 1921 byl ustaven Český 

volejbalový a basketbalový svaz (ČVBS) a roku 1924 se konalo první mistrovství 

Československé republiky. Pro období mezi první a druhou světovou válkou byla 

příznačná organizační roztříštěnost. Vlastní soutěţe pořádaly například vysoké školy, 

Sokol, dělnické tělovýchovné jednoty, ale rovněţ trampové. Trampská volejbalová liga 

měla v počátku třicátých let dokonce desetinásobně větší počet soutěţících neţ ČVBS. 

Samostatný volejbalový svaz Československa vznikl aţ po druhé světové válce v roce 

1946‘‘ (Táborský, 2004, s. 81). 

2.6. Středoškolské ligy v ČR 

V České republice zatím neexistuje ţádná organizace, která by obecně 

sdruţovala středoškolské ligy. Existuje však AŠSK (Asociace školních sportovních 

klubŧ), která sdruţuje jednotlivé školní sportovní kluby. Jednotlivé soutěţe jsou však 

tvořeny zvlášť pod svazy a asociacemi. Mezi nejúspěšnější středoškolské ligy, které 

lze u nás dohledat patří futsalová, florbalová a basketbalová dlouhodobá soutěţ. 

V České republice se nachází 1320 středních škol, gymnázií a učilišť, přesto je počet 

středních škol v těchto jiţ existujících soutěţí v řádu desítek a to především z větších 

měst v ČR. Cílem mé bakalářské práce je zahrnout větší okruh středních škol a 

vytvořit více úrovní tak, aby byl sport a dlouhodobá soutěţ přístupná pro větší počet 

studentŧ na více místech v České republice. 

2.7. Asociace školních sportovních klubů České republiky 

,,AŠSK ČR je multisportovní občanské sdruţení, které iniciuje a podporuje 

pohybové a sportovní aktivity ve školních sportovních klubech v celé republice. 

Zásadně se odlišuje pojetím činnosti od ostatních sportovních sdruţení, tím ţe 

akcentuje proţitek a samotnou účast v pohybových aktivitách 

(http://web.ftvs.cuni.cz/assk). 

Činnost Asociace zajištují převáţně odborníci z řad učitelů, rodičů a trenérů, 

kteří jako vedoucí krouţků školních sportovních klubů přímo působí na děti a mládeţ 

na základních a středních školách. Jejich činnost je dobrovolná a vykonávají ji ve 
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svém volném čase. Organizační struktura pokrývá celou Českou republiku. Základní 

organizační jednotkou je školní sportovní klub. Organizačními sloţkami zodpovědnými 

za koordinaci činností v regionech jsou okresní a krajské rady, případně sekretariát 

centra AŠSK ČR. AŠSK ČR je partnerem MŠMT a jiných tělovýchovných organizací, 

přidruţeným členem ČOV a České olympijské akademie. AŠSK ČR je oficiálním 

zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci školního sportu (ISF), která 

sdruţuje více neţ 80 zemí světa (http://web.ftvs.cuni.cz/assk). 

2.7.1. Poslání AŠSK  

Formovat vztah dětí k tělesné výchově a sportu jiţ od I. stupně ZŠ, tedy ve 

vývojovém období, které je biologicky i sociálně nejdůleţitější pro tvorbu kladného 

vztahu k pohybovým aktivitám v dospělosti. Zaměřit pozornost i na děti pohybově 

méně nadané a ty, které nejsou mimo školu organizované v jiných tělovýchovných 

organizacích. Zlepšovat tělesnou zdatnost a zdraví dětí a mládeţe, nabídnout 

alternativu k trávení volného času jako prevenci civilizačních chorob, kouření, 

zneuţívání návykových látek a dalších hrozeb spojených s dospíváním 

(http://web.ftvs.cuni.cz/assk). 

2.7.2. Sportovní a pohybové aktivity (sportovní kroužky, aktivity ve škole) 

 Školní sportovní klub organizuje pohybové aktivity v rámci odpoledních 

sportovních krouţků dle zájmu ţáků. Program krouţků bývá součástí vzdělávacího 

programu školy. V současné době se ve školních sportovních klubech provozuje 25 

965 krouţků v 59 druzích pohybových aktivit (http://web.ftvs.cuni.cz/assk).  

Centra sportu AŠSK ČR (120 center v ČR od roku 1995) vznikají na základě 

výběrového řízení, na těch školních zařízeních, která mají vhodné materiálně technické 

a personální zabezpečení k provozování sportovních aktivit. Činnost centra sportu 

musí zahrnovat také účast ţáků z územně blízkých škol. Po tříleté finanční podpoře z 

centra AŠSK ČR musí být schopno zajistit si samofinancování ve spolupráci se 

zřizovatelem a orgány státní správy a případně dalšími partnery 

(http://web.ftvs.cuni.cz/assk).  

2.7.3. Školní sportovní soutěže  

Všechny základní a střední školy mají moţnost účasti na soutěţích AŠSK ČR, 

bez ohledu na členství v Asociaci. Soutěţí vţdy druţstva sestavená z ţáků jedné školy. 
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Jednotlivá kola soutěţí koordinují okresní a krajské rady AŠSK ČR podle informací 

zveřejněných v broţuře Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR na daný školní rok a 

Věstníku MŠMT. Při organizaci školních sportovních soutěţí je důleţitá spolupráce se 

samosprávnými a státními orgány na všech úrovních, zvláště s krajskými úřady všech 

krajů v ČR (http://web.ftvs.cuni.cz/assk).  

2.7.4. Hry třetího tisíciletí  

HTT je projekt zaměřený na setkávání dětí různých škol a školních sportovních 

klubů v lokalitách mimo městské aglomerace. Vlastní provádění pohybových aktivit 

probíhá v náhodně sestavených týmech při různých soutěţích, ale i jiných nesoutěţních 

aktivitách (http://web.ftvs.cuni.cz/assk). 

2.7.5. Vzdělávací aktivity  

AŠSK ČR je drţitelem akreditace Ministerstva školství mládeţe a tělovýchovy k 

organizaci kurzů a seminářů pro pedagogické pracovníky. Organizujeme odborné 

semináře TĚLOPRAHA, Škola hrou a kurzy školního lyţování, snowboardingu, 

cykloturistiky, fotbalu, orientačního běhu, florbalu a frisbee. Ke zvyšování kvality 

činnosti Asociace slouţí semináře a školení dobrovolných pracovníků okresních i 

krajských rad a metodického sboru (http://web.ftvs.cuni.cz/assk).  

2.7.6. Mezinárodní aktivity  

Asociace kaţdoročně vysílá vítězná druţstva z vybraných republikových finále 

na mezinárodní soutěţe organizované ISF. Tradičně se zúčastňujeme soutěţí v atletice, 

basketbalu, florbalu, fotbalu, házené, přespolním běhu, stolním tenisu, volejbalu. 

AŠSK ČR byla pořadatelem mezinárodních soutěţí ISF: Basketbal Ostrava 1997, 

Házená Plzeň 1998, Lyţování Jeseník 1999, Přespolní běh Karlovy Vary 2002, 

Plavání Plzeň 2003, Florbal Brno 2007, Přespolní běh Ţďár nad Sázavou 2008, Stolní 

tenis Brno 2010, Florbal Plzeň 2011. Připravujeme atletickou soutěţ Jean Humbert 

Cup, která proběhne v Karlových Varech v červnu 2013 (http://web.ftvs.cuni.cz/assk). 

AŠSK ČR je oficiálním zástupcem České republiky v Mezinárodní federaci 

školního sportu (http://web.ftvs.cuni.cz/assk). 

Členství v AŠSK ČR je otevřené, dobrovolné, individuální a kolektivní. Členem 

se můţe stát kaţdá fyzická nebo právnická osoba, která se chce podílet na činnosti 
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AŠSK ČR. Členství vzniká registrací písemné přihlášky školního sportovního klubu, 

okresní nebo krajské rady na sekretariátu AŠSK ČR ‘‘(http://web.ftvs.cuni.cz/assk). 

 

 

,,AŠSK ČR spolupracuje s orgány resortu školství na všech stupních řízení, 

s orgány státní správy a samosprávy, tělovýchovnými a sportovními organizacemi i 

jinými občanskými sdruţeními, zaměřenými zejména na: 

 Popularizaci sportu a dalších pohybových aktivit mezi dětmi a mládeţí 

a na dodrţování principů fair play při těchto aktivitách. 

 Spolupráci při výchově mládeţe v duchu olympijských idejí a podporu 

hnutí Sport pro všechny. 

 Rozvíjení pohybových aktivit jako vhodné sloţky denního reţimu dětí a 

mládeţe a významného prostředku proti zneuţívání návykových látek a 

jiným patologickým jevům ve společnosti. 

 Pořádání kurzů, seminářů, školení nebo jiných vzdělávacích akcí pro 

pedagogické i nepedagogické pracovníky v daném oboru‘‘ 

(http://web.ftvs.cuni.cz/assk). 

Tabulka 1 - Statistiky činnosti AŠSK ČR (http://web.ftvs.cuni.cz/assk/) 
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2.8. Pouţité metody 

Pro veškerou analýzu jsem vybral následující metody: SWOT analýza, 4P 

marketingový mix, analýza odvětví, analýza konkurence. V následující kapitole uvedu 

teoretická východiska těchto metod. 

