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Abstrakt 

Název:  Analýza a doporučení managementu baseballového klubu Kotlářka Praha. 

 

Cíle:   

Cílem  bakalářské  práce  je  analýza  vnitřního  prostředí  organizace  Kotlářka  Praha.  Pomocí 

interní  analýzy  byly  identifikovány  silné  a  slabé  stránky  klubu.  Následně  byla  provedena 

analýza největšího konkurenta Draků Brno, u kterého byly zjištěny jeho silné a slabé stránky. 

Komparace těchto dvou  předních baseballových  klubů pomohla zjistit, jaké faktory stojí za 

dlouholetým  a  opakovaným  úspěchem  klubu  Draků  Brno,  a  jestli  je  možné  tyto  faktory 

implementovat  na  podmínky  klubu  Kotlářka  Praha,  jehož  hlavním  a  dlouholetým  cílem  je 

právě  úspěch  v  české  nejvyšší  soutěži,  ale  také  kvalitní  práce  s  mládeží.  V  obou  faktorech 

Draci naprosto dominují.  

 

Metody:   

Hlavním  zdrojem  informací  pro  analýzu  interního  prostředí  obou  organizací  byly  osobní 

hloubkové rozhovory a korespondence přes e-mail s předními představiteli klubů. K 

zaznamenání rozhovorů byl použit zvukový nahrávač. K doplnění dat bylo provedeno 

studium  veřejně  dostupných  dokumentů  obou  organizací  a  baseballové  asociace.  V  závěru 

analytické části práce byla provedena komparace obou baseballových organizací.  

 

Výsledky: 

Srovnání  obou  sportovních  organizací  prokázalo,  že  kluby  se  od  sebe  velmi  liší.  Je  patrný 

výrazný rozdíl v rozpočtech, zázemí i vedení organizací. Tyto rozdíly byly popsány, 

vyhodnoceny a analýza odhalila nedostatky klubu Kotlářka Praha. Mezi největší nedostatky 

patří  špatná  nájemní  smlouva  s  Ministerstvem  vnitra  a  neprofesionální  vedení  klubu.  Další 

nedostatky a návrhy na jejich zdokonalení byly rozebrány v praktické části. 

Klíčová slova:  

baseball, management, Kotlářka Praha, analýza, doporučení, Draci Brno 



Abstract 

Title:  

The analysis and the recommendation for the management of baseball club Kotlářka Praha. 

Objectives: 

The  aim  of  the  bachelor  thesis  is  to  analyze  the  internal  environment  (the  strengths  and 

weaknesses) of the baseball club Kotlářka Praha and then compare it with competitor Draci 

Brno. The strengths and weaknesses of the Draci Brno baseball club are included as well. The 

comparison  of  these  two  leading  baseball  clubs  will  help  us  to  find  out  which  factors  are 

behind the long-term and repeated success of the Draci Brno club, and whether these factors 

can be implemented to the conditions of the Kotlářka Praha club, whose main and long-term 

goal is success in the Czech Extraleague and  quality youth work. Draci Brno dominates in 

both factors. 

Methods: 

The main source of information for analyzing the internal environment of both organizations 

were  personal  interviews  and  correspondence  via  e-mail  with  the  leaders  of  both  baseball 

clubs. An audio recorder was used to record conversations. To supplement the data, a study of 

publicly  available  documents  from  both  organizations  and  the  Czech  Baseball  Association 

was carried out. At the end of the analytical part of the thesis, a comparison of both baseball 

organizations was carried out. 

Results: 

The comparison of both sports organizations has shown that the two clubs are very different. 

There  is  a  significant  difference  in  budgets,  backgrounds  and  leadership  of  organizations. 

These differences were described and evaluated in the bachelor thesis. The analysis revealed 

the shortcomings of Kotlářka Praha. Among the major shortcomings are a bad lease 

agreement with the Ministry of the Interior and the unprofessional management of the club. 

Other shortcomings and suggestions for their improvement are discussed in the practical part. 

Keyworlds: 

baseball, management, Kotlářka Praha, analysis, recommendations, Draci Brno 
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Seznam použitých zkratek 

IBAF - Mezinárodní baseballová federace 

MLB - Major League Baseball 

ČSTV - Československý svaz tělesné výchovy a sportu 

ČBA - Česká baseballová asociace 

CEB - Evropská baseballová konfederace 

SK Kotlářka - Sportovní klub Kotlářka 

ČR - Česká republika 

DDM - Dům dětí a mládeže 

matice  SWOT  -  strategická  analýza,  S  -  silné  stránky,  W  -  slabé  stránky,  O  -  příležitosti,         

T - hrozby 

CSF - Kritické faktory úspěchu 

kategorie U7, U9, U11, U13, U15, U18, U23 - kategorie rozdělené podle věku hráčů 

PR - vztahy s veřejností 
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1. Úvod 

 Baseball je národním sportem ve Spojených státech amerických, kde také vznikl v 19. 

století. Hraje se zde nejlepší baseballová liga na světě pojmenovaná Major League Baseball 

(MLB), která vznikla na konci tohoto století. V dnešní době už baseball není čistě americkým 

sportem,  ale  je  to  sport  rozšířený  téměř  po  celém  světě.  Jeho  popularita  zatím  nedosahuje 

takového  rozmachu,  jako  má  například  fotbal,  ale  je  velmi  oblíbeným  sportem  na  několika 

kontinentech. V Asii se baseball rozšířil hlavně v Japonsku, kde národní tým pojmenovaný 

"Samurai  baseball"  dosahuje  velkých  úspěchů  a  popularity.  Dále  v  Jižní  Koreji  nebo  na 

Taiwanu  se  hrají  také  profesionální  ligy  na  vysoké  úrovni.  Téměř  po  celé  Jižní  a  Střední 

Americe patří baseball k nejoblíbenějším sportům. V Evropě je nejvíce populární v 

Holandsku  a  Itálii,  kde  jsou  profesionální  ligy  na  vysoké  úrovni.  Každý  rok  celosvětová 

baseballová organizace  IBAF vypisuje světový žebříček podle úspěšnosti na mezinárodních 

turnajích.  Na  konci  roku  2017  byl  nejlépe  postavený  evropský  tým  Holandsko  na  9.  místě, 

následovala  Itálie  na  11.  místě.  Třetím  nejlépe  postaveným  evropským  týmem  byla  právě 

Česká republika a to na 13. místě.  

 Na  území  České  republiky  sahá  historie  tohoto  sportu  až  do  roku  1920, kdy  se  hrál 

první  doložitelný  zápas  v  Plzni.  V tomto  období  byl  propagátorem  u  nás,  a  vůbec  po  celé 

Evropě, Američan Joe First. Další rozvoj tohoto sportu byl ale na dlouhá léta přerušen díky 

německé okupaci. Po druhé světové válce pak jako sport pocházející ze západu, tedy Severní 

Ameriky,  upadl  v  nemilost  kvůli  komunistickému  převratu.  V  roce  1975  bylo  schváleno 

vytvoření Svazu baseballu a softballu ČSTV, který zastřešoval domácí soutěže. Se vznikem 

České republiky v roce 1993 začala fungovat už samostatně Česká baseballová asociace, která 

ve  stejném  roce  vstoupila  jak  do  evropské  federace  (CEB),  tak  i  do  celosvětové  federace 

(IBAF).  

 Tato bakalářská práce se zabývá baseballovým klubem Kotlářka Praha, který hraje v 

české baseballové extralize, jakožto české nejvyšší soutěži, poměrně krátkou dobu (8 let), ale 

za  tuto  dobu  posbírala  mnoho  úspěchů  a  je  jedním  z  největších  konkurentů  jinak  celkem 

dominantních Draků Brno. Autor si vybral tento klub právě proto, že je jeho součástí již 12 let 

a byl u všech úspěchů týmu v seniorské kategorii. 

 Hlavním cílem této práce je pomocí analýzy vnitřního prostředí definovat silné a slabé 

stránky tohoto klubu a určit faktory jeho úspěchu. Poté je stejným způsobem rozebrán vůbec 
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nejúspěšnější  baseballový  klub  v  České  republice,  a  to  Draci  Brno,  kteří  vyhráli  českou 

nejvyšší  soutěž  již  21x  a  pouze  dvakrát  v  historii  ligy  se  jim  to  nepovedlo.  Toto  jejich 

dominantní  postavení  jednou  překazil  jejich  dlouholetý  brněnský  rival  Technika  Brno  (rok 

2011) a podruhé to byla právě Kotlářka Praha (rok 2015).  

Následně  byly  tyto  dva  kluby  zanalyzovány,  porovnány  a  identifikovány  důvody  úspěchu, 

který není krátkodobý a už vůbec ne náhodný. Mohl by baseballový klub Kotlářky Praha tyto 

metody aplikovat ve své činnosti? 
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2. Teoretická část 

2.1 Vymezení pojmu management 

 Pojem  management  je  v  posledním  století  velmi  používaným  výrazem,  který  je 

anglického původu a má mnoho významů. Doslovný překlad do češtiny vypadá následovně: 

management  -  vedení,  správa  (podniku),  řízení.  Bohužel  ani  doslovný  překlad  dostatečně 

nevysvětlí to, co všechno tento pojem představuje.  

 Existuje samozřejmě spoustu definic tohoto pojmu, které se snaží slovo management 

přiblížit  a  přesněji  vysvětlit.  Je  velmi  obtížné  definovat  pojem  management  pouze  jedinou 

definicí,  a  proto  je  nutné  se  podívat  na  více  definic  tohoto  pojmu.  Nejprve  definice  podle 

Čáslavové (2009), která říká, že lze management rozdělit zhruba do tří skupin: 

 vedení lidí  

 specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky  

 předmět studia a jeho účel 

 Vést  lidi  znamená  pracovat  s  jedním  ze  tří  základních  výrobních  faktorů,  kterým  je 

práce. Tato práce je vykonávána ostatními lidmi, jejichž prostřednictvím organizace dosahuje 

svých  vytyčených  cílů.  Management  je  tedy  proces,  při  kterém  se  tvoří  a  udržuje  určité 

prostředí, ve kterém jednotliví pracovníci spolupracují ve skupinách a tím dosahují vybraných 

cílů (Čáslavová, 2009).  

 Management jako specifická funkce vykonávaná vedoucím pracovníkem (manažerem) 

proto, aby bylo dosaženo stanovených cílů organizace.  Mezi tyto funkce patří rozhodování, 

organizování,  plánování,  vedení  lidí,  motivování  a  v  neposlední  řadě  také  kontrolování.  K 

úspěšnému zvládnutí těchto manažerských funkcí by manažerům měl pomoci ucelený soubor 

zkušeností,  ověřených  přístupů,  doporučení,  metod  a  legislativních  požadavků  (Montana, 

2008). 

 Třetí  zmíněnou  skupinou  je  management  jako  předmět  studia  a  jeho  účel.  Tento 

pohled  přesněji  definuje  autor  Robins  v  díle  od  Čáslavové  (2009):  ,,Management  je  oblast 

studia, která se věnuje stanovení postupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace''.  

 Další autoři Dědina a Cejthamr (2005) označují management slovem řízení. Považují 

ji za velmi důležitou lidskou činnost. Právě díky slučování pracovníků a vytváření skupin za 
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účelem dosažení cílů dané organizace mohla vzniknout tato podstatná činnost. Těchto cílů by 

nebyli  schopni  jako  jednotlivci  dosáhnout.  Postupem  času  docházelo  právě  ke  specializaci 

jednotlivých činností a zefektivnění pracovníků z pohledu dosahování daných cílů. 

 Naopak autoři Dědina a Odcházel (2007) tvrdí, že vedení lidí není to stejné, jako jejich 

řízení. Ba právě naopak uvádí, že vůdcové se nacházejí nejen na manažerských pozicích, ale 

také v naprosto neformálních skupinách. Na druhou stranu se také může stát to, že právě na 

manažerských pozicích se nacházejí "vedoucí" pracovníci, kteří postrádají znaky a 

dovednosti,  které  jsou  typické  pro  vůdce.  Tento  fakt  autoři  zachytili  na  obrázku  číslo  1.  A 

právě  manažer  se  schopnostmi  efektivně  velet  je  pro  organizaci  naprosto  zásadní,  jelikož 

napomáhá k rozvoji týmové práce a k propojení individuálních a skupinových cílů.  

Obr. 1: Optimální kombinace vedoucího a manažera  

 

 

  

 

 

Zdroj: Dědina a Odcházel (2007) 

2.1.1 Sportovní management  

 Pro  tuto  bakalářskou  práci  byl  ještě  vymezen  pojem  sportovní  management.  Tento 

pojem opět není jednoznačně definován a například Čáslavová (2009) uvádí, že jej lze chápat 

jako ,,způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, 

tělovýchovných  jednot,  družstev,  které  alespoň  zčásti  akcentují  podnikatelsky  orientované 

chování.  Dále  zde  jde  zcela  bezvýhradně  přímo  o  způsob  řízení  v  podnikatelském  sektoru 

výroby sportovního zboží či provozování placených tělovýchovných a sportovních služeb''.  

 Vznik tohoto pojmu si vynutila sportovní praxe, a to hlavně díky efektivnímu 

využívání  velkých  finančních  obnosů,  které  se  v  oblasti  sportu  v  poslední  době  vyskytují. 

Dále také kvůli uplatnění komerčních zájmů ve sportu a v neposlední řadě také vzhledem k 

řešení specifických problémů vedení sportovní mládeže atd. (Čáslavová, 2009). 
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 Na počátku 21. století zahrnuje řízení sportovních organizací aplikaci stejných 

strategií a technik, které se využívají při řízení většiny moderních obchodních společností a 

neziskových  organizací.  Jak  napovídá  pojem  sportovní  management,  jedná  se  očividně  o 

spojení dvou samostatných výrazů, a sice management a sport. Sport zde zahrnuje samotnou 

aktivní účast sportovců na sportovních aktivitách a také sem patři diváctví, které je nedílnou 

součástí sportu jako takového. Management zde zahrnuje manažerské funkce, jako je 

například  organizování,  plánování,  kontrola,  ale  i  ekonomie,  marketing,  finance,  právo  a 

účetnictví atd.  

2.1.2 Manažer 

 Hlavním úkolem vedoucího pracovníka neboli manažera je vést odborníky k dosažení 

požadovaných  cílů  organizace.  Proto  by  správný  manažer  měl  mít  určité  naučené  nebo 

vrozené  specifické  vlastnosti.  Čím  níže  je  manažer  v  organizaci  postaven,  tím  více  tyto 

specifické  vlastnosti  potřebuje  ovládat.  Manažerské  znalosti  a  zkušenosti  se  dají  přenášet  z 

jednoho podniku do jiného nebo také z jedné oblasti do druhé (Montana, 2008). 

 Úloha  manažera  není  vůbec  snadná.  Právě  on  je  ten,  kdo  zodpovídá  za  realizaci 

vytyčených  cílů  organizace.  Těchto  cílů  dosahuje  prostřednictvím  ostatních  lidí.  K  tomu 

potřebuje mít určité charakteristické rysy, které popsala Tichá a Hron (2002): 

 Rozhodování  -  mezi  hlavní  povinnosti  manažera  patří  rozhodování.  Není  to  ale 

pouze řešení náhlých problémů, ale také řešení dlouhodobých kroků se zaměřením 

na rozvoj podniku.  

 Přijímání a předávání informací - pokud má vedoucí pracovník efektivně a 

pohotově  řešit  vznikající  problémy,  musí  být  dostatečně  a  včas  informován.  Na 

druhé straně jestli má efektivně řídit své pracovníky, musí být jasně 

vyspecifikovány  jeho  požadavky  a  předány  veškeré  informace  o  tom,  jak  mají 

danou práci vykonávat.  

 Odpovědnost za pracovní prostředí - jedná se o podmínky, které vedoucí 

pracovník  vytváří  ostatním  k  práci.  Tyto  podmínky  by  měly  vyrovnávat  potřeby 

organizace s potřebami jednotlivců.  

 Orientace na výsledek a věcná znalost oboru  -  manažer by měl znát i teoretické 

podklady oboru. Měl by se umět orientovat v práci, kterou řídí. 
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 Závislost na ostatních - manažeři jsou zcela závislí ve své práci na práci ostatních 

lidí, ať už je to spolupráce přímá, či nepřímá.  

 Řízení  vlastního  času  -  velmi  klíčový  faktor  pro  efektivnost  manažerské  práce. 

Patři  sem  využívání  vlastního  času,  určení  priorit  a  důležitosti  úkolů,  které  je 

potřeba vykonat dříve než ostatní.  

 Jedním z cílů bakalářské práce je rozbor a zhodnocení managementu obou sportovních 

organizací. Proto bylo nutné si v teoretické části vysvětlit a popsat to, co management vůbec 

je.  Dále  bylo  vysvětleno,  že  manažer  je  odpovědná  osoba  za  dosahování  a  plnění  cílů 

organizace. Tyto poznatky jsou využity v praktické části. 

2.2 Sportovní organizace a její typologie 

 Organizační  struktura  musí  být  zvolena  tak,  aby  pomáhala  vytvářet  prostředí,  které 

bude napomáhat k naplnění stanovených cílů. Organizace si dávají cíle různého typu, může se 

jednat o cíle sportovní, ekonomické nebo také sociální. Důležité je při stanovování těchto cílů 

vycházet z aktuální finanční situace a technických možností dané organizace. Je třeba vždy 

stanovit cíl, který je reálný a pro daný klub realizovatelný. 

2.2.1 Dělení sportovních organizací  

 V  rámci  sportovního  prostředí  existuje  několik  typů  organizací.  Z  hlediska  právní 

formy lze sportovní organizace dělit následovně: 

 Občanská sdružení (od 1. 1. 2014 jsou nahrazovány zapsanými spolky) 

 Organizace s mezinárodním prvkem - jedná se o mezinárodní sportovní organizace a 

federace, které mohou mít na území České republiky sídlo 

 Nadace a nadační fondy (podle zákona č. 227/1997 Sb.)  

 Obchodní společnosti  

 Zájmová sdružení právnických osob 

 Obecně prospěšné společnosti  

 Rozpočtové  nebo  příspěvkové  organizace  zřízené  ústředním  orgánem  státní  správy 

nebo  v  případě  příspěvkových  organizací  i  obcemi  k  zajišťování  např.  vrcholového 

sportu (dřívější střediska vrcholového sportu). 

 V teorii však existují ještě další způsoby rozdělení. Jedním z nich, jak se dají rozdělit 

sportovní organizace, je dělení na ziskové a neziskové, kdy ziskové mají stejný cíl jako téměř 
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každý podnik, a to dosahovat dlouhodobého zisku. Naopak neziskové se orientují na jiné cíle 

než je zisk, tímto cílem může být například sportovní cíl. 

2.2.2 Nejčastější organizační struktury sportovních klubů v České republice 

 Mezi nejčastěji používané organizační struktury u sportovních klubů v ČR patří spolky 

(dříve  občanská  sdružení),  společnosti  s  ručením  omezeným  a  akciové  společnosti.  V  této 

kapitole jsou hlouběji analyzovány všechny výše zmíněné struktury.   

 Spolek (z. s.) 

 Občanská  sdružení  byla  nejrozšířenější  organizační  strukturou  ve  sportovní  sféře.       

Od  1.  ledna  2014  nahradil  nový  Občanský  zákoník  tuto  nejrozšířenější  strukturu  za  tzv. 

zapsané spolky. Občanská sdružení měla tři roky na to, aby uvedla své základní dokumenty i 

způsoby  fungování  do  souladu  s  novou  právní  úpravou.  Hlavním  důvodem  této  změny  byl 

fakt, že původní právní zajištění vzniku i existence občanských sdružení byla příliš stručná a 

velmi  nedostatečná  (Trličková,  2013).  Samotný  spolek  je  definován  tímto  zákonem  jako 

dobrovolný  a  samosprávný  svazek.  K  jeho  založení  jsou  potřeba  alespoň  tři  osoby,  které 

mohou  být  jak  fyzické,  tak  právnické.  Členové  spolku  nijak  neručí  za  vytvořené  dluhy 

způsobené spolkem.  

 Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) 

 Tento  typ  společnosti  může  být  založen  jedním  nebo  i  více  společníky.  Od  počátku 

roku 2014 činí výše základního kapitálu, potažmo minimální vklad společníka, pouze 1 Kč. 

Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Mezi základní orgány 

společnosti  patří  valná  hromada,  dozorčí  rada  a  jednatelé,  kdy  valná  hromada  je  nejvyšším 

orgánem  společnosti  a  mezi  její  kompetence  patří  například  schvalování  účetní  závěrky, 

rozdělování zisku a uhrazování ztrát, jmenování a odvolávání jednatelů společnosti atd. Právě 

jednatelé zabezpečují každodenní řízení společnosti, s tím spojené vedení daňové evidence a 

účetnictví a informování společníků o záležitostech společnosti atd. Dozorčí rada dohlíží na 

práci jednatelů, nahlíží do obchodních a účetních knih atd. (Durdová, 2012). 

 Akciová společnost (a. s.) 

 Akciová společnost je velmi odlišná od předchozích. Základní kapitál je rozdělen na 

určitý  počet  akcií  a  jeho  minimální  výše  je  alespoň  2  miliony  Kč.  Společníci  v  akciové 

společnosti jsou označováni jako akcionáři a podílejí se na chodu společnosti hlavně 
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poskytnutím  kapitálu.  Společnost  je  odpovědná  za  své  závazky  celým  svým  majetkem. 

Nejvyšší orgán je shromáždění všech akcionářů a je nazýván valná hromada. Volná hromada 

jako  nejvyšší  orgán  má  široké  pole  působnosti,  do  kterého  patří  například  rozhodování  o 

změně stanov, o změně výše základního kapitálu, o vydání dluhopisů, volba a odvolání členů 

představenstva nebo členů dozorčí rady, v neposlední řadě také rozhodují o rozdělování zisku 

a jiných vlastních zdrojů atd. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které má na 

starosti obchodní vedení společnosti. Má nejméně tři členy a rozhoduje se prostou většinou 

hlasů. Dalším orgánem je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a na 

celkovou činnost společnosti. Má právo nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se 

činnosti  společnosti.  Dozorčí  rada  má  opět  minimálně  3  členy,  které  volí  a  odvolává  valná 

hromada (Durdová, 2012). 

 Jelikož  se  praktická část  zabývá  dvěma  sportovními  organizacemi,  bylo  potřeba 

popsat, jaké je dělení sportovních organizací obecně. Následně byly popsány tři 

nejpoužívanější organizační struktury sportovních klubů v České republice. To bylo využito v 

praktické  části,  jelikož  Kotlářka  Praha  a  Draci  Brno  mají  odlišné  organizační  struktury. 

Zatímco Kotlářka Praha je spolek, Draci Brno fungují jako společnost s ručením omezeným. 

2.3 Situační analýza 

 V této kapitole už nastává přesun k teoretickému základu, který poslouží pro správné 

provedení analýzy obou zkoumaných baseballových organizací, která bude v následné 

praktické  části.  Nejprve  bude  teoreticky  rozebrána  samotná  situační  analýza,  hlavně  vnitřní 

prostředí organizace. Dále budou představeny přímo metody, které budou využity k 

vypracování praktické části.  

 Ke správnému vypracování analýzy obou zkoumaných sportovních organizací v 

praktické části je nezbytné si alespoň částečně přiblížit její teoretické předpoklady. Samotné 

prostředí organizace lze dělit na vnější a vnitřní, přičemž vnější prostředí se dále dělí na mikro 

a  makroprostředí.  Jelikož  se  praktická  část  bude  zabývat  pouze  vnitřním  prostředím  obou 

organizací, vnější prostředí lze přeskočit a není nutné jej hlouběji analyzovat.  

2.3.1 Vnitřní prostředí 

 Vnitřním prostředím organizace se rozumí zjednodušeně firma samotná. Toto vnitřní 

prostředí  tvoří  zdroje  organizace,  ať  už  se  jedná  o  zdroje  fyzické,  lidské,  management, 

finanční, firemní kultura, mezilidské vztahy a také sem patří schopnosti organizace tyto zdroje 
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správně využívat. Vnitřní prostředí tedy zahrnuje takové faktory uvnitř organizace, které jsou 

danou organizací přímo ovlivňovány a řízeny. Důležitým úkolem managementu organizace je 

pomocí  výše  zmíněných  zdrojů  zajistit  trvalou  životaschopnost  a  rozvoj  firmy,  ale  také 

vytvořit rovnováhu mezi vnitřním a vnějším prostředím (Svobodová, 2007). 

 Velmi důležité je správně zhodnotit veškerý potenciál organizace, jelikož tento 

potenciál  představuje  možnosti,  dovednosti  a  schopnosti  dané  organizace.  Možnosti  tvoří 

podnikové zdroje, kterými mohou být podle Jakubíkové (2013) například: 

 pozice organizace na trhu (postavení vůči ostatním konkurentům),  

 stanovená  strategie  podniku  (postavení  mezi  konkurenty  na  trhu,  které  by  si  firma 

přála zaujmout),  

 lidské zdroje (výše kvalifikace a kvalita zaměstnanců), 

 výzkum a vývoj (licence, patenty, inovace),  

 finanční analýza (množství vlastních zdrojů, ale také dostupnost zdrojů cizích), 

 výrobní kapacita (technologie, technika, provoz na směny), 

 zeměpisná a klimatická poloha.  

 Schopnosti dále definuje jako umění správně využívat výše zmíněné možnosti. 

Nejlepší  způsob,  jak  zhodnotit  specifické  schopnosti  podniku,  je  zhodnotit  úspěchy,  ale  i 

neúspěchy,  v  porovnání  s  minulostí  dané  organizace  a  také  s  její  konkurencí  (Jakubíková, 

2013). 