2.8.1. SWOT analýza 

SWOT analýza se nachází na vrcholu strategické analýzy. Jednotlivá písmena 

této zkratky odpovídají faktorŧm, které identifikuje – silné stránky (strengths), slabé 

stránky (weakness), příleţitosti (opportunities), hrozby (threads). Silné a slabé stránky 

jsou většinou zaměřeny spíše na vnitřní prostředí organizace, kdeţto příleţitosti na 

vnější prostředí. Celkové rozdělení je rozděleno do kvadrantŧ, které mŧţeme vidět 

v následující tabulce 2 (Keřkovský, Vykypěl 2002).  

 

        Tabulka 2 - SWOT analýza (Keřkovský, Vykypěl 2006) 

S 

Silné stránky 

 

W 

Slabé stránky 

O 

Příleţitosti 

 

T 

Hrozby 

 

 

Tato analýza je jedním ze základních východisek při sestavování strategie. 

Navrhovaná strategie by se měla zaměřit na eliminaci slabin a hrozeb a to 

prostřednictvím silných stránek a strategických příleţitostí okolního prostředí. Pro 

kaţdou slabinu a hrozbu by měl existovat v navrhované strategii nějaký protějšek, 

který ji dokáţe eliminovat (Keřkovský, Vykypěl 2002).  
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Na základě SWOT analýzy mŧţeme určit, jakým směrem se bude strategie 

organizace upínat. Kombinací potencionálních silných stránek, příleţitostí, slabých 

stránek a hrozeb lze definovat, jaký ze čtyř základních směrŧ bude strategie vyuţívat 

(Sedláčková, 2000). 

         

 

Tabulka 3 - SWOT matice (Sedláčková, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Strategie maxi-maxi je orientována rŧstově aţ agresivně. Vyuţívá silné stránky 

a příleţitosti organizace a představuje tak ofenzivní strategii a přístup z pozice 

síly. Předpokládané příleţitosti jsou naplno podporovány silnými stránkami 

organizace. 

 Ve strategii mini-maxi se setkávají silné stránky a hrozby organizace. Cílem 

strategie je maximalizace silných stránek a naopak minimalizace hrozeb. 

Pokud jsou hrozby včas odhaleny, organizace se snaţí přeměnit je pomocí 

silných stránek v příleţitosti. 

  

 

Silné stránky 

(Strengs) 

 

 

Slabé stránky 

(Weekness) 

 

 

 

Příleţitosti 

(Opportunities) 

 

 

Strategie SO 

maxi-maxi 

 

Strategie WO 

mini-maxi 

 

 

 

Hrozby 

(Threats) 

 

 

 

Strategie ST 

maxi-mini 

 

Strategie WT 

mini-mini 
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 Ve třetím typu strategie maxi-mini se setkává organizace s velkým počtem 

příleţitostí, které však není snadné vyuţít kvŧli slabým stránkám. Cílem je 

tedy maximalizovat trţní příleţitosti a eliminovat slabé stránky. 

 Čtvrtým typem strategie je mini-mini. Jedná se o defenzivní strategii, kdy 

převládají slabé stránky a rizika nad ostatními faktory. Organizace se je snaţí 

minimalizovat (Sedláčková, 2000). 

2.8.2. Analýza odvětví 

Kaţdá společnost podniká v nějakém odvětví, některé ve více odvětvích. Ty se 

zpravidla dělí podle toho, zda poskytují sluţby nebo zboţí. Dále podle toho jaké zboţí 

nebo sluţby poskytují. Analyzovat lze jakékoliv prostředí a tou nejznámější metodou 

je Porterova analýza pěti konkurenčních sil, kterou mŧţeme vidět na obrázku č. 1 

(http://www.quickmba.com/strategy/porter.shtml). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Systém je zaloţen na analyzování pěti rŧzných sil v podniku, které na něj 

pŧsobí. Faktory, které na sebe pŧsobí, jsou: vyjednávací síla dodavatelŧ, vyjednávací 

síla zákazníkŧ, bariéry vstupu do odvětví, hrozba substitutŧ a rivalita mezi existujícími 

firmami v odvětví. 

Obrázek 1 - Porterova analýza pěti konkurenčních sil (http://www.quickmba.com/strategy/porter.shtml) 

http://www.quickmba.com/strategy/porter.shtml
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 Do vyjadřovací síly dodavatelŧ se řadí faktory jako, rozmanitost vstupu 

do odvětví, dostupnost vstupu, počet dodavatelŧ a podobně. Jedna 

z nejdŧleţitějších věcí u toho faktoru je nutnost vědět, kdo jsou 

dodavatelé organizace nebo společnosti. 

 Vyjednávací síla zákazníkŧ je jedním z nejdŧleţitějších faktorŧ. 

Společnost nebo organizace musí zváţit jaká je informovanost 

zákazníkŧ, dostupnost substitutu, rozlišnost značek, cenová sensitivita 

atd. I u tohoto faktoru platí, ţe je nutnost znát, kdo jsou zákazníci 

firmy. 

 Hrozba substitutŧ je jedním z faktorŧ, které musí společnost pečlivě 

analyzovat a přizpŧsobit se dané situaci. Měla by zjistit, jaké potřeby 

uspokojuje jejich produkt a identifikovat substituty. 

 Mezi bariéry vstupu řadíme především kapitálovou náročnost realizace 

projektu společnosti. Dŧleţitým faktorem je i vládní politika v daném 

odvětví. 

 Rivalita v daném odvětví je posledním faktorem v Porterově analýze. 

Pro společnost je dŧleţité identifikovat konkurenty a zjistit rozdílnost 

v tom, co mŧţe společnost nabídnout svým zákazníkŧm 

(http://www.quickmba.com/strategy/porter.shtml). 

2.8.3. Analýza konkurence 

Porterova analýza sice jiţ zahrnuje analýzu konkurence, ale spíše se orientuje 

na konkurenci v odvětví a ne specifickými konkurenty. 

Konkurence je bezpochyby jeden z faktorŧ, který je velmi dŧleţitý pro 

jakoukoliv společnost. Kaţdá společnost se mŧţe dostat do výhody a vyuţít 

informace, pokud sleduje, co dělá jejich konkurence a předvídá, jak se bude chovat. 

Pokud je stupeň konkurence na vysoké úrovni a mezi společnostmi probíhají časté 

konkurenční boje, musí se společnosti zabývat samotnou analýzou konkurentŧ daleko 

více, neţ například společnosti se slabou konkurencí (Kotler, 2001). 

Bez ohledu na to jak je konkurence silná či slabá a jak silné jsou konkurenční 

boje, kaţdá společnost by měla přinejmenším identifikovat své konkurenty a jasně 

definovat jejich silné a slabé stránky (Kotler, 2001). 

http://www.quickmba.com/strategy/porter.shtml
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Kotler popisuje jako dobré řešení konkurence, rozdělit si jednotlivé konkurenty 

do strategických skupin. Ty lze definovat dle dvou rŧzných kritérií a tím vznikne 

několik skupin konkurentŧ. Do jedné z těchto skupin by měla společnost zařadit i 

sama sebe, jelikoţ tím identifikuje klíčové konkurenty, kteří se nacházejí ve stejné 

skupině. 

Kotler dělí dále společnosti do čtyř skupin na: přední firmy na trhu, vyzyvatelé, 

následovatelé a troškaři. Kaţdá z těchto skupin má rozdílnou charakteristiku a volí jiné 

strategie pro boj s konkurencí. 

Kaţdá společnost se musí rozhodnout, zda jejich strategie firmy nebo 

marketingový mix bude zaměřen více na zákazníka nebo na boj s konkurencí. Tahle 

strategie by však měla jít vţdy ruku v ruce se strategií podnikovou. Pokud se 

společnost zaměří na zákazníka, dá se souboj s konkurencí omezit na minimum. Střetu 

s konkurencí se sice společnost nevyhne, ale zastává názor, ţe pro ni není konkurence 

zase tak dŧleţitá, protoţe ona nabízí to nejlepší na trhu. Na druhou stranu zaměření 

pouze na konkurenci mŧţe společnost snadno svést z cesty podnikové strategie a boj 

s konkurencí ji natolik zaslepí, ţe uţ zapomíná na strategii orientace na zákazníka. 

Společnost by proto vţdy měla zváţit obě cesty a najít mezi nimi vyváţený poměr 

z hlediska síly strategické konkurenční skupiny, ve které se nachází (Kotler, 2001). 

V mé bakalářské práci je podnik středoškolská sportovní liga orientován na 

zákazníka, a proto v analýze identifikuji jednotlivé konkurenty a určím jejich silné a 

slabé stránky. 
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2.8.4. Marketingový mix 

Je to nejvíce pouţívaná forma marketingu, která se skládá ze čtyř základních 

prvkŧ, které se označují jako 4P. Tyto ,,P‘‘ jsou nástroji marketingu, které se snaţí 

firma vzájemně nastavit a sladit tak, aby byl výsledek společnosti co nejlepší (Kotler, 

2001). 

2.8.4.1. Produkt 

Produkt je cokoliv, co lze prodat a nějakým zpŧsobem uspokojuje lidské 

potřeby. Je to nejdŧleţitější prvek marketingového mixu. Pokud bude mít firma špatný 

produkt, ostatní nástroje marketingového mixu jej mŧţou jen poupravit, ale podstata 

zŧstane stejná (Kotler, 2001).  

Produkt se dá hrubě rozdělit na sluţbu a zboţí. V marketingovém mixu se 

zaměřím na sluţby, jelikoţ téma mé bakalářské práce tomu odpovídá. 

Produkt lze povaţovat za stálý prvek, jelikoţ naprostá většina firem jen těţko změní 

ze dne na den svŧj produkt. Pokud jiţ k takové změně dojde, tak jde zpravidla o delší 

časové období, ve kterém firma pomalu mění svŧj produkt (Kotler, 2001). 

Podle Kotlera lze rozdělit produkt do několika kategorií, které jsou v rozmezí 

zboţí a sluţeb. Jedná se o čistě hmotné zboţí, hmotný produkt spolu se sluţbou, 

hybrid, hlavní sluţba s malým podílem zboţí a čistá sluţba (Kotler, 2001). 

Sluţby lze dělit dle jejich vlastností na několik odvětví. Jednou z nejdŧleţitějších 

rozdělení sluţeb z hlediska marketingu je B2B nebo B2C, tedy zda jde o sluţbu osobní 

přímo pro zákazníka nebo pro podnikové potřeby (Kotler, 2001). 

Jednou ze specifických vlastností sluţeb oproti zboţí je, ţe zákazník nemá 

moţnost si tento typ produktu předem vyzkoušet, ochutnat, zhodnotit nebo se na něj 

podívat. Mŧţe si o ní přečíst nějaké recenze nebo si přečíst její podrobný popis, ale 

nemá přesné informace, dokud danou sluţbu nevyzkouší (Kotler, 2001). 

Sluţba se nedá rozdělit, coţ znamená, ţe je ve stejném čase produkována i 

spotřebována z čehoţ plyne, ţe ve většině případŧ je zapotřebí, aby byl přítomen jak 

zákazník, tak poskytovatel sluţby (Kotler, 2001). 

Nevýhodou sluţeb se mŧţe stát její proměnlivost. Ne kaţdý zaměstnanec 

podniku, podá stejnou kvalitu sluţeb. Například v podniku, které provozuje taxi 

sluţbu ve velkém městě, mŧţe být zákazník jednou spokojený a podruhé ne se stejnou 

firmou. V takovém případě má podnik na svou obranu proti proměnlivosti sluţeb 3 

moţnosti, jak ji sníţit na minimum. Najímat kvalifikovanější pracovníky, 



31 

 

standardizovat proces poskytování sluţby a sledovat spokojenost zákazníkŧ. Poslední 

vlastností sluţby je její pomíjivost, coţ znamená, ţe sluţbu nemŧţe podnik skladovat, 

to mŧţe být problém například u sezónních sluţeb (Kotler, 2001). 

Zákazník se dozví o tom jakou kvalitu sluţba má aţ po jejím zakoupení. To 

vede k většímu dŧrazu na pověst podniku ze strany zákazníka. Zákazník se více 

přiklání k tomu, co se o podniku říká a jakou má pověst neţ na samotnou reklamu 

firmy. Podnik tak musí zajistit tři základní úkoly: zajistit kvalitu sluţby, produktivitu a 

zvýšit konkurenční diferenciaci. Konkurenční diferenciaci lze zvýšit: cenou, nabídkou, 

image dodavatele nebo dodacími podmínkami. Nabídku mŧţe firma navýšit 

vytvořením doprovodných sluţeb, kterými se tak diferencuje od své konkurence a 

získá tak i na své image podniku. Konkurence na tenhle jev zpravidla velmi rychle 

zareaguje a sekundární sluţbu zavede taky, ale podnik, jeţ sluţbu zavedl jako první, 

získává časovou výhodu a pozitivní pověst (Kotler, 2001).  

Pokud sluţba, kterou firma poskytuje, předčí zákazníkovo očekávání, pak je 

tento zákazník s největší pravděpodobností ochoten svŧj nákup opakovat. To jak 

tohoto jevu dosáhnout definuje Kotler pět zásadních kritérií, podle kterých se kvalita 

sluţeb posuzuje (Kotler, 2001). 

1. Dostupnost – schopnost poskytnout to, co zákazník očekává spolehlivě a 

přesně. 

2. Dŧvěryhodnost – schopnosti a chování zaměstnancŧ, kteří v zákazníkovi 

vzbuzují dŧvěru a dávají pocit, ţe byl dobře obslouţen. 

3. Ochota – pomoc zákazníkovy a eliminovat čekací lhŧty. 

4. Citlivý přístup – sluţba, kterou zákazník dostal, vzbuzuje pocit individuálního 

přístupu a zájmu. 

5. Materializace sluţeb – vybavení, design, vzhled provozovny, název, logo, 

reklama (Kotler, 2001). 

2.8.4.2. Cena 

Patří k nejdŧleţitějším sloţkám marketingového mixu a zároveň je jedinou 

sloţkou, která přináší nějaký uţitek, respektive příjem. Ostatní sloţky přináší pouze 

náklady. Cena je z ostatních sloţek marketingového mixu nejflexibilnější, lze ji oproti 

ostatním poměrně snadno měnit a přizpŧsobovat a to v krátkém časovém horizontu. 

Cena by měla být stanovena dle ostatních faktorŧ marketingového mixu, to ostatně 

platí pro všechny sloţky marketingového mixu (Kotler, 2001). 
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Strategie stanovení ceny je sloţena ze šesti základních krokŧ: 

1. Vymezení odbytového trhu 

2. Analýza spotřebitelského chování 

3. Analýza konkurence 

4. Vymezení role cen v marketingovém mixu 

5. Analýza výše nákladŧ ve vztahu k velikosti poptávky 

6. Určení ceny (Kotler, 2001). 

2.8.4.3. Místo 

Hlavním úkolem místa neboli distribuce je dostat produkt od výrobce ke 

spotřebiteli. Všeobecná teorie místa v marketingovém mixu je z naprosté většiny 

zaměřena na distribuční cesty produktŧ a nikoliv na sluţby. Ty jsou zpravidla 

distribuovány přímo (Kotler, 2001). 

Pokud je sluţba podávána elektronickou formou jedná se o distribuci 

rozsáhlou. Jestli je zapotřebí přítomnosti lidí pro výkon sluţby, pak se jedná o sluţbu 

výběrovou nebo výhradní (Kotler, 2001). 

2.8.4.4. Propagace 

Jiným slovem komunikace se v marketingu pouţívá obousměrně. To znamená, 

ţe podnik by měl komunikovat nejen se svými zákazníky, ale i s ostatními subjekty, 

které jsou ovlivněny podnikáním. Jakoukoliv výměnu informací lze povaţovat za 

komunikaci (Kotler, 2001).  

Firma by se měla v komunikaci zabývat následujícími faktory: 

1. Jakými nástroji chce komunikovat 

2. Jakými kanály chce komunikovat 

3. Co chce komunikovat 

4. Kolik má tato komunikace stát (Kotler, 2001). 
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2.9. Management a Marketing 

Pro uskutečnění projektu středoškolské sportovní ligy je nepochybně zapotřebí 

sestavit kvalitní tým lidí, který dokáţe zastupovat a řídit tuhle organizaci a také ji 

propagovat na veřejnosti. Proto v následujících odstavcích shrnu všeobecná 

východiska k těmto pojmŧm. 

2.9.1. Management 

Pojem management se dá v češtině vyjádřit jako ,,řízení‘‘ a to ve smyslu 

zvládnutí všech částí funkcionářských činností jako jsou např. finanční, vývojová, 

prodejní a další. V literatuře mŧţeme v dnešní době najít stovky definic slova 

management, ale dají se v zásadě rozdělit do tří skupin: vedení lidí, specifické funkce 

vykonávané vedoucími pracovníky, předmět studia a jeho účel. V jednotlivých 

definicích lze však vypozorovat některé charakteristicky společné rysy např. 

Management je svou náplní značně obecnou disciplínou a má široký aplikační záběr; lze 

ho aplikovat na rŧzných úrovních a stupních hierarchie organizačního uspořádání a 

rovněţ na obsahově rozdílné činnosti; vykonavateli managementu jsou lidé; cílem 

managementu je dosaţení úspěchu (Čáslavová, 2009).           

Podle Vebera je management souhrn všech činností, které je zapotřebí udělat, 

aby byla zabezpečena funkce celé organizace (Veber, 2005). 

Management je proces organizování, plánování, kontrolování a vedení lidí, 

kterým se snaţí dosáhnout všech cílŧ, které si organizace stanovila. K jejich dosaţení je 

zapotřebí aktivit a úkolŧ, proto management představuje hlavně proces (Bělohlávek, 

Košťan, Šuleř 2006). 

 Pro management je velmi dŧleţitá motivace. Je to schopnost lidí, které slouţí 

k tomu, aby se zabývali daným problémem či úkolem podrobněji, protoţe všechny 

ostatní schopnosti závisejí právě na ní (Tepper, 1996). 