 Dovednosti jsou pak přímo specifické schopnosti, pomocí kterých lze získávat výhodu 

oproti  konkurenci.  Jedná  se  o  výsledek  stanovení  silných  a  slabých  stránek  organizace, 

přičemž  silné  stránky  budou  hlavním  nástrojem  boje  s  konkurencí  na  trhu.  Naopak  slabé 

stránky se organizace snaží postupně omezit, či úplně odstranit (Svobodová, 2007). 

 Weber (2009) následně rozlišuje dva základní faktory vnitřního prostředí 

managementu na tzv.: 

 tvrdé prvky - jedná se o hmotné, prezentovatelné a hmatatelné prvky (např. výrobky, 

služby, technické vybavení, zásoby, finance, organizační struktury, distribuční kanály, 

hygienické zázemí, atd.) 

 měkké prvky - naopak oproti tvrdým prvkům se jedná o nehmatatelné akty, ke kterým 

dochází při jednání, chování či vystupování lidí uvnitř i vně organizace. Jde o reakce 
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jednotlivců  i  celých  organizací  při  různých  situacích  (např.  při  jednání  s  úřady, 

obchodními partnery, zájmovými skupinami apod.) 

 V dřívější době byly cennější spíše tvrdé prvky, v současnosti se ale trend otočil, a je 

kladen mnohem větší důraz na prvky měkké. Mezi tyto prvky lze zařadit know-how, 

dovednosti,  pracovní  návyky  atd.  To  hlavně  díky  tomu,  že  tvrdé  prvky  (např.  pozemky, 

budovy,  sklady,  atd.)  jsou  relativně  snadno  nahraditelné  a  přenositelné  do  jiného  prostředí, 

oproti  tomu  právě  měkké  prvky  jsou  velmi  obtížně  dosažitelné  a  kopírovatelné  (Weber, 

2009). 

 Jelikož  celá  praktická  část  se  bude  převážně  zabývat  vnitřním  prostředím  a  interní 

analýzou,  bylo  nezbytné  si  představit  vnitřní  prostředí  i  z  teoretického  hlediska.  Vnější 

prostředí  je  prostředí,  které  může  organizace  ovlivňovat  pouze  minimálně,  proto  mu  není 

věnováno  více  prostoru  a  pozornost  je  tak  zaměřena  přímo  jen  na  vnitřní  prostředí,  což  je 

prostředí, které naopak ovlivňuje firma maximálně a určuje, jestli je organizace úspěšná nebo 

není.  

 

2.4 Situační strategická analýza 

 V  minulé  kapitole  bylo  popsáno  prostředí  organizace,  jeho  členění  a  charakteristika 

jeho jednotlivých částí. Nyní se lze přesunout k analýze samotné. 

 Každá organizace, pokud chce být úspěšná, si musí zvolit svoje dosažitelné cíle a určit 

vhodnou strategii, jak tyto cíle naplnit. K tomu právě slouží situační analýza, která má za úkol 

identifikovat, analyzovat a ohodnocovat všechny faktory, o kterých lze říci, že budou mít vliv 

na finální volbu cílů a k nim příslušných strategií organizace. Situační analýza je všeobecná 

metoda,  pomocí  níž  se  zkoumají  jednotlivé  složky  jak  vnějšího  prostředí,  ve  kterém  firma 

působí, tak i vnitřního prostředí, tedy jaké má schopnosti výrobky tvořit, inovovat, vyrábět, 

ale  i  financovat  (Jakubíková,  2013).  Stručný  popis  situační  analýzy  od  autorky  Jakubíkové 

(2013):  ,,Smyslem  situační  analýzy  je  nalezení  správného  poměru  mezi  příležitostmi,  jež 

přicházejí v úvahu ve vnějším prostředí a jsou výhodné pro firmu a mezi schopnostmi a zdroji 

firmy'' 
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 Situační analýzu lze rozdělit do tří částí, a to následovně: 

 Informační část - první část tvoří hlavně sběr informací a jejich následné 

hodnocení. Informační část zkoumá jak vnější prostředí firmy, tak i vnitřní 

prostředí firmy 

 Porovnávací část - generuje možné strategie, při využití speciálních metod (např. 

matice SWOT, matice SPACE, matice BCG, interní - externí matice, atd.) 

 Rozhodovací část - velmi důležité je objektivní zhodnocení zvažovaných strategií 

a doporučení pro případné změny v organizaci.  

 Jedním ze základních předpokladů při sestavování analýzy jak vnitřního, tak vnějšího 

prostředí firmy, je správné stanovení silných a slabých stránek organizace. Tyto silné stránky 

jsou  předpokladem  pro  firemní  dlouhodobý rozvoj.  Pošvář  (2008)  popsal  silné  stránky 

organizace jako: 

 významné vlastnosti podniku a výrobků popřípadě služeb, které jsou jako významné 

vnímané a posuzované jejich zákazníkem,  

 významné  přednosti  podniku,  které  nemohou  být  v  krátké  době  napodobitelné  a 

dosažitelné konkurencí,  

 přednosti, které zajišťují dlouhodobý rozvoj podniku. 

 Co  se  týká  slabých  stránek,  je  tomu  přesně  naopak,  jelikož  představují  to,  v  čem  je 

konkurence o krok vepředu a v čem organizace zaostává za konkurencí. Definování silných a 

slabých  stránek,  jak  už  výrobku  nebo  celé  organizace,  je  velmi  obtížné,  jelikož  mohou  být 

správně  definovány  pouze  na  základě  srovnání  s  konkurenčními  výrobky  nebo  s  celými 

organizacemi. Problémem může být to, že pro tento způsob porovnání není vždy k dispozici 

dostatečný počet potřebných informací.  

 Situační analýza může být vypracována různými způsoby, pro bakalářskou práci byly 

zvoleny  zejména  dva  způsoby.  Jedná  se  o  analýzu  kritických  faktorů  úspěchu  a  analýzu 

interních faktorů sportovní organizace.  

2.5 Analýza vnitřního prostředí organizace  

 Cílem  analýzy  vnitřních  faktorů  je  definovat  silné  a  slabé  stránky  organizace  a  její 

pozici  na  trhu  v  daném  odvětví.  Tato  analýza  je  zaměřena  na  takové  procesy,  které  může 

podnik  bezprostředně  ovlivnit.  Určitě  to  ale  neznamená,  že  se  vnitřní  analýza  bude  čistě 



21 
 

zabývat jen vnitřním prostředím a vnější (externí) prostředí bude opomenuto, neboť 

provázanost těchto prostředí neumožňuje čistě izolované zkoumání (Pošvář, 2008).  

2.5.1 Analýza kritických faktorů úspěchu CSF 

 Analýza kritických faktorů úspěchu (Critical Success Factors) je postavená na tom, že 

manažer stanoví klíčové a zásadní faktory, které povedou danou organizaci k úspěchu, nebo 

také  neúspěchu,  či  selhání.  Výhoda  této  analýzy  spočívá  v tom,  že  jsou  vybrány  a  dále 

rozpracovány  pouze  ty  faktory,  které  jsou  pro  úspěch  organizace  zdánlivě  nejpodstatnější. 

Jedním z možných modelů, který lze pro analýzu CSF použít, je právě  výše zmíněný ,,7S" 

McKinsey  model.  Nejčastější  kritické  faktory  úspěchu  popsal  autor  Pošvář  (2008)  ve  svém 

díle takto: 

 lidské zdroje - správní zaměstnanci jsou klíčoví pro případný úspěch organizace, 

 marketing - podporuje a zvyšuje prodej výrobků a služeb, 

 výzkum a vývoj - umožňuje zefektivnění organizace a případný náskok před 

konkurencí v daném odvětví, 

 organizační úroveň a image organizace - jakým způsobem je organizace ve společnosti 

vnímána, 

 finanční situace, úroveň účetnictví a plánování - zvyšuje se efektivnost organizace. 

 Situační analýzu vnitřního prostředí lze vypracovat mnoha způsoby, záleží na tom, z 

jakých  principů  se  vychází.  V  tomto  případě  jsou  východiskem  právě  faktory  úspěchu,  pro 

které se doporučuje následující postup, který je popsán ve dvou krocích: 

 Prvním  krokem  analýzy  -  zjištění  a  podrobná  analýza  silných  a  slabých  stránek 

organizace.  Této  analýze  by  měly  být  podrobeny  zejména:  samotný  výrobek,  jeho  vývoj  a 

výzkum,  nákup,  výroba,  odbyt,  management,  finanční  oblast,  logistika  a  lidské  zdroje.  V 

rámci praxe se osvědčil následující postup: 

 zjištění a podrobná analýza úspěchů a neúspěchu, které firma měla v minulosti, 

 analýza příčin minulých úspěchů, 

 stanovení  silných  a  slabých  stránek  organizace,  které  budou  působit  i  v  budoucnu. 

Toto stanovení bude sloužit jako základ pro stanovení budoucí strategie podniku. 
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 Pokud  je  cílem  získat  objektivnější  obraz  slabých  a  silných  stránek,  doporučuje  se 

doplnit vlastní pohled managementu o pohled z vnějšího prostředí organizace, tzn. o názory 

dodavatelů, zákazníků a spolupracujících organizací (Pošvář, 2008). 

 Druhým krokem analýzy - je samotná analýza faktorů úspěchu organizace 

v odvětvích,  ve  kterých  působí.  Faktory  úspěchu  vyplývají  z  analýzy  celkového  odvětví  a 

hlavně ostatní konkurence. Na základě faktorů, které jsou popsány v obrázku č. 2, je podnik 

srovnáván s jedním nebo více konkurenty ze stejného odvětví. Doporučuje se použít 

následující sedmibodovou stupnici. Nejsilnější konkurent slouží jako nulová přímka, a pokud 

tedy  srovnávaný  faktor  úspěchu  je  lepší  (+1,  +2,  +3)  než  u  konkurenta, pak  existuje  v  této 

oblasti velký potenciál ve smyslu konkurenční výhody (Pošvář, 2008).  

Obr. 2: Příklad hodnotící stupnice pro srovnávací analýzu faktorů úspěchu 

 

Zdroj: Pošvář (2008) 

 Tento graf je použit v praktické části pro analýzu obou klubů. Vybráno bylo dvanáct 

ukazatelů, které se jevily jako stěžejní při dosahování úspěchů v prostředí českého baseballu. 

Tyto  faktory  jsou  -  název  klubu,  členská  základna,  úspěchy  v  mládežnických  kategoriích, 

zázemí, pozice v extralize, propagace, zahraniční posily, tlak na hráče, profesionalita A-týmu, 
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výchova talentů, získávání sponzorů a finanční situace. Následně byly oba kluby ohodnoceny 

podle uvedené stupnice. Na konci praktické části je pomocí této analýzy provedena 

komparace obou zkoumaných sportovních organizací. 

2.5.2 Analýza interních faktorů sportovní organizace  

 Druhým  teoretickým  zdrojem,  který  byl  využit  v  praktické  části  k  analýze  dvou 

baseballových organizací, je koncept strategického plánu sportovní organizace podle 

Čáslavové (2009). Plán se skládá ze tří částí. V bakalářské práci první dvě části plánu nejsou 

využity, a proto nejsou ani popsány. V praktické části byla využita pouze jeho třetí fáze, která 

je popsána níže:  

 analýza interních faktorů sportovní organizace - odvíjí se od vymezených 

subsystémů,  které  jsou  důležité  pro  samotné  fungování  dané  organizace.  Jedná  se 

zejména o silné a slabé stránky, kdy je klíčové hledat odpovědi zejména na následující 

otázky: 

1. Jaké je personální zabezpečení organizací? 

2. Jak se vyvíjí členská základna? A kdo jsou členové sportovních 

organizací? 

3. Jaké jsou činnosti a funkce organizací? 

4. Jakým způsobem je zajištěna propagace? 

5. Jakým zázemím organizace disponují? (kvalita, počet, atd.) 

6. Jaký je stav  finančních  zdrojů? Jakým způsobem organizace získávají 

finance? 

7. Jak funguje vnitřní i vnější komunikace organizací? Na jaké úrovni je 

komunikace? 

8. Jakým způsobem sportovní organizace určují ceny? 

9. Jaký je počet oddílů a úroveň jejich činnosti? 

 Analýza  vnitřního  prostředí  může  být  provedena  mnoho  dalšími  metodami,  výše 

zmíněné metody jsou jen jedny z mnoha. Pro bakalářskou práci byly vybrány právě tyto dvě 

jako  nejvhodnější  pro  analýzu  dvou  baseballových  klubů.  Tedy  analýza  vnitřních  faktorů 

pomocí  metody  kritických  faktorů  úspěchu  (CSF)  a  teoretickou  koncepci  od  Čáslavové 

(2009) analýzu interních faktorů sportovní organizace. 
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3. Cíle a úkoly práce  

Cílem  této  bakalářské  práce  je  analýza  vnitřního  prostředí  organizace  Kotlářka  Praha  a 

pomocí  interní  analýzy  identifikovat  silné  a  slabé  stránky  klubu.  Dalším  cíle  je  provést 

analýzu  největšího  konkurenta  Draků  Brno  a  zjistit  jeho  silné  a  slabé  stránky.  Komparace 

těchto dvou předních baseballových klubů pak pomůže zjistit, jaké faktory stojí za 

dlouholetým a opakovaným úspěchem klubu Draků Brno.  Posledním cílem je zanalyzovat, 

zda je možné tyto faktory implementovat na podmínky klubu Kotlářka Praha, jejichž hlavním 

a  dlouholetým  cílem  je  právě  úspěch  v  české  nejvyšší  soutěži,  ale  také  kvalitní  práce  s 

mládeží. V obou faktorech Draci naprosto dominují.  