 

 

 

 



34 

 

2.9.2. Sportovní management 

Je to zpŧsob, jak uceleně řídit tělovýchovné a sportovní svazy, spolky, kluby, 

tělovýchovné jednoty, druţstva. Do sportovního managementu mŧţeme nepochybně 

zařadit také podnikatelský sektor výroby sportovního zboţí a také provozování 

placených sportovních sluţeb. Samotný vznik a diferenciace sportovního managementu 

od samotného managementu si vynutila sportovní praxe a také obrovská komercializace 

zejména na vrcholové úrovni. Je tak snahou pro efektivní vyuţití velkých finančních 

částek, které ve sportu kolují, cílevědomé zacházení vŧči konkurenci a hledáním 

nejlepších východisek ve vztahu se sportovní mládeţí (Čáslavová, 2009). 

Zatímco u klasického managementu mŧţeme vidět klasické funkce jako 

plánování, organizování, vedení lidí a kontrolu, ale i jiné oblasti jako např. marketing, 

ekonomie, finance, účetnictví a právo. Naproti tomu sportovní management mŧţe navíc 

nabídnout oblast diváctví, kde je hlavním cílem konzumování zábavy a také oblast 

zdatnosti, mající ve středu zájmu aktivní účast participantŧ na sportovních aktivitách 

(Čáslavová, 2009). 

Sport a management mají dopad na samotné cíle zkoumání, kterými jsou: 

 základní manaţerské funkce a činnosti z hlediska sportu 

 specifické manaţerské činnosti, které vidíme pouze ve sportu 

 instituce a organizace ve sportovní oblasti 

 osoby hlavních řídících pozic v oblasti sportu (Čáslavová, 2009).  

         U sportovního managementu se setkáváme s metodologickým aparátem, který 

zahrnuje: 

 metody kvantitativní – matematické a formalizované metody 

 psychologicko-sociální metody, vycházejí z poznatkŧ motivace a chování 

lidí 

 systémové metody – analýza, syntéza a techniky 

 procesní přístupy – zaměřené na organizační jednotku a její zkoumání 

 empirické přístupy – vyuţití kladných i záporných poznatkŧ z manaţerské 

praxe (Čáslavová, 2009). 
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2.9.3. Marketing 

Marketing se zejména v posledních letech stal nedílnou součástí sportu. Jeho 

dopad na sportovní prostředí neustále narŧstá a zejména velké organizace vyrábějící 

sportovní zboţí nebo marketingové agentury se staly nedílnou součástí sportu jako 

takového (Čáslavová, 2009).  

Marketing ve sportu je specifické odvětví, které obsahuje například stanovení 

obchodních práv k vyuţití obchodního jména v názvu arény, snaha o dosaţení co 

nejvyšší efektivity prodeje vstupenek na sportovní akce nebo vytváření sportovní 

značky. Marketing je pro sportovní organizace jedním z nejdŧleţitějších faktorŧ a to 

z dŧvodu, ţe jim přináší finanční zdroje pro další financování a provozování 

sportovních aktivit (Čáslavová, 2009). 

Soutěţení o zákazníka se dostalo i do oblasti sportu a proto se obchodní 

společnosti snaţí vyuţívat veškeré nástroje marketingu. Uvědomují si, ţe zákazníci 

mohou velmi výrazně přispět k rozvoji jejich sportovní organizace nebo společnosti. 

Ve sportu jdou obchodní úspěchy klubŧ v přímé úměře se sportovními úspěchy a 

výsledky jak na domácím pŧsobišti, tak i mezinárodním (Čáslavová, 2009). 

Ve sportu se často setkáváme s pojmem merchandising. Tento výraz pochází 

z angličtiny a vyjadřuje podstatné jméno ,,zboţí‘‘ nebo sloveso ,,vystavovat zboţí‘‘. 

Do češtiny se tento pojem nepřekládá a pouţívá se ve stálém tvaru merchandising 

(Čáslavová, 2000).  

Marketing přináší do sportu kladné i záporné faktory. Z obecného pohledu 

mŧţeme mezi pozitiva zařadit:  

 Definuje, na koho je zaměřena nabídka sportovních produktŧ: divákŧm, 

členŧm, sponzorŧm atd. 

 Výrazná diferenciace produktŧ, které mohou přinést finanční efekt a 

které nikoliv 

 Zabývá se propagací sportu  

 Definuje prioritu dosaţení cílŧ z hlediska ekonomických, sociálních a 

sportovních 

 Napomáhá k zisku finančních zdrojŧ, které jsou dále investovány do 

sportu (Čáslavová, 2009). 
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Marketing ve sportu a obecně komercionalizace přináší i negativní faktory. 

Mezi ně patří: 

 Finance určují, jakým směrem se má sport vyvíjet 

 Pozice financí není v souladu se sportovní odborností 

 Smluvní vázanost klubŧ, hráčŧ nebo organizací omezuje svobodnou 

volbu (Čáslavová, 2009). 

Marketingové aktivity začínají u stanovení si poslání. Poté mŧţe organizace 

začít tvořit marketingovou strategii a ta vede k vymezení a formování si jasných cílŧ. 

Cíle se liší od poslání v tom, ţe jsou mnohem konkrétnější a jednoznačnější. U 

stanovených cílŧ hraje svou roli také doba, v které jej chceme dosáhnout. V dnešní 

době bývá zpravidla nejdelší perioda 3 roky (Čáslavová, 2009). 

Marketingový mix ve sportu je jedním ze základních strategií a kombinuje 

nástroje marketingu: 

 Produkt (product) 

 Cena (price) 

 Místo (place) 

 Propagace (promotion) (Čáslavová, 2009). 

Také známý z odborné literatury jako 4P. Lze jej definovat jako skupinu 

marketingových nástrojŧ, které jsou vyuţity k tomu, aby firma dosáhla svých 

marketingových cílŧ na daném trhu. Management tedy musí jasně určit, jaký produkt 

bude vyrábět, jaká bude jeho cena na trhu, jak se dostane k zákazníkovi a jak se o něm 

zákazník dozví. Správná kombinace těchto faktorŧ je klíčová pro úspěch celé 

organizace (Čáslavová, 2009). 
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Vyuţiji analýz k získání co nejvíce informací o příleţitostech, hrozbách, 

silných a slabých stránkách. Analyzuji konkurenci a odvětví tohoto projetu. 

Vyhodnotím výsledky ankety, kterou jsem provedl na středních školách 

jihomoravského kraje. 

3.1. SWOT analýza 

Analýza zahrnuje silné a slabé stránky projektu a jeho příleţitosti a hrozby. 

Výsledky této analýzy jsou jedním z hlavních prostředkŧ pro tvorbu strategie ligy a 

její případné realizaci. 

Silné stránky 

 Výchova a podpora mládeţe na středních školách 

 Vytvoření zdravé rivality mezi školami 

 Motivace reprezentovat svou školu 

 Podpora kolektivu a týmového ducha 

 Moţnost nastartovat sportovní kariéru do vrcholového sportu 

 Atraktivita sportu a sportovních her 

 Fyzický a psychický rozvoj mládeţe 

 Velká cirkulace hráčŧ (liga nebude mít jasného favorita) 

Slabé stránky 

 Školy a studenti musí z části hradit náklady (dresy, cestovné…) 

 Rozdílnost sportovního zázemí jednotlivých škol 

 Rozdílnost upřednostňovaných sportŧ na jednotlivých školách 

 Nedostatek finančních prostředkŧ pro sport na středních školách 
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Příleţitosti 

 Získání partnerŧ a sponzorŧ 

 Rozšíření ligy na více sportŧ 

 Rozšíření ligy v jednotlivých sportech pro obě pohlaví 

 Spolupráce škol s obcemi a městy 

 Získání aktivní podpory médií 

 Získání více financí na podporu škol 

 Zisk dotací pro projekt 

 Vytvoření fanklubŧ jednotlivých škol 

 Podíl na merchandisingu jednotlivých týmŧ (mikiny, trička, kšiltovky) 

a jejich prodej 

 Moţnost nabídnout studentŧm stipendia za sportovní úspěchy 

 

Hrozby 

 Nenaplnění základní kapacity ligy 

 Školy nebudou mít o projekt zájem 

 Týmy nebudou chtít cestovat za venkovními zápasy 

 Školy nebudou mít dostatek financí pro realizaci týmu 

 Korupce 

 Nízká návštěvnost na zápasy 

 Násilí a rasismus při zápasech 

 Konkurence 
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              Tabulka 4 - SWOT analýza 

SWOT ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

Podpora mládeže Jen částečné hrazení nákladů 

Zdravá rivalita Rozdílnost zázemí škol 

Motivace reprezentovat Rozdílnost sportů na školách 

Podpora Kolektivu Finanční prostředky na školách 

Start sportovní kariéry   

Atraktivita sportu   

Fyzický a psychický rozvoj   

Vyrovnanost soutěže   

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Zisk sponzorů Nenaplnění kapacity 

Rozšíření sportů Nezájem škol o projekt 

Sporty pro obě pohlaví Nevůle cestovat za zápasy 

Spolupráce s městy Nedostatek finančních prostředků 

Podpora médií Korupce 

Větší finanční podpora škol Nízká návštěvnost 

Dotace Násilí při zápasech 

Merchandising Rasismus 

Sportovní stipendia Konkurence 

 

3.2. Marketingový mix 

Jedna ze základních forem marketingu. Cílem je sladit produkt, cenu, místo a 

propagaci do ideálního stavu pro celý projekt. 

3.2.1. Produkt 

Hlavním produktem Středoškolské sportovní ligy je samotná soutěţ. Je to typ 

sluţby, kdy je potencionálním zákazníkŧm, v tomto případě školním týmŧm nabízena 

účast v dlouhodobé soutěţi. Ti ji mohou a nemusí vyuţít. Tento produkt lze povaţovat 

za stálý prvek, který se nemění. Lze ho však rozšířit o doplňkové produkty, kterými 

jsou například merchandising. 

3.2.2. Cena 

Cena za celou sezónu je hrazena formou členských příspěvkŧ celého týmu 

ředitelství soutěţe. Tyhle prostředky, které vedení získá, budou zpět navráceny do 

procesu soutěţe formou pořádání samotné soutěţe, zajištění rozhodčích jednotlivých 

zápasŧ a koordinátorŧ jednotlivých divizí. Dále na chod webových stránek a zajištění 

celkového procesu ligy v obou konferencích. Organizaci závěrečných turnajŧ vítězŧ 
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divizí a hlavního finále vítězŧ obou konferencí. Jedním z hlavních cílŧ celého procesu 

je získat hlavního sponzora, aby členské příspěvky byly stlačeny na minimum a liga se 

tak stala dostupnější pro větší spektrum středních škol v České republice. 

V jednotlivých zápasech divizí je vstupné dobrovolné. Vybrané peníze jdou na 

podporu domácího týmu a měli by tak z části pomoci jeho organizaci a cestování na 

venkovní zápasy. Cílem vstupného vzhledem k charakteru soutěţe není profit, ale 

naplnění diváckého prostoru a přilákání co největšího počtu studentŧ a celých rodin na 

zápasy mezi školními týmy. 

V závěrečných turnajích divizí a finálového turnaje je vstupné zpoplatněno a 

jeho výdělek vedení soutěţe pouţije na pronájem prostor a samotnou organizaci 

turnajŧ. 

3.2.3. Místo 

Místo neboli distribuce řeší, jak dostat produkt k zákazníkovi. Jedná se tedy o 

to, jak naplnit kapacitu týmŧ v jednotlivých divizích, oslovení co největšího počtu 

škol. Naplnění diváckého prostoru na jednotlivých zápasech a finálových turnajŧ. 

Prodej merchandisingu jednotlivých týmŧ. 

Oslovení škol by mělo probíhat jak písemně, tak osobní návštěvou 

koordinátorŧ v jednotlivých divizích s jejich prezentací o celém projektu a prŧzkumem 

formou ankety na jednotlivých školách, zda by měli samotní studenti o účast na tomto 

projektu zájem. Po vyhodnocení individuálních výsledkŧ na kaţdé škole, se musí 

ředitelství školy rozhodnout, zda se do projektu zapojí. 

Návštěvnost jednotlivých utkání je zápas od zápasu individuální a hraje v ní 

roli mnoho faktorŧ, jako například počet obyvatel daného města či obce, divácké 

prostory v hale, úspěšnost týmu nebo sportovní orientace v dané škole či regionu. 

Samotný merchandising je v dnešní době velmi dŧleţitý. Často se setkáváme 

s fenoménem, kdy reklama a marketing pŧsobí na dané jedince natolik, ţe před 

samotným začátkem výkonu potřebuje veškeré vybavení profesionálního sportovce. 

V mechandisingu jde však i o hrdost, respekt a uznání svého týmu a jeho podpora 

zakoupením nějakého sportovního oděvu v barvách své školy a jejím nápisem dává 

jedinci pocit, ţe patří do kolektivu a ţije s týmem. Nejjednodušším prostředkem, jak 

merchandising dostat ke konečným zákazníkŧm je tvorba e-shopu na webových 
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stránkách ligy. Na designu jednotlivých oděvŧ mŧţe nastat spolupráce ředitelství SSL, 

škol a studentŧ.  

3.2.4. Propagace 

Nejdŧleţitější propagací je ta počáteční. Dostat co nejvíce škol do ligy a získat 

tak jejich účast ať uţ v divizích nebo počátečních turnajích. Další propagace 

jednotlivých zápasŧ jde v přímé úměře s úspěchy daných týmŧ. Lze předpokládat, ţe 

tým, který má 5 výher v řadě bude mít větší návštěvnost a přízeň fanouškŧ, neţ tým se 

sérií proher. Výhodou ligy na středních školách je však fakt, ţe hráči se mění 

v ročnících kaţdý rok, takţe nedochází k jasnému favoritovi jakékoliv sezóny a 

výsledek je tak vţdy nejasný. 

Propagace je také velmi dŧleţitá pro získání sponzorŧ a partnerŧ. Jedním z cílŧ 

celého projektu je získání hlavního sponzora a dalších partnerŧ, kteří svou podporou 

mohou zlepšit kvality soutěţe. Taková spolupráce musí být však výhodná pro obě 

strany. Na zápasech lze nabídnout sponzorŧm například bannery v hale, jejich 

připomenutí v komentářích u zahájení a vyhlašování vítěze, propagace na webových 

stránkách, plakátech a letácích atd. Pro hlavního sponzora ligy je moţnost nabídnout 

pojmenování ligy jeho názvem. Mládeţ na středních školách mŧţe být pro mnoho 

firem cílovou skupinou marketingu a taková spolupráce by se tak mohla stát jejich 

prioritou. 

3.3. Analýza odvětví 

Kaţdá sluţba nebo společnost lze zařadit do nějakého odvětví. Projekt 

Středoškolské sportovní ligy lze zařadit do odvětví sportovních dlouhodobých soutěţí, 

které jiţ existují na středních školách. Faktory, které na sebe v této analýze pŧsobí, 

jsou: vyjednávací síla dodavatelŧ, vyjednávací síla zákazníkŧ, bariéry vstupu do 

odvětví, hrozba substitutŧ a rivalita mezi existujícími firmami v odvětví. 

 Do vyjadřovací síly dodavatelŧ se řadí faktory jako, rozmanitost vstupu 

do odvětví, dostupnost vstupu, počet dodavatelŧ a podobně. To je u 

tohoto typu projektu sportovní ligy těţké určit, protoţe se jedná o 

organizaci, která nemá ţádné hlavní dodavatele. Nabízí typ sluţby, 

který vyjadřuje moţnost zapojit se do dlouhodobé soutěţe. 
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 Organizace musí zváţit jaká je informovanost zákazníkŧ a dostupnost 

substitutu. Informovanost zákazníkŧ u středních škol je v tomto případě 

rozdílná. Více informované o podobných projektech jsou školy 

z větších měst a to i z toho dŧvodu, ţe mají lepší ekonomickou situaci a 

podporu od města. Střední školy z menších měst jsou jiţ informováni 

méně a nabízí menší okruh aktivit pro své studenty. Situace je stejná i 

v dostupnosti pro školy.  

 Hrozba substitutŧ je jedním z faktorŧ, které musí společnost pečlivě 

analyzovat a přizpŧsobit se dané situaci. Měla by zjistit, jaké potřeby 

uspokojuje jejich produkt a identifikovat substituty. Ve futsalu 

středoškolská liga existuje. Zaměřuje se však na ty největší města a 

týmy v České republice. Tento projekt je zacílen právě na širší okruh 

škol a měl by tak nabídnout moţnost zúčastnit se dlouhodobé soutěţe i 

školám z menších měst. Cílem je tedy obsáhnout co největší počet škol. 

Zároveň se předpokládá, ţe školy, které jsou jiţ zapojeny do jiţ 

existující středoškolské futsalové ligy, se nebudou hlásit do další 

obdobné soutěţe. Ve volejbale naopak zatím ţádná dlouhodobá soutěţ 

na středních školách neexistuje. Konají se pouze jednorázové turnaje 

pro ţáky a studenty, které však nelze brát jako konkurenci, neboť týmy 

se mohou účastnit paralelně obou soutěţí. 

 Mezi bariéry vstupu řadíme především kapitálovou náročnost realizace 

projektu společnosti. Jelikoţ si prostory pro zápasy v divizních kolech 

zabezpečují školy samy, jsou náklady značně sníţeny. Největší 

investice jsou tedy do právních úkonŧ pro samotnou realizaci, webové 

stránky, marketingovou kampaň do škol a realizační tým, který se bude 

starat o veškerou organizaci.  

 Posledním faktorem je rivalita v daném odvětví. Dokud není projekt 

spuštěn, je těţké určitě, jak se k tomu postaví jiná jiţ existující 

středoškolská liga. Pokud jiţ středoškolská liga v nějakém sportu 

existuje, je jakýmsi monopolem na trhu a nemá ţádného konkurenta. 

Zároveň je však pořádána svazem, který má zároveň na starosti nejvyšší 

soutěţe v daném sportu a stává se tak doplňkovou ligou pro celý svaz.  
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3.4. Analýza konkurence 

Konkurenci jsem jiţ obecně zmínil v předchozí analýze odvětví. V této analýze 

identifikuji konkrétní konkurenty a určím jejich silné a slabé stránky. 

3.4.1. Futsal 

Pro futsal je konkurentem středoškolská futsalová liga, kterou pořádá 

Fotbalová asociace České republiky. 

Silné stránky: 

 Záštita Fotbalové asociace České republiky 

 Dlouhá historie (letos 15. Ročník) 

 Podpora Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy 

Slabé stránky: 

 Orientace na velká města 

 Zápasy neprobíhají klasickým ligovým systémem, ale formou turnajŧ, 

na kterých odehrají zápasy 3-4 týmy za jedno kolo. 