 

3.1 Úkoly práce 

 Studium odborné literatury  

 Sestavení  interview  a  provedení  hloubkových  rozhovorů  s  představiteli  Kotlářky 

Praha a Draků Brno  

 Úvod bakalářské práce  

 Vypracovat z odborné literatury teoretický základ práce  

 Základní charakteristika obou zkoumaných sportovních organizací 

 Nalezení a představení silných a slabých stránek obou klubů pomocí analýzy vnitřního 

prostředí 

 Analýza kritických faktorů úspěchu organizací  

 Komparace zkoumaných sportovních organizací  

 Shrnutí a doporučení pro klub Kotlářka Praha  
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4. Metodika práce  

 Samotná  analýza  vnitřního  prostředí  organizací  Kotlářka  Praha  a  Draci  Brno  byla 

provedena výše uvedenými metodami - analýzou interních faktorů organizace podle 

Čáslavové (2009) a analýzou kritických faktorů úspěchu CSF. Tato část práce se zaměřuje na 

identifikaci  silných  a  slabých  stránek  obou  organizaci,  ale  také  na  hlavní  faktory  úspěchu. 

Dále pak byla provedena analýza klíčových úspěchů v baseballovém odvětví.  

 V závěru praktické části je uvedena komparace výsledků obou vnitřních analýz klubů. 

Z  výsledků  analýz  vyplývají  doporučení  pro  klub  Kotlářka  Praha,  jak  by  měli  co  nejlépe 

eliminovat  své  slabé  stránky  a  poučit  se  z  faktorů  úspěchu  klubu  Draci  Brno.  Navržená 

opatření by měla do budoucna vést k celkovému zlepšení chodu klubu, ale také k 

úspěšnějšímu působení v domácí i mezinárodní soutěži.  

 Bakalářská  práce  bude  z  části  založena  na  osobní  zkušenosti  a  důvěrné  znalosti 

zkoumaného klubu Kotlářka Praha díky autorově dvanáctiletému hráčskému působení v klubu 

a poslední rok také díky manažerské praxi. Hlavním zdrojem informací pro analýzu interního 

prostředí  obou  organizací  byly  osobní  hloubkové  rozhovory  a  korespondence  přes  e-mail  s 

představiteli klubů, kteří se starají o chod organizací. Za Kotlářku Praha prezidentka klubu - 

Pavla  Cihlářová  a  členové  představenstva  Filip  Červenka,  který  působí  v  klubu  téměř  od 

počátku, a David Padyšák, který zastává funkci jak ve vedení klubu, tak i jako asistent trenéra 

A-týmu. Za Draky Brno odpovídal Jan Felkl, který působí v tomto klubu na pozici „sportovní 

sekretář“. Informace o Dracích Brno byly po dohodě získány z bakalářské a diplomové práce 

Jakuba  Hajtmara,  který  v  klubu  působí  téměř  dvacet  let  jako  hráč.  Další  informace  byly 

získány  rozborem  dostupné  literatury a  článků  z  webových  stránek, České  baseballové 

asociace  a  Evropské  baseballové  asociace.  Dalším  zdrojem  informací  jsou  Ročenky,  které 

vydává  každý  rok  Česká  baseballová  asociace,  kde  jsou  uvedeny  aktuální,  ale  také  hlavně 

historické statistiky a údaje.  
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5. Analýza sportovní organizace Kotlářka Praha 

 V úvodu této páté kapitoly bude nejprve tato organizace představena a pozornost bude 

věnována také jejímu historickému vývoji. Poté, co bude organizace dostatečně představena, 

se práce zaměří na samotnou analýzu vnitřního prostředí organizace Kotlářka Praha. Ta bude 

provedena dvěma způsoby, prvním způsobem je pomocí analýzy vnitřních faktorů organizace 

podle Čáslavové (2009), jak bylo popsáno v kapitole 2.4.2. Druhý způsob analýzy byl popsán 

v teoretické části v kapitole 2.4.1, jedná se o analýzu pomocí kritických faktorů úspěchu CSF.   

 Jako první se práce věnuje právě klubu Kotlářka Praha, který funguje na bázi 

zapsaného spolku. Historie tohoto klubu se píše od roku 1980, kdy Petr Aubrecht založil tento 

baseballový  oddíl.  Do  roku  2006  sportovní  organizace  měla  pouze  mládežnické  kategorie, 

avšak  v  těchto  kategoriích  patřila  k  nejúspěšnějším  v  republice.  Hlavním  důvodem,  proč 

Kotlářka neměla seniorské kategorie, byl fakt, že Kotlářka nedisponovala velkým hřištěm pro 

dospělý baseball. Hráči, kteří prošli mládežnickými kategoriemi Kotlářky, museli v určitém 

věku  opustit  tento  klub  a  jít  hrát  do  jiných  pražských  týmů  seniorský  baseball  (Červenka, 

2018).  

  

5.1 Charakteristika společnosti  

Název firmy:   Kotlářka Praha 

Sídlo:    Nad Jenerálkou 554/8, 160 00 Praha 6 - Vokovice 

Telefon:   +420 620 441 141 

Email:   info@kotlarka.com 

Webové stránky:  www.kotlarka.baseball.cz 

Prezident klubu:  Ing. Pavla Cihlářová 

Vedoucí manažer:  Ing. Filip Červenka 

Úspěchy:  1x  Mistr  České  republiky  (2015),  3x  Vicemistr  České  republiky  (2013,  2014, 

2016), 1x vítěz Českého baseballového poháru, 2x účast na Poháru mistrů evropských zemí 

(2014, 2016) 
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Cíle:  

Dlouhodobé cíle  

 kvalitní výchova mládeže, schopnost vychovávat hráče extraligové úrovně, 

vychovávat reprezentanty a umožnit jim cestovat po světě s reprezentacemi, 

 stabilizace  zázemí,  docílení  dlouhodobé  nájemní  smlouvy  s  Ministerstvem  vnitra 

České republiky, připojení se k tělovýchovné jednotě Ministerstva vnitra České 

republiky a získání větší kontroly nad stadionem, 

 navázání spolupráce s dlouhodobými sponzory, 

 stabilizace klubu jako takového (vedení, A-tým, mládež, trenéři), 

 profesionalizace vedení - sehnání manažera na hlavní pracovní poměr. 

Krátkodobé cíle  

 obsazovat medailové pozice, především s extraligovým A-týmem, ale také s 

mládežnickými kategoriemi.  

 

Obr. 3: Logo sportovní organizace Kotlářka Praha 

 

Zdroj: www.kotlarka.baseball.cz 
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5.2 Historie a úspěchy sportovní organizace Kotlářka Praha 

 Historie baseballového klubu Kotlářka Praha se začala psát už v roce 1980, kdy Petr 

Aubrecht založil ve spolupráci s Domovem dětí a mládeže Sportovní klub Kotlářka Praha. V 

roce 1999 byla SK Kotlářka druhým nejúspěšnějším mládežnickým baseballovým klubem v 

České  republice.  Vyhrála  celkem  15  medailí  na  Mistrovství  České  republiky  napříč  všemi 

kategoriemi.  Víc  medailí  vyhráli  do  té  doby  jen  členové  Sokol  Krč,  kteří  byli  největšími 

městskými rivaly SK Kotlářky (Waage, 2014). 

 Po roce 1999 začíná takzvaná "éra" Draků Brno, kdy začínají být úspěšní napříč všemi 

kategoriemi. Dostávají se v mládežnických kategoriích před SK Kotlářku a následně i před 

Sokol Krč. Do roku 2006 získává Kotlářka dalších 17 medailí v mládežnických kategoriích. 

Velmi úspěšná mládež ale musí z SK Kotlářky vždy po juniorském věku odejít hrát seniorský 

baseball do jiných pražských klubů, jak již bylo dříve zmíněno.  

 Po  roce  2006,  kdy  bylo  založeno  samostatné  občanské  sdružení  Kotlářka  Praha,  se 

začalo  s  výstavbou  baseballového  hřiště  na  Praze  6,  Na  Markétě.  Jeho  výstavbu  umožnila 

firma V Invest, která celou akci financovala. Lokalita musela být vybrána blízko dosavadního 

mládežnického areálu SK Kotlářka, které sídlilo v DDM Praha 6, Dejvice. Proto byl pronajat 

pozemek od Ministerstva vnitra České republiky Na Markétě, vedle plochodrážního stadionu. 

Výstavba byla dokončena v roce 2008 a hráči z mládežnických družstev SK Kotlářka mohli 

plynule přecházet do seniorských kategorií svého klubu. Tento krok byl považován za velmi 

zásadní  a  nezbytný  pro  následující  období.  Klub  mohl  nabídnout  svým  hráčům  zázemí  od 

nejmladší kategorie až po tu seniorskou (Červenka, 2018). 

 Nové  zázemí  rychle  přineslo  své  výsledky  i  na  sportovním  poli.  I  díky  angažování 

zahraničního trenéra, Kanaďana Mike Griffina, mužský tým v roce 2009 vyhrál národní ligu a 

postoupil do nejvyšší soutěže. V české extralize působí dodnes. 

 Hned  následující  rok  2010  se  týmu  podařilo  skončit  těsně  za  branami  play-off  a 

obsadit  tedy  5.  místo  v  nejvyšší  soutěži.  To  byl  první,  a  také  doposud  jediný  rok,  kdy  se 

Kotlářka Praha neprobojovala do extraligového play-off, a tudíž nehrála o titul Mistra České 

republiky.  

 V roce 2011 a 2012 extraligový tým skončil v základní části do čtvrtého místa. Poprvé 

se  tým  Kotlářky  Praha  probojoval  do  bojů  o  titul,  ale  velmi  mladý  tým,  který  neměl  ještě 

žádné zkušenosti s play-off baseballem, bral oba roky pouze čtvrtá místa a tedy bramborové 
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medaile. Tyto zkušenosti ale chtěl uplatnit v dalších letech, kdy přešli do dospělých kategorií 

velmi silné mládežnické ročníky. 

 Tyto zkušenosti tým zužitkoval hned následující rok, kdy se mu podařilo v základní 

části skončit jen jeden zápas za Draky Brno a postoupit opět do bojů o titul. Play-off baseball 

už  nebyl  nic  nového  pro  mladé  hráče,  a  tak  v  semifinále  porazili  ostravské  Arrows  3:1  na 

zápasy a poprvé v historii klubu si zahráli finále extraligy. Pozoruhodné je to, že tým působil 

v nejvyšší soutěži teprve čtvrtým rokem. Bohužel Draci Brno a jejich dlouholeté zkušenosti s 

finálovými zápasy byly obrovské, a tak vyhráli sérii 3:1 na zápasy a Kotlářce Praha nezbylo 

nic jiného, než pogratulovat vítězi a na svůj historický úspěch si ještě počkat. Tento rok byl 

významný  pro  Kotlářku  ještě  tím,  že  vyhrála  Český  baseballový  pohár  a  zajistila  si  tak  na 

následující rok účast na Poháru mistrů evropských zemí, kde Česká republika měla dvě místa 

- pro vítěze extraligy, a právě pro vítěze poháru. Tento turnaj je přirovnáván k fotbalové lize 

mistrů,  jen  v  baseballovém  prostředí,  tudíž  se  jedná  o  největší  klubový  turnaj  v  Evropě 

(www.baseball.cz, 2018). 

 Následující rok 2014 měl tým opět jasný cíl, a to konečně zvednout trofej pro vítěze 

extraligy  nad  svou  hlavu  a  přerušit  tak  nadvládu  Draků  Brno.  Základní  část  měla  stejný 

průběh jako minulý rok a tým skončil jeden zápas za úřadujícími mistry a postoupil do bojů o 

titul z druhého místa. Tentokrát ale v play-off  tým narazil na svého městského rivala Eagles 

Praha  (dříve  Sokol  Krč).  Série  dopadla  naprosto  jednoznačně  pro  Kotlářku,  a  to  3:0  na 

zápasy, což znamenalo, že druhý rok po sobě vyzvou Draky Brno ve finále.  

 Ještě  před  finále  tým  vyrazil  na  svůj  vůbec  první  evropský  turnaj  do  nizozemského 

Hoofddorpu,  kde  měl  poměřit  své  síly  proti  evropské  baseballové  špičce.  Kotlářce  se  na 

evropském turnaji příliš nedařilo a obsadila poslední šesté místo. Týmy z Itálie a Nizozemska 

byly  pro  čistě  amatérský  tým  z  Prahy  na  úplně  jiné  úrovni  a  bylo  vidět,  že  se  jedná  o 

profesionální  baseball.  Na  tým  čekal  návrat  do  domácí  extraligy  a  finále  proti  Drakům. 