3.4.2. Volejbal 

Ve volejbale nemá tento projekt ţádnou přímou konkurenci. Středoškolská liga 

neexistuje a jediným nepřímým konkurentem jsou jednorázové turnaje pro studenty a 

ţáky, které pořádá Český volejbalový svaz. Těch se však mohou týmy účastnit 

paralelně s účastí ve středoškolské lize. 

3.5. Výsledky ankety 

Pro svou práci jsem vytvořil jednoduchou internetovou anketu, kterou jsem 

následně rozeslal na střední školy v okolí mého bydliště (okres Břeclav). Podařilo se 

mi získat 211 respondentŧ. Odpovědi byly převáţně podobné a zájem o sport u 

dnešních studentŧ je na vysoké úrovni. 
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Graf 1 - Pohlaví 

 

Ankety se zúčastnilo více dívek neţ chlapcŧ, coţ je poněkud překvapivé. 

Vysvětlením mŧţe být fakt, ţe pro chlapce je na školách více moţností sportovních 

dobrovolných aktivit, a proto se tolik nezajímají o nové moţnosti. 

Graf 2 - Ročník středních škol 

 

Nejvíce respondentŧ se zúčastnilo z řad druhých ročníkŧ středních škol. 

Studenti druhých ročníkŧ jsou jiţ na škole začleněni a zároveň mají motivaci účastnit 

se projektŧ, které mají dlouhodobý charakter, protoţe na škole setrvají následující 3 

roky. 
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Pohlaví 
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25% 
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v 1. ročníku
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Graf 3 - Projekt na středních školách 

 

Naprostá většina dotázaných by měla o projekt zájem. Tento fakt svědčí o 

motivaci studentŧ ke sportu. Jedním z dŧvodŧ je rŧst volného času, který je zejména u 

studentŧ středních škol vysoký a ti hledají jeho aktivní vyuţití. 

 

Graf 4 - Týdenní mimoškolská sportovní aktivita 

 

Více neţ 40% studentŧ tráví sportovními aktivitami minimálně 5 hodin týdně, 

coţ je nadprŧměr a potvrzuje tak fakt, ţe studenti mají o sport všeobecně zájem a to i 

v době, kdy je obklopuje mnohem snadněji dostupná zábava v podobě počítačové a 

televizní zábavy. 

97% 
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ne

36% 
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Graf 5 - Účast SSL 

 

Celkem 69% studentŧ by se aktivně zúčastnilo soutěţe a 28% pasivně jako 

diváci. Pouze 3% by se neúčastnili. Jelikoţ je liga v mé práci demonstrována na 

sportech futsal a volejbal, je otázkou, jaký by byl rozdíl v odpovědích, pokud by byla 

soutěţ rozšířena o sporty jako florbal a basketbal, které jsou také velmi populární na 

středních školách v ČR.  

Graf 6 - Dobrovolné aktivity na středních školách 

 

Výsledek této otázky, kde 81% studentŧ by uvítalo více sportovních aktivit je 

pro tento projekt uspokojivý. Dobrovolné aktivity se však často střetávají 

s problémem, který je velký počáteční zájem, kdyţ je projekt nový a pozdější klesání 

zájmu. Proto je třeba motivovat studenty nejen z počátku, ale po celou dobu projektu.  
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Graf 7 - Dojíţdění na venkovní zápasy 

 

Celkově 72% studentŧ jsou ochotni dojíţdět do šedesáti minut. Pouze 20% by 

dojíţdělo jen do pŧl hodiny. Tuto otázku jsem pouţil z dŧvodu analýzy, jak rozsáhlé 

by měly být jednotlivé skupiny v soutěţi z demografického hlediska. Z naprosté 

většiny, bude doba na dojíţdění minimální, ale mŧţe se stát, ţe některý soupeř bude 

vzdálen více, neţ jiný. Proto by měli být studenti motivováni dojíţdět i na tyhle 

zápasy, i kdyţ budou ojedinělé.  

          

Graf 8 - Momentální stav sportovního vyţití na středních školách 

 

Studenti oznámkovali sportovní vyţití na své škole známkou 2,6. Obecně se 

tedy aktivity na středních školách pro studenty pohybují v prŧměru. 
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Graf 9 - Termíny zápasů 

 

Z naprosté většiny studentŧ, kteří by se účastnili aktivně jako hráči, by uvítali 

zápasy ve všední dny. Pouze 6% zvolilo víkend. Velký počet studentŧ se účastní i 

klubových soutěţí v rámci mimoškolních týmŧ. Většina těchto soutěţí má zápasy 

v sobotu nebo neděli o víkendu, proto by pro tyto studenty měly být vyhovující všední 

dny a ze stejného dŧvodu jsem do ankety nezařadil pondělí a úterý, aby studenti měli 

dostatek času na regeneraci a soustředění na studium po dnech volna.   

3.5.1. Souhrn 

Zjistil jsem, ţe projekt SSL by uvítalo na své škole 97,2% dotázaných a z toho 

69,4% aktivně, jako hráči. Studentŧm by vyhovovali zápasy spíše ve všední dny neţ o 

víkendech a více neţ 70% z nich by byla ochotna dojíţdět na venkovní zápasy do 

šedesáti minut. 

Více neţ 80% studentŧ by uvítalo více dobrovolných sportovních aktivit na své 

škole a celkově by ohodnotili sportovní vyţití na své škole známkou 2- . Středoškolští 

studenti jsou poměrně aktivní a více jak 60% z nich sportuje minimálně 3 hodiny 

týdně nad rámec školních aktivit. 
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4. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této části se budu zabývat tím, co vše je zapotřebí vykonat, aby se projekt 

jakým je středoškolská sportovní liga mohl uskutečnit. Sepíši propozice a herní 

systém. Jak jsem jiţ uvedl v teoretické části, ve sportech budu demonstrovat futsal pro 

chlapce a volejbal pro dívky. Jedná se tedy o samotný koncept středoškolské ligy a 

není proto ţádný dŧvod, aby v dalších fázích nebyly sporty nabízeny pro obě pohlaví 

nebo nebyla rozšířena nabídka sportŧ obecně. 

4.1. Propozice SSL 

Souhrn propozic pro Středoškolskou sportovní ligu. Jsou hlavním stavebním 

kamenem celého projektu a jsou obecné pro oba sporty. 

4.1.1. Organizátor SSL  

Rozhodujícím řídícím orgánem je ředitelství soutěţe, jakoţ i orgánem s 

rozhodovacím právem ve všech případných sporech týkajících se oblasti SSL.  

4.1.2.  Věková hranice  

Středoškolská sportovní liga je určená pro futsal (chlapci) a zvlášť pro volejbal 

(dívky) kteří/které jsou studenty denního studia příslušné střední školy. Věk je omezen 

dle metodiky Asociace Středoškolských sportovních klubŧ České republiky. 

4.1.3.  Přihláška 

 Přihláška musí být zaslána emailem na prihlaskafutsal@SSL.CZ popřípadě 

prihlaskavolejbal@SSL.CZ dle pokynŧ uvedených na ní na ředitelství soutěţe. 

K přihlášce je nutné zaslat registrační poplatek 500 Kč na účet organizátora. 

4.1.4.  Soupisky 

  Soupisky nejsou součástí přihlášky. Vyplněná a potvrzená originální soupiska 

je nutnou podmínkou pro nastoupení týmu k utkání Středoškolské sportovní ligy. 

Pořadatel nebo soupeř mŧţe poţadovat předloţení a kontrolu vzhledem k zápisu o 

utkání.  

 

 



50 

 

4.1.5. Časový harmonogram 

 Červen-Srpen  -Přihlášky do SSL  

 Září   -Turnaje pro rozřazení týmŧ do divizí SSL  

 Říjen-Duben  -Utkání v divizích  

 Květen   -První dva týmy v divizích sehrají finálové turnaje ve svých 

    konferencích  

 Červen   -Vítězové konferencí sehrají finálový turnaj  

Hraniční termíny pro nahlášení příslušných výsledkŧ jednotlivých kol SSL 

budou součástí pavouka, který bude zveřejněn na webových stránkách.  

4.1.6. Organizace SSL 

Organizací a prŧběhem základní části soutěţe jsou pověřeni koordinátoři, kteří 

poskytnou týmŧm všechny potřebné informace. Kaţdá divize má přiděleného svého 

koordinátora. V případě nezastiţení koordinátora kontaktuje soutěţící ředitelství 

soutěţe. 

4.1.7.  Náklady druţstev 

 Cestovné v základních kolech si hradí druţstva sama. Od divizních finále 

včetně přispívá na cestovné ředitelství soutěţe (vyúčtování proběhne fakturou 

společně s doklady o skutečných nákladech - vţdy po předešlé dohodě s ředitelstvím 

soutěţe). Rozhodčí, kteří budou nasazeni, druţstva neplatí, rozhodčí zajišťuje 

ředitelství soutěţe. V základních kolech bude prostřednictvím příslušného 

koordinátora delegován rozhodčí. Účastníci soutěţe nejsou pojištěni proti úrazŧm, ani 

krádeţím a ztrátám. Ředitelství soutěţe doporučuje účastníkŧm, aby uzavřeli 

individuální pojištění. Dále doporučuje, aby v případě pojistné události vyuţili 

moţnosti zákonného pojištění ţákŧ SŠ.  