Jednalo se o jednu z nejlepších finálových sérií, kterou rozhodl až poslední pátý zápas, který 

brněnský tým vyhrál nejtěsnějším možným výsledkem, a to 2:1 na body a tím vyhrál i celou 

sérii 3:2 na zápasy.  

 V roce 2015 vedení klubu opět vsadilo na zahraničního trenéra a angažovalo 

Američana  Krise  Richardse,  který  měl  zkušenosti  s  profesionálním  americkým  baseballem 

pod organizací Baltimore Orioles. Chvíli trvalo, než si celý tým zvykl na jeho profesionální 
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přístup,  a  tak  po  pár  zaváháních  ze  začátku  sezóny  opět  tým  obsadil  druhou  příčku  po 

základní části a také postoupil do bojů o titul. V semifinále se utkal s ostravskými Arrows, 

které vyřadil snadno, a to 3:0 na zápasy a vyzval koho jiného než Draky Brno ve finále. Opět 

se jednalo o velmi napínavé finále, které rozhodl až poslední pátý zápas. Tentokrát bylo štěstí 

na straně Kotlářky a poslední zápas zvítězila 3:1 na body, a tedy finálovou sérii 3:2 na zápasy. 

Kotlářka  Praha  si  splnila  svůj  největší  sen  i  cíl,  a  to  vyhrát  titul  mistra  české  extraligy  a 

přerušit  tak  nadvládu  Draků  Brno.  Poprvé  v  historii  se  tak  titul  přesunul  do  Prahy,  kdy 

předtím vyhráli 19 krát Draci Brno a jednou Technika Brno. Díky tomuto vítězství si Kotlářka 

zajistila druhou účast v Poháru mistrů evropských zemí (baseball.cz, 2018). 

 V  roce  2016  vedení  Kotlářky  opět  vsadilo  na  Američana  Krise  Richardse,  který  se 

předešlý  rok  osvědčil.  Roli  favorita  Kotlářka  zvládla  na  výbornou  a  vyhrála  taky  základní 

část, poprvé v historii extraligy vyhrál základní část někdo jiný než Draci Brno. V semifinále 

vyzvala Kotlářka městského rivala Eagles Praha, a díky vítězství v sérii 3:1 na zápasy opět 

postoupila  do  finále.  Ještě  před  finále  tým  vyrazil  do  italského  Rimini  na  Pohár  mistrů 

evropských zemí, kde změřil síly s evropskou špičkou. Byl to již druhý evropský turnaj pro 

Kotlářku a tým chtěl větší úspěch než v roce 2014. Bohužel se nepodařilo navázat na dobré 

výsledky  z  domácí  soutěže  a  Kotlářka  si  z  Itálie  odvezla  pět  porážek.  Těžká  rána  pro 

Kotlářku, která zjistila, že se ještě nemůže rovnat s evropskou špičkou. Následoval návrat do 

domácí soutěže a téměř již tradiční finále proti Drakům Brno. Opět se finále rozhodlo až v 

pátém zápase, kdy byl šťastnější brněnský tým, který vyhrál 21:9, a tedy celou sérii 3:2 na 

zápasy. Pro Draky to znamenalo návrat na baseballový trůn a dvacátý titul v české nejvyšší 

soutěži.  

 Další  rok  došlo  ke  změně  managementu  v  Kotlářce  a  nové  vedení  již  nechtělo 

angažovat zahraničního trenéra a rozhodlo se jít českou cestou. Novým trenérem mužského 

týmu  se  stal  Michal  Müller,  mimo  to  se  vedení  rozhodlo  neangažovat  zahraniční  hráčské 

posily. Velké změny přinesly konec několika opor týmu. To vše se promítlo v základní části, 

kdy Kotlářka skončila až na šestém místě, a díky novému systému extraligy, kdy postupovalo 

do bojů o titul celkem šest týmů místo čtyř, ještě nemusela sezóna skončit úplným fiaskem. V 

novém systému play-off, kdy každý s každým týmem odehraje tři zápasy a poté první tým z 

nové tabulky postupuje automaticky do finále a druhý se třetím odehrají semifinále, Kotlářka 

zúročila své zkušenosti a skončila na třetím místě. Vyzvala ostravské Arrows v semifinále, 

bohužel  prohrála  sérii  2:0  na  zápasy,  a  tím  pádem  si  po  čtyřech  letech  nezahrála  finále  a 
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obsadila celkovou třetí příčku. Titul Mistra České republiky opět vyhráli Draci Brno. Nové 

vedení  po  sezóně  rezignovalo  a  do  sezóny  2018  se  vrátilo  opět  staré  vedení,  které  vedlo 

organizaci před rokem 2017 (Červenka, 2018). 

 Za zmínku stojí největší počet hráčů, kteří měli podepsanou profesionální smlouvu v 

americkém systému Minor League system, která je farmářským systémem americké nejvyšší 

ligy Major League Baseball. Profesionální smlouvu podepsali Jan Novák s Baltimore Orioles 

v roce 2013, Marek Minařík s Philadelphia Phillies a později s Pittsburgh Pirates v roce 2010, 

Jakub Sládek s Philadelphia Phillies v roce 2008, Daniel Vavruša s New York Yankees v roce 

2011 a také Martin Červenka, který je jediným Čechem působícím v systému Minor Leagues 

v dnešní době. Martin Červenka hraje profesionální baseball v Americe již desátým rokem, 

kdy  v  roce  2008  podepsal  smlouvu  s  Cleveland  Indians.  V  letošním  roce  působí  v  třetí 

nejvyšší americké lize pod organizací Baltimore Orioles. Také několik hráčů hrálo baseball na 

amerických vysokých školách. College baseball hráli Ing. Petr Síla, Ing. Matěj Šůcha, Martin 

Mužík,  Filip  Smola,  Josef  Cihlář  a  Daniel  Padyšák.  Tento  velký  počet  hráčů,  kteří  měli 

možnost hrát baseball v Americe, je vůbec největší ze všech klubů v celé České republice a 

svědčí o dobré výchově mládeže v Kotlářce (Padyšák, 2018). 

 

5.3 Analýza vnitřního prostředí sportovní organizace Kotlářka 

Praha  

 Po historickém vývoji je na čase přesunout se na samotnou analýzu vnitřního prostředí 

sportovní organizace Kotlářka Praha. Analýza byla zpracována na základě osobních 

rozhovorů  s  předsedkyní  klubu  Pavlou  Cihlářovou,  generálním  manažerem  a  dlouholetou 

oporou  klubu  Filipem  Červenkou  a  s  asistentem  trenéra  seniorského  týmu  a  také  členem 

výkonného  výboru  Davidem  Padyšákem.  Podklady  byly  dále  získány  z  webových  stránek 

klubu, České baseballové asociace a jimi vydávaných ročenek. Prováděná analýza vychází z 

teoretické koncepce interní analýzy podle Čáslavové (2009), která byla podrobně rozebrána v 

teoretické části bakalářské práce v kapitole 2.4.2. Jak bylo v této části vysvětleno, je důležité 

vymezit kategorie, které se považují za naprosto zásadní pro správné fungování sportovního 

klubu.  Následně  bylo  u  těchto  jednotlivých  kategorií  identifikováno,  jaké  má  zkoumaná 

organizace přednosti, ale také jaké má nedostatky. Byly zanalyzovány interní faktory 
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sportovní organizace se zaměřením na subsystémy, které jsou přímo specifické pro sportovní 

klub Kotlářka Praha. 

1. Funkce a činnost sportovní organizace 

 - sportovní organizace je založená jako většina baseballových klubů na zcela 

amatérském vedení klubu. Kotlářka nemá žádného stálého zaměstnance, který by se staral o 

management, marketing, hřiště, ani cokoliv jiného. Toto je asi největší rozdíl oproti Drakům 

Brno,  kteří  mají  hned  čtyři  stálé  zaměstnance  (Cihlářová,  2018).  Zajištěním  sponzorů  se 

věnuje jak prezidentka klubu Pavla Cihlářová, tak generální manažer Filip Červenka. Bohužel 

se  v této  oblasti  dlouhodobě  nedaří.  Vedení  klubu  nedokáže  zajistit  významného  sponzora, 

který by zastřešoval dlouhodobou a významnou spolupráci. Pavla Cihlářová řeší vztahy vůči 

městu, státu a také celé baseballové asociaci. Filip Červenka komunikuje uvnitř klubu s hráči 

a  hledá  nové  zahraniční  posily.  Dále  se  do  vedení  klubu  zapojuje  Petr  Blažka,  který  má 

kompletně na starost správu areálu a hřiště. O propagaci a komunikaci s médii se starají dva 

hráči A-týmu, a to Matěj Šůcha a Lukáš Ercoli. Nově se také zapojila Kateřina Bílková, která 

má na starost komunikaci s rodiči jednotlivých členů. Vedení organizace si uvědomilo, že v 

tomto  směru  má  obrovské  nedostatky,  jelikož  právě  rodiče  hráčů  mládežnických  kategorií 

jsou potenciální fanoušci, ale také sponzoři. Proto by bylo dobré s rodiči více komunikovat a 

zapojovat je do chodu klubu (Červenka, 2018). Významnou nevýhodou je, že všichni 

jmenovaní plní svoji úlohu v klubu ve svém volném čase, zcela dobrovolně a zadarmo, tudíž 

se tyto povinnosti vždy odkládají až za práci, školu a osobní povinnosti. Dále stojí za zmínku 

to, že se jedná pouze o nadšené rodiče z řad současných nebo minulých hráčů a členů klubu.  

 - výhodou je také již zmíněná rodinná provázanost v klubu, kdy se jedná spíše o jednu 

velkou rodinu, která v klubu vytváří velmi ojedinělou, příjemnou a rodinnou atmosféru. I díky 

této  týmové  chemii  byla  Kotlářka  schopná  konkurovat  mnohem  profesionálnějším  klubům, 

jako jsou například Draci Brno. 

 - za nevýhodu lze určitě považovat nejednotnost klubu, kdy dvě kategorie (U11 a U13) 

nejsou pod organizací Kotlářka Praha, ale jsou pod SK Kotlářka, která patří pod Dům dětí a 

mládeže v Dejvicích.  

2. Personální zabezpečení sportovní organizace  

 - celý klub má dohromady 10 trenérů, působících napříč všemi kategoriemi. 

Nevýhodou je to, že pouze polovina z nich má dlouhodobější hráčskou zkušenost ze 
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seniorského  baseballu  a  druhou  polovinu  tvoří  nadšení  rodiče  nebo  hráči,  kteří  se  příliš 

neprosadili  v  dospělém  baseballu.  Další  nevýhodou  je  nedostatek  trenérů,  kteří  vedou  více 

věkových kategorií najednou. To má za následek roztříštěnost tréninků, přetěžování daných 

trenérů, a také organizační kolize v případě dlouhodobějších turnajů nebo soustředění 

jednotlivých  kategorií.  Například  Jakub  Cihlář  je  hlavním  trenérem  dvou  kategorií  (U15  a 

U23) a u třetí kategorie dělá asistenta (U18). 

 - jak již bylo zmíněno, Kotlářka Praha nemá žádného zaměstnance na hlavní pracovní 

poměr. O chod klubu se starají pouze nadšení rodiče nebo hráči ve svém volném čase, zcela 

dobrovolně a nejsou finančně ohodnoceni.  

 -  organizaci  řídí  samotný  výkonný  výbor,  jehož  předsedkyní  je  Pavla  Cihlářová. 

Kromě Pavly Cihlářové jsou ve výkonném výboru Jakub Vančura a Pavel Míka. 

3. Členové sportovní organizace  

 -  členská  základna  se  každým  rokem  rozšiřuje  i  díky  velké  pozornosti  věnované  v 

posledních letech nejmladším kategoriím, jako jsou U7 a U9. Například za poslední čtyři roky 

(2014 - 2017) se rozrostla členská základna o 93 členů (Ročenka ČBA, 2017). 

 -  v  roce  2017  byl  počet  registrovaných  členů  v  Kotlářce  Praha  následující:  112 

seniorů, 26 juniorů, 23 kadetů a 36 mladších žáků. To je celkem 197 registrovaných členů. To 

je až třetí nejvyšší počet hráčů z pražských klubů, kde nejvíc má Tempo Titans Praha, a to 

260, za kterými následují Eagles Praha s 244 členy (Ročenka ČBA, 2017). To může být také 

způsobené tím, jak již bylo výše zmíněno, že Kotlářka Praha postrádá dvě kategorie, a sice 

mladší kadety a žáky, kteří spadají pod SK Kotlářka. Stále ale Kotlářka obrovsky zaostává v 

počtu členů za Draky Brno, kteří budou rozebráni v dalších kapitolách. 

 - Kotlářka Praha se vždy chlubila silnou mládeží, která se pravidelně  umisťovala na 

medailových  pozicích  na  Mistrovství  České  republiky  a  pravidelně  dodávala  velký  počet 

reprezentantů do národních týmů. Bohužel v posledních letech Kotlářce lehce ujel vlak a v 

mládežnických  kategoriích  se  před  ně  dostaly  mnohem  mladší  kluby,  jako  je  třeba  Třebíč 

Nuclears,  Hroši  Brno  atd.  Vedení  organizace  si  to  uvědomuje  a  moc  dobře  ví,  že  dobrá  a 

kvalitní práce s mládeží byla vždy jedním z dlouhodobých cílů.  Pro podpoření rozvoje v této 

oblasti byl z konkurenčního klubu Tempa Titans Praha angažován Richard Kania, který má 

velké zkušenosti s mezinárodním baseballem. Richard Kania má zastřešovat práci s mládeží v 

Kotlářce a také školit a vzdělávat ostatní trenéry (Cihlářová, 2018). 
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Obr. 4: Registrovaní členové České baseballové asociace v roce 2017 

 

Zdroj: Ročenka ČBA, 2017 

4. Oddíly 

 -  rozdělení  mládežnických  kategorií  je  dáno  celoevropským  systémem.  Jednotlivé 

oddíly jsou mladší žáci (do 9 let), žáci (do 11 let), mladší kadeti (do 13 let), starší kadeti (do 

15 let), junioři (do 18 let), hráči do 23 let + seniorská kategorie. 

 -  celá  organizace  disponuje  7  oddíly  (3  seniorské,  4  mládežnické).  Největší  rozdíl 

oproti  Drakům  má  Kotlářka  v  úplně  nejmenších  kategoriích,  kdy  Kotlářka  má  pouze  jeden 

tým U7 a jeden tým U9, který ještě musí doplňovat hráči z U7. Oproti tomu Draci Brno mají 

k dispozici hned čtyři kategorie  - U6, U7, U8, U9. V těchto čtyřech kategoriích mají celkem 

122 registrovaných hráčů, zatímco Kotlářka pouze 36 (Ročenka ČBA, 2017). 

 - Kotlářka se v posledních letech snaží zaměřovat na mládežnické kategorie a 

postupně je vrátit na Mistrovství České republiky, kam se v posledních letech častokrát ani z 

pražského  přeboru  neprobojovaly.  Dále  díky  systematické  přípravě  a  dobré  spolupráci  se 

sdruženou SK Kotlářka opět obsazovat medailové pozice jako tomu bylo dřív. V seniorských 

mužstvech se Kotlářce dlouhodobě daří stabilně držet na špičce české extraligy. Za to mluví 

fakt,  že  za  posledních  8  let,  kdy  působí  seniorský  tým  Kotlářky  v  české  nejvyšší  soutěži, 
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postoupil hned sedmkrát do play-off, a tedy bojoval o titul. Největší konkurencí v seniorských 

kategoriích jsou právě Draci Brno a v posledních letech sílící Arrows Ostrava.  

 -  problém  rozhodně  je  v  počtu  trenérů,  kdy  na  197  registrovaných  členů  připadá 

pouhých 10 trenérů. Z toho vyplývá nějakých 20 hráčů na jednoho trenéra, což je sice lepší 

než u Draků Brno, ale stále velmi nedostačující.  

5. Sportovní zázemí 

 -  zde  se  také  nachází  obrovský  rozdíl  mezi  Kotlářkou  a  Draky.  Zatímco  Draci  mají 

velmi  moderní  stadion  s  umělým  osvětlením,  regeneračním  centrem  a  vlastní  víceúčelovou 

halou, tak Kotlářka je se svým zázemím ve velmi špatné pozici. Její stadion leží v Praze 6 

vedle Vypichu na pronajatém území od Ministerstva vnitra České republiky díky krátkodobé 

smlouvě. Bohužel plány Ministerstva vnitra České republiky s tímto územím mohou být jiné, 

než je právě baseballové hřiště, jelikož se jedná o velmi rozsáhlé pozemky v hlavním městě 

Praze, kde je v poslední době velký zájem o jakékoliv pozemky (Červenka, 2018). Je velký 

rozdíl, pokud je stadion postavený na vlastním pozemku nebo pouze na pronajatém. V tom se 

nachází obrovská slabina a nedostatek Kotlářky. Díky krátkodobé smlouvě je velmi obtížné 

sehnat jakékoliv investice, sponzory a celkově dlouhodobé záměry. To vše by bylo mnohem 

snazší v případě vlastního pozemku nebo dlouhodobé smlouvy a jistoty zázemí. 

 - Kotlářka situaci v dnešních dnech řeší a jedná s majitelem pozemku o zařazení do 

jejich  tělovýchovné  jednoty.  Pokud  by  se Kotlářka  stala  složkou  tělovýchovné  jednoty 

Ministerstva vnitra České republiky, měla by větší možnosti na získání finančních prostředků 

a  také  by  měla  větší  kontrolu  nad  svým  stadionem.  Velmi  pravděpodobně  by  toto  sloučení  

vedlo k uzavření tolik očekávané dlouhodobé smlouvy (Cihlářová, 2018). 

 - i díky krátkodobé smlouvě si Kotlářka nemůže postavit vlastní víceúčelovou halu s 

pálkařskými tunely a posilovnou. Proto je v zimním období odkázaná na halu v areálu Domu 

dětí a mládeže v Dejvicích, kde platí vysoký nájem a přichází tak až o 150 000 Kč každou 

zimu.  Tato  skutečnost  je  jedním  z  mnoha  rozdílů  oproti  Drakům  Brno,  kteří  mají  vlastní 

multifunkční halu ve svém areálu, do které chodí v zimním období nebo v nepříznivém počasí 

podle své libosti. V Praze působí ještě dva extraligové týmy kromě Kotlářky - Eagles Praha a 

Tempo Titans Praha. Eagles Praha, stejně jako Draci, disponují multifunkční halou, která jim 

slouží  k  trénování  v  zimních  obdobích.  Tuto  halu  pronajímají  ostatním sportům,  jako  třeba 

florbal  nebo  házená,  a  jedná  se  o  další  zdroj  finančních  prostředků  pro  organizaci.  Tempo 
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Titans i díky tomu, že jejich areál leží na jejich vlastních pozemcích, získalo grant a půjčku na 

vybudování multifunkční haly, kterou by mělo dostavět v roce 2018. Tím pádem Kotlářka v 

tomto směru dost zaostává i za pražskými kluby. 

 Kromě toho Kotlářka má bezmála 100 míst na sezení na tribuně a při extraligových 

zápasech využívá přenosné stoly a lavičky, díky kterým kapacitu může rozšířit o dalších 50 

míst. To je dostačující vzhledem k průměrné návštěvnosti okolo 100 diváků na extraligový 

zápas.  V  areálu  je  také  k  dispozici  dostatečně  velká  travnatá  plocha,  která  se  využívá  pro 

parkovací  účely.  Při  dodržení  správného  způsobu  parkování  se  na  travnatou  plochu  vejde 

okolo 50 aut. Areál také leží v bezprostřední blízkosti stanice metra A - Petřiny. Díky tomu je 

příjezd na stadion velmi snadný.  

6. Určování cen 

 - každý z registrovaných hráčů, včetně  členů A-týmu, musí platit každý rok členské 

příspěvky  v  různé  hodnotě,  která  je  závislá  na  věkové  kategorii,  ve  které  daný  hráč  hraje. 

Příspěvky  se  rozdělují  do  dvou  kategorií,  hráči  do  9  let  platí  členské  příspěvky  6  500  Kč. 

Zbytek hráčů, tedy kadeti, junioři i senioři platí roční členské příspěvky ve výši 10 000 Kč 

(Cihlářová, 2018). Zde je velký rozdíl oproti Drakům, kteří mají členské příspěvky nastavené 

úplně jiným systémem, který bude rozebrán později v bakalářské práci. 

 - součástí je také vstupné na zápasy Kotlářky Praha, které je spíše symbolické, a to ve 

výši 50 Kč. Vstupné bylo zavedeno až v letošní sezóně (2018), kvůli demotivování některých 

fanoušků. Proto se zvolila tato symbolická částka, která je přijatelná pro všechny. Pro sezónu 

2018 se také vytvořily klubové permanentky. Díky nim je vstup po celou sezónu na všechny 

zápasy jak základní části, tak play-off, na stadion zdarma. Cena těchto permanentek je opět 

symbolická, a to 400 Kč na sezónu. Permanentky byly vytvořeny zejména kvůli sponzorům, 

kdy se rozdalo 40 permanentek před sezónou sponzorům, trenérům a dlouholetým příznivcům 

klubu. Dále se prodalo okolo 15 permanentek ostatním fanouškům.  

 - doposud Kotlářka neměla příjmy ani výdaje při přestupu hráčů. Tento problém, nebyl 

zatím řešen. 

7. Propagace 

 - propagace je bezesporu velmi důležitou součástí každé sportovní organizace, která 

má ambice uspět a dostat se do povědomí potenciálních fanoušků a hráčů. V současné době 
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baseball  není  v  České  republice  příliš  rozšířen,  jako  tomu  je  ve  světě.  O  to  horší  je  tomu 

v Praze, kde je mezi prvoligovými sporty obrovská konkurence. S fotbalovou nebo hokejovou 

Spartou nebo Slávií se Kotlářka nemůže srovnávat. I přesto propagace a neustálé 

upozorňování na tým a jeho úspěchy musí být nedílnou součástí strategie Kotlářky Praha.  

 - výborná propagace klubu se daří přes našeho dlouholetého sponzora Pivovar 

Matuška, který dodává pivo na každý domácí zápas. Díky rostoucí poptávce právě po pivu od 

Matušky se společně daří přilákat nové fanoušky na stadion Kotlářky. Spojení pivo a baseball 

se Kotlářce během několika let velmi osvědčilo. Za vše mluví společná akce ,,Matuška day", 

kterou  pořádala  Kotlářka  ve  spolupráci  s  Pivovarem  Matuška  v  letošní  sezóně  (2018)  v 

červnu. Na stadion zavítalo bezmála 800 lidí, kteří vytvořili výjimečnou kulisu, která se jen 

tak na domácím extraligovém baseballovém zápase nevidí (Padyšák, 2018). 

 - nevýhodu lze spatřovat v žádné provázanosti pražské Kotlářky s ostatními pražskými 

sportovními kluby. Například Draci Brno i Arrows Ostrava jsou propojení a úzce spolupracují 

s  ostatními  sportovními  organizacemi  v  jejich  městech.  V  tom  leží  obrovský  propagační 

potenciál a oblast, ve které by se mohlo hodně zapracovat.   

 - propagace na internetu probíhá pomocí moderních webových stránek, 

facebookových  stránek  a  instagramového  profilu.  Tato  propagace  je  podrobněji  popsána  v 

následujícím bodě 8. Komunikace. Jedná se o propagaci primárně zaměřenou na A-tým, lze 

tedy doporučit větší zapojení propagace mládežnických družstev. 

8. Komunikace 

 -  interní  komunikaci  s  hráči  A-týmu  zajišťuje  zejména  Filip  Červenka  z  pozice 

generálního manažera a je kvalitní, přímočará a ve všech směrech dostačující. Nedostačující 

je naopak interní komunikace s rodiči členů v mládežnických kategoriích. Tyto rodiče vozí 

své děti několikrát týdně na stadion. Pokud by se podařilo tyto rodiče mnohem více zapojit do 

chodu klubu, bylo by to pro Kotlářku velmi výhodné. Rodiče můžou pomáhat trenérům na 

trénincích, jedná se také o potencionální fanoušky nebo sponzory. Tento fakt si vedení klubu 

začalo v poslední době uvědomovat, a proto se Kateřina Bílková snaží o zlepšení komunikace 

a celkově zapojení rodičů v organizaci (Cihlářová, 2018). 

 - komunikaci vně klubu co se týká státních a městských orgánů, sponzorů a 

baseballové asociace má na starost předsedkyně klubu Pavla Cihlářová.. Tato komunikace je 

velmi obtížná a časově náročná vzhledem k tomu, že má své vlastní zaměstnání a tuto funkci 
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dělá  pouze  ve  volný  čas  a  zcela  dobrovolně.  Každopádně  tato  komunikaci  je  nedostačující 

vzhledem k tomu, že v historii organizace byl pouze jediný větší dlouhodobý sponzor, a to 

firma iBod. Kotlářce by velmi pomohlo, kdyby měla manažera, který by byl zodpovědný za 

tuto  komunikaci  a  vztahy  se  sponzory  a  byl  by  zaměstnán  v  organizaci  na  hlavní  pracovní 

poměr a mohl by se této činnosti věnovat naplno. Takto tomu je v Dracích Brno, ale také v 

ostatních extraligových klubech, např. Eagles Praha či Arrows Ostrava.  