4.1.8. Vybavení druţstev 

Druţstva musí mít dvě sady dresŧ (tmavá a světlá varianta), očíslované od 1-99 

a minimálně dva futsalové/volejbalové míče. Hráči jsou povinni nastupovat k utkání 

bez všech předmětŧ, které by mohly zranit nebo ohrozit (prstýnky, náušnice, řetízky) 

ostatní hráče, ale i je samotné.  
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4.1.9. Pořádání utkání a nahlašovací povinnost  

V případě, ţe se školy nedomluví jinak, pak je pořadatelem zápasu 

automaticky ta škola, která je vedena v rozpisu soutěţe jako domácí tým. Pořadatelství 

v základní části závisí na dohodě soupeřících muţstev, pokud k dohodě nedojde, určí 

hrací termín a místo konání příslušný koordinátor. Pořádající škola má za povinnost 

ihned po skončení utkání zaslat výsledky utkání na email futsal@SSL.CZ popřípadě 

volejbal@SSL.CZ dle pokynŧ na zápise a řádně vyplněné zápisy o utkání. 

4.1.10. Rozhodčí 

Středoškolská školní liga pořádá dlouhodobou soutěţ ve sportech futsal a 

volejbal. Zároveň spolupracuje s Fotbalovou asociací České republiky a Českým 

volejbalovým svazem, kteří poskytnou začínající rozhodčí v rámci jejich odborné 

povinné praxe. 

4.1.11. Zdravotník 

Zdravotníka zajištuje ředitelství soutěţe prostřednictvím koordinátora v dané 

divizi. Náklady hradí v plné výši ředitelství SSL. 

4.1.12. Řešení shodných výsledků 

Pokud mají po ukončení soutěţe dvě nebo více druţstev stejný počet bodŧ, 

rozhoduje o jejich pořadí v tabulce větší počet bodŧ získaných ve vzájemných 

utkáních. Jestliţe je stejný, rozhoduje nejdříve lepší brankový/bodový rozdíl ze 

vzájemných utkání a posléze větší počet branek/bodŧ vstřelený ve vzájemných 

utkáních. Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, rozhodne lepší brankový rozdíl ze 

všech utkání v soutěţi a je-li i ten stejný, zaujme vyšší pořadí v tabulce to druţstvo, 

které vstřelilo v celé soutěţi více branek/získalo více bodŧ. Není-li moţno rozhodnout 

o pořadí ani podle předchozího kritéria, sehrají druţstva kvalifikační utkání podle 

rozhodnutí řídícího orgánu, to však jen v případě, má-li se určit postupující nebo 

sestupující. O vyšším pořadí v tabulce je moţno rozhodnout i losem v případě časové 

tísně, kdy kvalifikační utkání jiţ nelze sehrát. 
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4.1.13. Povinnost domácího týmu 

Domácí druţstvo zajistí šatny pro rozhodčí, sprchy a sociální zařízení, 

lékárničku a dále stolek rozhodčích - stopky, zápis o utkání, píšťalku a obsluhu stolku. 

Domácí druţstvo má za povinnost ihned po skončení utkání zaslat výsledky utkání na 

email futsal@SSL.CZ popřípadě volejbal@SSL.CZ dle pokynŧ na zápise a řádně 

vyplněné zápisy o utkání. 

4.1.14. Členské příspěvky 

Členský příspěvek činí 6000 Kč za jeden tým na sezónu. Tuto částku musí 

kaţdý tým, který postoupí do divize uhradit na účet organizátora nejpozději do 1. října. 

4.1.15. Ceny 

Ceny pro vítěze divizí a konferencí budou věnovány ředitelstvím středoškolské 

sportovní ligy a oficiálními partnery soutěţe. 

4.1.16. Souhrn pravidel a další ustanovení pro SSL – futsal 

Hřiště: Ideální rozměry 20x40 metrŧ, minimální 13x24 metrŧ.  

Povrch: parkety, umělý povrch a jiné.  

Míč: vel. 4 se sníţeným odskokem. 

Branky: Házenkářské, tzn. o rozměrech 3x2 metry. 

Hrací čas: 2x20 minut hrubého času 

Počet hráčů: 4+1 (musí nastoupit na začátku utkání, v prŧběhu utkání mŧţe klesnout 

aţ na 2+1, klesne-li dále, je utkání ukončeno), soupiska na soutěţ je neomezena, k 

utkání mŧţe nastoupit maximálně 12 hráčŧ, platí letmé (hokejové) střídání všech hráčŧ 

(včetně brankáře) v zóně prostřídání (=5m od středové čáry hřiště na kaţdou stranu). 

Další ustanovení: 

 Pro veškeré rozehrání platí pravidlo 4 sekund, pokud rozehrávající překročí limit, 

rozehrává soupeř, při rozehrání musí stát soupeř min. 5 m od míče. 

 Rohy i auty se rozehrávají nohou, míč musí stát přesně na čáře a hráč musí stát oběma 

nohama mimo hřiště. 
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 Akumulované fauly - v kaţdém poločasu se sčítají a evidují fauly, v případě, ţe jedno 

z druţstev nasbírá pět faulŧ tak se za kaţdý další proti němu kope trestný kop bez zdi a 

to ze vzdálenosti 10 metrŧ od brankové čáry. Všichni hráči mimo kopajícího stojí za 

úrovní míče, nepadne-li gól, hra pokračuje. 

 Platí absolutní zákaz skluzŧ - za skluz při, kterém hráč zasáhne soupeře, následuje 

ihned vyloučení. 

 Penalta se zahrává ze šesti metrŧ. 

 Za zvláště hrubé porušení pravidel (např. hrubý nebo úmyslný faul, uráţka rozhodčího 

či soupeře) je hráč vyloučen do konce zápasu a druţstvo hraje dvě minuty v oslabení, 

pokud v oslabení inkasuje, mŧţe ihned nastoupit jiný hráč, vyloučený hráč musí odejít 

do šaten. 

 Malá domŧ a hra brankáře - po autu brankář rozehrává míč rukou (platí pravidlo čtyř 

sekund), přičemţ míč mŧţe vyhodit i za polovinu hřiště, při malé domŧ nesmí nikdy 

hrát rukou, na vlastní polovině nesmí brankář drţet míč déle neţ čtyři sekundy a na 

vlastní polovině platí zákaz dvojího hraní brankáře, to znamená, ţe brankáři spoluhráči 

nemohou nahrát na nohu míč 2x po sobě (ruší se pouze dotykem soupeře) - na 

soupeřově polovině brankáři mohou spoluhráči přihrávat libovolně. 

4.1.17. Souhrn pravidel a další ustanovení pro SSL – Volejbal 

Hřiště: Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou zónou, která je na 

všech stranách minimálně 3 m široká. Volný hrací prostor je prostor nad hrací 

plochou, který je bez jakýchkoliv překáţek vysoký minimálně 7 m od povrchu hrací 

plochy.   

Povrch: parkety, umělý povrch a jiné.  

Míč: Volejbalový míč s měkkým povrchem. Nutné mít 3 míče. 

Síť: Je široká 1 metr a dlouhá 9,5 metru. Její horní okraj je pro ţeny ve výšce 2,24 

metru. Na obou koncích jsou tzv. anténky, které jsou prodlouţeny do výšky 80 

centimetrŧ. 

Hrací čas: Hrací doba není pevně daná. Určuje ji rychlost zisku stanoveného počtu 

bodŧ a setŧ. Mezi sety jsou přestávky 3 minuty. 

Počet hráčů: V poli hraje 6 hráčŧ. Pro utkání mŧţe být druţstvo sloţeno nejvýše z 

dvanácti hráčŧ. 
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Další ustanovení: 

 Dotek sítě hráčem není chybou, pokud to nepřekáţí ve hře. 

 Chybou hráče u sítě je, pokud hráč překáţí soupeři ve hře tím, ţe (mimo jiné): se 

dotkne pásky na horním okraji sítě nebo horních 80 cm anténky nad sítí během akce 

související s hraním míče nebo současně s hraním míče vyuţije síť jako podporu nebo 

dotekem sítě si vytvoří výhodu nad soupeřem nebo provede akci, která brání 

oprávněnému pokusu soupeře hrát míč. 

 Kaţdé druţstvo mŧţe v jednom setu ţádat maximálně dva oddechové časy a šest 

střídání. 

 Kaţdé druţstvo má jednoho specializovaného obranného hráče, tzv. libera. Libero je 

od ostatních odlišen barvou dresu a mŧţe vyměnit jakéhokoliv hráče ze zadní řady, 

přičemţ se nejedná o řádné střídání. Libero však nesmí podávat, blokovat a 

zakončovat útočným úderem, je-li míč nad horním okrajem sítě. 

 Kaţdé druţstvo má právo na 2 oddechové časy v jednom setu. 

 Základním prvkem volejbalu je rozehra, kterou jedna strana zahájí podáním a je 

ukončena dopadem míče na zem, a to buď do hřiště, nebo do autu. Vítěz rozehry si 

připisuje jeden bod a získává podání. Druţstvo, které získá 25 bodŧ, si připisuje set. 

Musí však mít odstup nejméně dvou bodŧ, pokud tomu tak není, pokračuje ve hře, 

dokud jej nezíská. Výjimkou je pátý rozhodující set, kde se hraje do patnácti bodŧ. 

 V utkání vítězí druţstvo, které získá 3 sety. 
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4.2. Herní systém SSL 

V následujících odstavcích je popsán základní herní systém celého projektu, 

který je obecný pro oba sporty. Pravidla a specifika jednotlivých sportŧ jsou uvedeny 

v teoretické části.  

4.2.1. Hrací řád 

Přihlášená druţstva z kaţdého kraje budou rozlosována do soutěţního pavouka. 

Své soupeře a hraniční termíny pro odehrání jednotlivých utkání naleznou v soutěţním 

pavouku, který bude zveřejněn na webových stránkách SSL po uzávěrce přihlášek a 

rozlosování.  

4.2.2. Hrací dny a místa konání 

Pořadatelem zápasu je vţdy škola, která je uvedena v rozpisu jako domácí tým. 

Pořadatel je povinen oznámit termín zápasu všem zúčastněným nejpozději 14 dní 

předem. V případě, ţe ţádná škola hřiště nemá k dispozici, pak je její povinností hřiště 

zapŧjčit - od města, od Sokola, od jiné školy, od okresní komise, místního klubu atd. 

Pro základní část si termíny a místa konání dohodnou muţstva sama, v případě 

nedohody určí termín a místo konání koordinátor, kterého bude mít kaţdá divize k 

dispozici. Pro finále divizí a konferenční finále budou termíny a místa konání turnajŧ 

určeny ředitelstvím soutěţe  

4.2.3. Herní systém 

Česká republika bude rozdělena na dvě konference - západní a východní kaţdá 

konference bude mít 4 divize: 

Západní - Praha, Střední Čechy, Západní Čechy, Severní Čechy  

Východní - Východní Čechy, Jiţní Čechy, Severní Morava, Jiţní Morava 

Do divizí dále postupuje 12 týmŧ. Na startu celé středoškolské sportovní ligy 

proběhnout počáteční turnaje, pro které není počet účastníkŧ shora omezen. Tyto 

turnaje budou pořádány s maximální snahou o zohlednění regionálního principu. Dle 

výsledkŧ budou jednotlivé školy rozřazeny do divizí. V dalších ročnících bude princip 

vstupu do divizí formou sestupu 3 týmŧ, které skončili v divizi poslední a počátečního 

turnaje, kterého se zúčastní nově přihlášené týmy. Tohoto turnaje se mohou zúčastnit i 

sestoupené týmy. 
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4.3. Členské příspěvky 

Celý projekt bude usilovat o získání hlavního sponzora, který by SSL 

podporoval a také o dotace od státu a krajŧ. Finanční prostředky získá projekt z 

členských příspěvkŧ jednotlivých týmŧ. Ty jsem pro týmy, které se dostanou do 

jednotlivých divizí, stanovil na 6000 Kč za jeden tým. 

Pro oba sporty platí, ţe mohou nastoupit k utkání v počtu 12 hráčŧ. Je tedy 

pravděpodobné, ţe celkový počet hráčŧ ve školním druţstvu bude 15 a více. Pokud by 

měl tým právě 15 hráčŧ a na členské příspěvky by nijak nepřispívala škola ani město, 

musel by kaţdý z hráčŧ zaplatit 400 Kč za jednu sezónu. Tato sezóna trvá od začátku 

října do konce dubna, tedy necelý školní rok. V kaţdé divizi je kapacita 12 týmŧ. Při 

jejím naplnění je garantováno 22 zápasŧ (11 domácích a 11 venkovních utkání). Tahle 

cena je dle mého úsudku přiměřená. Otázku na výši členských příspěvkŧ jsem dal i do 

ankety, ale v naprosté většině nebyla číselná odpověď, nýbrţ reakce typu ,,nedokáţi 

určit‘‘. Součástí marketingu na školách je však i zájem na tom, motivovat školy 

k tomu, aby úplně nebo alespoň z části hradila tento poplatek. 

Pokud by byla naplněna celková kapacita soutěţe, tedy 12 týmŧ v 8 divizích, 

zapojilo by se celkem 96 týmŧ. Po uhrazení členského příspěvku, by mělo ředitelství 

soutěţe k dispozici 576 000Kč. Tyto prostředky by byly uplatněny na zdravotníky, 

koordinátory, ředitelství soutěţe, webové stránky, příspěvky na cestovné od divizních 

finále, organizace divizních finále, finálový turnaj konferencí, ceny atd. 

Hlavním cílem projektu není profitovat zisk, ale rŧst a postavení SSL v České 

republice. Rozšiřování sportŧ, členské základny a získání partnerŧ a sponzorŧ.  

K přihlášce do SSL je povinný registrační poplatek ve výši 500Kč za tým. 

Tento poplatek je určen na organizaci počátečních turnajŧ v případě, ţe se do soutěţe 

přihlásí více druţstev jak 12 a je tedy nutno vybrat pomocí rozřazovacích turnajŧ 

postupující týmy do divizí.  
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5. ZÁVĚR 

V první části bakalářské práce jsem se věnoval teoretickým východiskŧm. 

Sepsání základních informací o managementu, marketingu a analýzách bylo snadnější 

a podrobnější, protoţe existuje spousta literatury o těchto tématech a mohl jsem tak 

čerpat z více pramenŧ. 

Projekt Středoškolská sportovní liga se snaţí vytvořit obecný koncept pro 

dlouhodobé soutěţe na středních školách. V takovém měřítku se jedná o nový projekt, 

který nemá v České republice obdobu, kromě středoškolských lig ve futsalu, florbalu, 

basketbalu a frisbee. Ty však, jak uţ jsem ve své práci popsal, fungují jednotlivě 

v segmentech svých svazŧ a zdaleka nezahrnují takový počet škol a studentŧ, které 

chce obsáhnout tento projekt. Teoretická východiska k samotné sportovní lize se tedy 

vyhledávala obtíţněji a zdrojŧ není v české literatuře příliš. Dobrým základem je však 

fungující Asociace školních sportovních klubŧ v České republice, která se tak mŧţe 

stát odrazovým mŧstkem k vytvoření fungujícího systému středoškolské ligy. 

Velkou inspirací pro mne byl systém středoškolské ligy, který je zaveden ve 

Spojených státech amerických. Systém, kde na tak obrovském území funguje 

dlouhodobá soutěţ ve velkém mnoţství sportŧ, mi dodal pohled na věc, ţe i v naší, 

rozlohou podstatně menší zemi, je moţné takový projekt realizovat a dlouhodobě ho 

udrţet. Je samozřejmé, ţe se takový typ rozsáhlého projektu nedá realizovat ze dne na 

den, ale s podporou státu, měst, škol a rodin se mŧţe postupně rozvíjet a zdokonalovat, 

aby kaţdý student střední školy měl moţnost reprezentovat školu ve sportu a účastnit 

se dlouhodobé soutěţe. 

V praktické části jsem vyuţil všechny analýzy, které jsem popsal v části 

teoretické a přizpŧsobil jsem je tomuto typu projektu. Jelikoţ se jedná o dobrovolnou 

soutěţ, je tedy otázkou, jak se k tomu postaví školy a vedení měst. Jsou to pro ně 

výdaje a práce navíc, protoţe věci jako dresy, míče, halu si hradí školy samy a zároveň 

hradí částečně dopravu na venkovní zápasy. Na druhou stranu jim však mŧţe SSL 

přinést i benefity v podobě školních úspěchŧ a s tím je i spojena prestiţ školy, kdy se 

mŧţe rozhodovacím kritériem při výběru školy stát právě úspěšnost ve sportech.  

Sepsal jsem obecný herní systém a propozice, které lze aplikovat na většinu 

kolektivních sportŧ. Je tedy jen na školách a studentech, o jaké sporty budou mít 



58 

 

zájem. Hlavní výhodu vidím v tom, ţe většina škol má sportovní zázemí, pomŧcky, 

kvalifikovaný personál a studenty se zájmem o sport. Soutěţ proto nepotřebuje 

nadměrné investice k tomu ji uspořádat a náklady jsou tak značně sníţeny. 

Dále jsem rozeslal do středních škol v jihomoravském kraji anketu, která 

přinesla zajímavé informace a pohled na projekt očima studentŧ. V naprosté většině by 

rádi zapojili své školy do projektu a SSL podpořili a to buď jako hráči nebo diváci. 

S nynějším sportovním vyţitím na svých školách jsou studenti spokojeni jen z 50% a 

nové aktivity by vyuţili. 

Hlavním cílem mé práce bylo vytvoření konceptu celonárodní středoškolské 

sportovní ligy. Na základě výsledkŧ analýz a ankety jsem sestavil vlastní návrh řešení 

v podobě propozic a herního plánu pro dlouhodobou soutěţ. Ty jsou sepsány tak, aby 

mohly být obecně pouţity pro více sportŧ. Obecně jsem popsal koncept a směr tohoto 

projektu. V přílohách jsem navrhl soupisky hráčŧ, zápis z utkání, letáky, plakáty a 

webovou stránku ligy. Sestavil jsem návrh členských příspěvkŧ a popsal cíle jejich 

vyuţití.  Základní cíle práce byly tedy naplněny a vypracovány. Projekt byl řádně 

zanalyzován, byla sepsána teoretická východiska a navrţena řešení. 
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