 -  komunikace  s  médii  probíhá  výhradně  přes  Jiřího  Uhlíře,  který  má  na  starost 

mediální práci České baseballové asociace. Jsou zveřejňovány články hlavně do internetových 

novin, jako například www.sport.idnes.cz a www.sport.cz, kde se objevilo několik článků o 

Kotlářce. Hlavně díky již zmíněnému ,,Matuška day"  a Martinu Červenkovi, který výborně 

klub  reprezentuje  svými  výkony  v  Americe.  Tyto  články  jsou  spíše  sporadické  a  nejsou 

založené na jakékoliv pravidelnosti. Jak tvrdí Jiří Uhlíř: ,,Je velmi obtížné dostat baseball do 

sportovních novin, nejedná se o fotbal nebo hokej. Musí se přijít s nějakým příběhem, nebo 

výjimečnou událostí, pak jsou novináři ochotni článek vydat".  

 -  dále  byla  v  minulých  letech  nainstalována  webová  kamera,  která  přenáší  domácí 

zápasy prostřednictvím webových stránek.  

 -  klub  má  také  nové,  moderní  webové  stránky,  které  jsou  propojené  s  webovými 

stránkami České baseballové asociace, odkud se přenáší všechny statistiky a výsledky. Nové 

webové  stránky  byly  spuštěny  v  květnu  roku  2017.  Webové  stránky  jsou  díky  tomuto 

propojení  aktuální  -  www.kotlarka.baseball.cz.  Za  rok  2017  (od  května)  bylo  na  stránkách 

sdíleno 21 článků, a to výhradně o extraligovém týmu. Proto by bylo potřeba větší zapojení 

mládežnických kategorií do webových stránek. Kotlářka dále využívá facebookových stránek, 

kde je v dnešních dnech kolem 965 fanoušků. Na facebooku je Kotlářka výrazně nejaktivnější 

a  přidává  na  svůj  profil  novinky  téměř  každý  den.  Objevují  se  zde  veškeré  výsledky  a 

pozápasové rozhovory. Stejně tak instagramový profil, který má 1 333 sledujících. Přidávání 

fotek je zde nepravidelné, a za 2 roky, co Kotlářka provozuje instagramový účet, zde má 140 

příspěvků, z toho vyplývá okolo 70 příspěvků za rok.  
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Obr. 5: Počet fanoušků na sociálních sítích ke dni 15. 8. 2018 

 

Zdroj: zpracováno autorem 

9. Finance 

 - rozpočet klubu se skládá z peněz od města, grantů, členských příspěvků a podpory ze 

stran sponzorů. 

 -  podstatným  zásahem  do  rozpočtu  je  každoročně  velmi  nákladná  nafukovací  hala 

DDM,  která  slouží  k  zimní  přípravě.  Jak  již  bylo  výše  zmíněno,  jedná  se  o  částku  téměř 

150 000,- Kč za zimní přípravu. Také zahraniční hráči a trenér A-týmu je velmi nákladnou 

položkou  každý  rok.  V  roce  2017  činily  roční  náklady  600 000,-  Kč  a  zahrnovaly  mzdové 

náklady a ubytování. 

 -  celkový  rozpočet  organizace  dosáhl  v  roce  2017  částky  1,4  mil.  Kč.  Další  velkou 

položkou  rozpočtu  kromě  A-týmu  a  nafukovací  haly  byl  provoz  areálu  jako  takového. 

Travnatá plocha, sítě, značení hřiště před zápasy (lajnování), antuka, voda, elektrická energie, 

náklady na správce areálu atd., se vyšplhaly téměř na částku 350 000,- Kč. Náklady na mládež 

dosáhly částky 300 000,- Kč (Cihlářová, 2018). 

 - velkým příjmem klubu jsou členské příspěvky. Příjem z těchto příspěvků dosáhl v 

roce  2017  514 000,-  Kč.  Další  příjmy  tvoří  sponzoring,  za  rok  2017  se  jednalo  o  částku 

zhruba  500 000,-  Kč.  Poslední  příjem  je  tvořen  granty,  zejména  od  České  baseballové 

asociace, Magistrátu hlavního města Prahy (Cihlářová, 2018). 
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Sponzoři: 

  Pivovar Matuška, Broumy 

  V Invest CZ a.s., Praha 5 

  FASTBOOKING, Praha 

  Hydrosoft Veleslavín s r.o., Praha 

  ProKonEx s.r.o., Praha 

  Under Armour, Jinočany 

  Atelier PROMIKA s r.o., Praha  

  PRAGUE .TV 

  Pe3ny Net s r.o., Praha 

  Rustic Jerky s r.o., Praha 

 

5.4 Analýza kritických faktorů úspěchu Kotlářky Praha 

 V této kapitole jsou rozebrány kritické faktory  úspěchu dané organizace. Teoretický 

základ  této  analýzy  byl  popsán  v  teoretické  části  bakalářské  práce  v  kapitole  2.4.1.  Tato 

metoda je jednou z vůbec nejpoužívanějších metod na analýzu vnitřního prostředí organizace. 

Tvoří  ji  dvě  části  -  rozpoznání  slabých  a  silných  stránek  klubu  a  analýza  faktorů  úspěchu 

organizace v daném odvětví. Podle tohoto teoretického postupu bude postupovat i tato práce 

při vnitřní analýze sportovní organizace Kotlářka Praha. 

5.4.1 Identifikace silných stránek Kotlářky Praha 

 Mezi silné stránky sportovního klubu Kotlářka Praha patří: 

 Práce s mládeží 

 Jedním z důvodů, proč Kotlářka byla schopná posledních 5 let konkurovat klubu jako 

jsou Draci Brno, je kvalitní výchova mládeže. Silné generace vychovali trenéři jako Zdeněk 

Josefus, Filip Červenka či Filip Smola. Tito mladí hráči v dnešní době tvoří jádro A-týmu. 

Kotlářka se vždy pyšnila velkým množstvím reprezentačních hráčů napříč všemi kategoriemi. 

Díky  tomu,  že  spousta  těchto  hráčů  prošla  mládežnickými  reprezentacemi  a  setkala  se  s 

baseballem  na  mezinárodní  úrovni,  mohli  tyto  zkušenosti  využívat  v  Kotlářce.  Za  kvalitní 

práci s mládeží mluví také fakt, že Kotlářkou prošlo nejvíce hráčů, kteří zkusili hrát 

profesionální  baseball.  V  roce  2008  podepsal  první  profesionální  smlouvu  s  americkým 
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klubem Jakub Sládek, následoval ho Daniel Vavruša, Marek Minařík a Jan Novák. Největším 

úspěchem je určitě Martin Červenka, který podepsal profesionální smlouvu také v roce 2008 a 

v  amerických  profesionálních  organizacích  se  pohybuje  dodnes.  Odehrát  deset  sezón  v 

profesionálních ligách se doposud žádnému Čechovi nepovedlo a Martin je určitě největším 

baseballovým talentem v České republice. Dále také stojí za zmínku počet hráčů, kteří hráli 

baseball na amerických vysokých školách. Hráči, kteří hráli College baseball, jsou jmenováni 

v kapitole 5.2. Tyto zahraniční zkušenosti hráči přenáší do Kotlářky.  

 Jak již bylo výše zmíněno, tak Kotlářka v posledních letech lehce zaspala a 

nevěnovala  výchově  mládeže  takovou  pozornost.  Díky  tomu  se  před  ní  dostaly  organizace 

jako Třebíč Nuclears nebo Eagles Praha, které se zaměřily na výchovu mládeže. Vedení klubu 

si  tento  fakt  dobře  uvědomilo  a  zaměřilo  se  na  odstranění  těchto  nedostatků.  Přímo  se 

zaměřilo na nejmladší kategorie U9 a U7, pro které vybudovalo dvě zcela nové hřiště v areálu 

(Cihlářová, 2018). Tento propad lze vidět na obrázku č. 6 a č. 7. Na obrázku č. 6 je patrné, jak 

se  organizace  umísťovala  na  Mistrovstvích  České  republiky  v  mládežnických  kategoriích. 

Modrá křivka znázorňuje umístění mezi lety 1993 - 2009, kdy mládež Kotlářky patřila mezi 

tři nejlepší v České republice. Následně červená  křivka znázorňuje propad v umístění mezi 

lety  2010  -  2016.  V  tomto  období  patří  Kotlářka  až  na  šesté  místo  co  se  umisťování  týče. 

Kotlářku předběhly organizace jako Třebíč Nuclears, Arrows Ostrava atd. Pouze šest medailí 

za  posledních  sedm  let  ze  všech  mládežnických  kategorií  je  velmi  alarmující  číslo.  Tento 

propad  se  samozřejmě  projevil  na  počtu  obdržených  bodů  za  jednotlivá  umístění,  které 

uděluje  Česká  baseballová  asociace.  Bodové  ohodnocení  vychází  ze  systému  5-4-3-2-1,  na 

základě umístění v každé věkové kategorii. Tento bodový propad je znázorněn na 

následujícím obrázku č. 7. 
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Obr. 6: Umístění na mistrovstvích republiky mládeže v letech 1993-2009 a 2010-2016 

 

Zdroj: zpracováno autorem 

 

Obr. 7: Počet obdržených bodů za umístění na Mistrovství České republiky 

 

Zdroj: zpracováno autorem 
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 Kvalitní zahraniční posily 

 Díky  velmi  kvalitním  zahraničním  posilám  byla  Kotlářka  tak  konkurenceschopná  a 

schopná  vyhrát  českou  Extraligu  v  roce  2015.  Hlavní  rozdíl  oproti  Drakům  je  naprosto 

odlišná  finanční  situace  organizace,  tudíž  si  Kotlářka  nemohla  nikdy  dovolit  příliš  drahé 

zahraniční hráče. Zatímco Draci většinou volili starší, zkušenější hráče s obrovskými 

zkušenostmi s profesionálním baseballem po celém světě, Kotlářka vždy volila mladší, a tudíž 

i  levnější  zahraniční  posily.  I  přesto  tito  hráči  byli  vždy  na  špičkové  úrovni  a  Kotlářce 

pomohli  k  jejím  úspěchům  (Červenka,  2018).  Vůbec  prvním  cizincem  v  klubu  byl  Mike 

Griffin,  který  přišel  do  klubu  v  roce  2009.  Mike  zde  působil  jako  hráč,  ale  i  jako  trenér. 

Dalším  zahraničním  trenérem  byl  Patrik  Ahearne  v  roce  2012.  Posledním  zahraničním 

trenérem,  který  v  klubu  působil,  byl  Kris  Richards  v  letech  2015-2016,  kterému  se  v  roce 

2015 podařilo vyhrát s Kotlářkou Extraligu. Poslední dvě sezóny byli vytipování zahraniční 

hráči, kteří byli ochotni působit v organizaci pouze za ubytování, bez mzdových nákladů. O 

hledání  zahraničních  posil  se  v  klubu  stará  Filip  Červenka,  kterému  pomáhá  jeho  syn,  již 

zmíněný Martin Červenka, který působí deset let v amerických profesionálních soutěžích, kde 

nasbíral velké množství kontaktů.  

 Angažování trenéra Mika Griffina 

 Sice  je  to  už  téměř  deset  let  stará  záležitost,  ale  později  se  ukázalo,  že  angažování 

hrajícího  trenéra  Mika  Griffina  v  roce  2009  bylo  jedním  z  nejdůležitějších  kroků  v  historii 

klubu. Kanaďan převzal tým v roce 2009, kdy Kotlářka působila v druhé národní lize. Díky 

jeho zkušenostem, odhodlání a cílevědomosti tým vyhrál v roce 2009 národní ligu a postoupil 

do české Extraligy. Úplně nové tréninkové metody měly za následek úspěch i následující rok 

v Extralize, kdy jako nováček ligy těsně skončil za branami play-off a obsadil tedy 5. místo. 

Po  roce  2010  byl  Mike  nucen  odletět  z  České  republiky  a  následně  se  věnoval  rozvoji 

baseballu v Číně, založil si vlastní baseballovou akademii v Severní Karolíně a dnes působí 

opět v České republice jako hlavní trenér seniorského národního týmu (Padyšák, 2018). 

 Spolupráce s Pivovarem Matuška 

 Jeden z hlavních sponzorů klubu je Pivovar Matuška, který klub podporuje 

dlouhodobě. Pivovar byl založen v roce 2009 a téměř od jeho založení klub podporuje. Jedná 

se  o  minipivovar,  který  je  v  Praze  velmi  známý  svým  kvalitním  řemeslným  pivem.  Na 

stadionu Kotlářky nenajdete jiné pivo než právě Matušku a díky tomu Kotlářka získala za ty 
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roky  spousty  nových  fanoušků  a  příznivců  klubu.  Za  zmínku  stojí  společná  akce,  kterou 

připravila Kotlářka právě ve spolupráci s Pivovarem Matuška. ,,Matuška day" se konal v roce 

2018 a díky výborné propagaci a ojedinělosti takové akce přišlo na stadion okolo 800 lidí, což 

je na český baseball velmi vysoké číslo. To se dá považovat za velmi silnou stránku Kotlářky 

a lze usuzovat, že by Kotlářka mohla těžit mnohem víc z takové lukrativní spolupráce, jako 

má právě s Pivovarem Matuška.  

Obr. 8: Článek v novinách o Kotlářce Praha 

 

Zdroj: www.sport.cz 

 Návštěvnost na stadionu 

 Kotlářka se chlubí jednou z největších návštěvností v Extralize. Průměrná návštěvnost 

se  pohybuje  okolo  100  diváků,  což  je  oproti  ostatním  klubům  vysoké  číslo.  Například 

Drakům se dlouhodobě  nedaří přilákat diváky na svůj stadion během extraligových zápasů. 

Jejich průměrná návštěvnost je okolo 45 diváků na zápas, což je velmi nízké číslo na to, jaké 

mají jméno v českém baseballovém prostředí. Tato vysoká návštěvnost Kotlářky je způsobená 



45 
 

propagací  převážně  na  sociálních  sítích.  Nicméně  největším  lákadlem  pro  fanoušky  stále 

zůstává již zmíněné pivo od Pivovaru Matuška, které se zde čepuje za nejlevnější cenu v celé 

Praze. Při finálových sériích proti Drakům na stadion zavítalo většinou okolo 400 diváků, a to 

je  pro  český  baseball  obrovské  číslo.  Návštěvnost  nelze  porovnávat  se  všemi  kluby,  které 

působí v Extralize, jelikož ne všude se platí za vstup a evidují se počty diváků.  Jak již bylo 

zmíněno, Kotlářka nemá žádné profesionální vedení a v jejím čele stojí nadšení rodiče, což je 

bezpochyby její nevýhodou. Za následek to má ale zcela uvolněnou atmosféru v organizaci, 

která  je  právě  její  silnou  stránkou.  Výborně  to  jde  vidět  při  extraligových  zápasech,  kdy 

maminky  hráčů  v  čele  s  předsedkyní  klubu  Pavlou  Cihlářovou  prodávají  občerstvení  na 

stadionu. Díky této přátelské atmosféře také předsezonní cíle nebývají nereálné a díky tomu 

se na hráče nevyvíjí takový tlak, který je třeba tvořen na hráče Draků. 

5.4.2 Identifikace slabých stránek Kotlářky Praha 

 Mezi slabé stránky sportovního klubu Kotlářka Praha patří: 

 Zázemí 

 Jednou  z  hlavních  slabých  stránek  klubu  je  zázemí,  které  je  rozhodně  nedostatečné. 

Hlavním  důvodem,  proč  je  zázemí  v  takovém  stavu  je  to,  že  stadion  leží  na  pronajatém 

pozemku od Ministerstva vnitra České republiky. Tato nájemní smlouva je pouze 

krátkodobého  charakteru,  z  toho  důvodu  se  nedá  stadion  nějakým  výrazným  způsobem 

rekonstruovat či rozšiřovat jeho zázemí. Zde je také příčina toho, proč je velmi obtížné zajistit 

jakékoliv  investice,  sponzory  a  rozsáhlejší  granty.  To  vše  by  bylo  mnohem  jednoduší  v 

případě  dlouhodobé  nájemní  smlouvy  s Ministerstvem  vnitra  České  republiky.  V současné 

době  vedení  Kotlářky  usiluje  o  připojení  k  tělovýchovné  jednotě  Ministerstva  vnitra  České 

republiky. To by byl velký krok k uzavření dlouhodobé smlouvy a zlepšení celkového zázemí 

(Cihlářová, 2018). 

 Zázemí  Kotlářky  a  zázemí  Draků  je  zcela  nesrovnatelné,  jelikož  Draci  disponují 

moderním a zcela špičkovým zázemím, které patří k jednomu z nejlepších i v Evropě.  

 Neschopnost sehnat dlouhodobé partnery 

 Kotlářka byla za svou historii schopná sehnat pouze jednoho dlouhodobého partnera, a 

tím byla firma iBod, která klub podporovala tři roky. Její podpora byla výhradně finanční, a to 

pouze pro A-tým. Klub podporovala v letech 2014-2016. Pro extraligový tým byla vytvořena 
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nová  tréninková  trika  s  logem  firmy  iBod.  Dále  byly  tyto  finanční  prostředky  použity  na 

zahraničního  trenéra  Krise  Richardse  a  na  celkový  provoz  A-týmu.  Bohužel  to  byl  jediný 

větší  dlouhodobý  partner  klubu.  Vedení  klubu  si  uvědomuje,  že  pro  plnění  nastavených 

dlouhodobých cílů je nezbytné sehnat dalšího dlouhodobého partnera.  

 Draci  jsou  v  této  oblasti  mnohem  úspěšnější,  ale  to  je  také  dané  již  zmíněným 

špičkovým stadionem, kde jsou schopni pro sponzory přichystat různé firemní akce atd., ale 

také velikostí organizace. Také je zde důležité zmínit obrovskou podporu města Brno, kterou 

Draci dostávají a tak je město jejich největším sponzorem (Hajtmar, 2015).  

 Neprofesionální přístup 

 Vedení  této  organizace  je  čistě  dobrovolné  a  amatérské.  Naproti  tomu,  Draci  Brno 

mají hned čtyři zaměstnance na hlavní pracovní poměr. To jim pomáhá při hledání sponzorů, 

marketingu, PR atd. Podle hlavního manažera Filipa Červenky je jedním z dlouhodobých cílů 

organizace  zajištění  manažera  na  hlavní  pracovní  poměr,  který  by  mohl  veškerý  svůj  čas 

věnovat klubu a rozvoji klubu jako takového. Je to velmi důležité, pokud chce Kotlářka zůstat 

konkurenceschopná vůči ostatním klubům, které takovouto profesionalizaci postupně 

zavádějí.  

 Finanční náročnost 

 Finanční náročnost může být jednou ze slabých stránek klubu. Patří sem výše 

členských  příspěvků,  která  je  organizací  stanovená.  Každý  registrovaný  hráč  v  organizaci 

musí platit každý rok členské příspěvky. Výše členských příspěvků je uvedena v kapitole 5.3 

Určování  cen.  Pokud  se  k  této  částce  připočte  ještě  částka  za  nákup  potřebného  vybavení 

(rukavice, dres, čepice, pálka, spikes, kalhoty atd.), lze se dostat až na 15 000 - 20 000,- Kč za 

rok, což je velmi vysoká částka vzhledem k menší popularitě baseballu v České republice, a 

proto by mohla odradit nějaké potencionální hráče. Tato částka je mnohem vyšší, než kterou 

musí platit hráči např. fotbalu nebo florbalu. U těchto sportů jsou materiální náklady daleko 

nižší. Naproti tomu právě v baseballu nebo hokeji jsou tyto náklady poměrně vysoké. 

 Nedostatek kvalitních trenérů mládežnických kategorií 

 Jak  již  bylo  výše  zmíněno,  v  klubu  působí  10  trenérů  napříč  všemi  kategoriemi. 

Vzhledem  k  počtu  registrovaných  členů  v  organizaci  to  je  nedostatečné  číslo.  Například  v 

případě nejmladších kategorií, kdy U9 a U7 mají společný trénink. Účast na těchto trénincích 
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je  okolo  30  dětí,  které  jsou  pod  vedením  třech  trenérů,  což  je  alarmující  číslo.  Z  tohoto 

důvodu není v silách daných trenérů se dostatečně věnovat každému hráči. Obzvlášť v tomto 

věku  je  důležité  dětem  věnovat  dostatek  pozornosti  a  vštěpit  jim  baseballové  základy.  Jak 

tvrdí předsedkyně klubu Pavla Cihlářová, je potřeba větší zapojení rodičů, kteří by pomáhali 

trenérům  jednotlivých  kategorií.  V minulosti  bylo  zvykem,  že  alespoň  2-3  rodiče  pomáhali 

jak  na  hřišti  s trénováním,  tak  byli  nápomocni  s  organizačními  záležitostmi.  To  bohužel 

nefunguje tak dobře, jako dřív a trenéři jsou na to dost často sami. 

 Další nevýhodou je, že trenéři jsou nuceni trénovat více věkových kategorií najednou. 

To má za následek obrovské časové vytížení daných trenérů a také nedostatečnou pozornost 

jednotlivým  hráčům.  Dalším  problémem  je  to,  že  pouze  polovina  trenérů  má  zkušenosti  ze 

seniorského  baseballu.  To  by  se  mělo  řešit  větším  zapojením  hráčů  A-týmu  u  trénování 

mládežnických kategorií. Zatím pouze dva hráči, Ivan Aubrecht a Jakub Sládek, pomáhají s 

trénováním dětí v Kotlářce.  

 Vysoké náklady na tréninky v zimním období 

 Oproti  Drakům  Brno  nemá  Kotlářka  vlastní  víceúčelovou  halu,  ve  které  by  mohla 

trénovat  v  zimním  období  mimo  sezónu  nebo  také  v  nepříznivém  počasí.  Díky  tomu  je 

Kotlářka v zimních obdobích nucena využívat nafukovací halu v areálu Domu dětí a mládeže 

v  Dejvicích.  Provoz  takové  haly  je  peněžně  náročný,  tudíž  i  nájem  je  vysoký.  Kotlářka 

využívá halu od října do března, tedy téměř půl roku. Půlroční nájem takové haly se vyšplhá 

až na 150 000,- Kč.  

 Tato hala není pouze na baseball, ale je víceúčelová, proto zde má Kotlářka omezený 

čas  v  týdnu.  Jelikož  má  Kotlářka  7  kategorií,  musí  některé  kategorie  trénovat  ve  velmi 

nekomfortních večerních hodinách. Část víceúčelové haly Draků tvoří posilovna, tudíž hráči 

nemusí  chodit  ještě  zvlášť  do  posiloven,  ale  mohou  mít  týmové  silové  tréninky.  Hráči 

Kotlářky jsou nuceni chodit individuálně do posiloven, podle jejich možností.  

 Nestálost hlavního vedení klubu 

 Vedení organizace se za posledních pár let několikrát změnilo. Filip Červenka 

považuje  za  největší  zásah  do  vedení  odchod  Josefa  Paclta  a  Jaroslava  Vondřičky,  který 

působil  v  klubu  jako  manažer  pro  rozvoj  areálu  a  také  byl  velkým  sponzorem  organizace. 

Následně  klub  řídila  pouze  Pavla  Cihlářová  a  Filip  Červenka.  ,,V  dnešní  době  se  vedení 
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rozšířilo na nějakých sedm členů a rozdělili jsme si funkce mezi sebe. Stabilizace vedení jako 

takového je určitě jedním z našich cílů" tvrdí Cihlářová. 

 Špatné hráčské podmínky 

 Zde  leží  další  slabá  stránka  organizace.  Ve  srovnání  s  Draky  Brno  jsou  podmínky 

vytvářené pro hráče naprosto nesrovnatelné. Zatímco hráči Draků mají vytvořené podmínky 

srovnatelné  s  profesionálními  sportovními  organizacemi,  Kotlářka  v  tomto  pohledu  dost 

zaostává. Hráči A-týmu Draků od klubu dostávají hráčské vybavení v podobě dresů, rukavic, 

pálek,  spikes  atd.  zcela  zdarma.  Také  mají  odpuštěné  hráčské  příspěvky.  Naproti  tomu 

Kotlářka  o  jejich  hráče  takovýmto  stylem  nepečuje.  Je  to  určitě  způsobeno  finančními 

možnostmi organizace, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že hráči nejsou v organizaci 

vázáni žádnými smlouvami, a proto je jejich spokojenost v klubu zásadní pro jejich setrvání v 

organizaci.  Vedení  Kotlářky  by  si  mělo  více  uvědomovat,  že  A-tým  je  na  vrcholu  jejich 

organizační pyramidy a mělo by se snažit vytvořit jim lepší podmínky v klubu, jinak by se 

tato pyramida mohla jednoho dne rozpadnout. 

 Rozdělení klubu na Kotlářka Praha a SK Kotlářka 

 Poslední slabou stránkou je fakt, že Kotlářka je rozdělená na dvě části, kdy Kotlářka 

Praha  má  pod  sebou  kategorie  U7,  U9,  U15,  U18  a  všechny  seniorské.  Naproti  tomu  SK 

Kotlářka  má  pod  sebou  dvě  kategorie  -  U11  a  U13.  Tato  rozdělenost  je  kvůli  hřišti,  kdy  v 

areálu  Kotlářky  Praha  není  dostatek  prostoru  k  vybudování  hřišť  pro  tyto  dvě  kategorie, 

jelikož  se  hřiště  v  mládežnických  kategoriích  velikostně  liší.  To  má  za  následek,  že  hráči 

Kotlářky Praha se po kategorii U9 musí přesunout do SK Kotlářka a projít si zde kategorie 

U11 a U13, aby se následně mohli opět vrátit a hrát kategorii U15 v Kotlářce Praha.  Díky 

tomuto systému Kotlářka Praha přichází i o členské příspěvky z těchto dvou kategorií, jelikož 

příspěvky  patří  Domu  dětí  a  mládeže.  Spolupráce  je  sice  dlouhodobě  bezproblémová  a 

funkční, ale je to rozhodně slabá stránka, kterou by se vedení mělo pokusit v budoucnu řešit 

tím, že vybuduje vlastní prostory, kde tyto dvě kategorie budou moci trénovat a hrát. Vznikne 

tak jednotný sportovní klub Kotlářka Praha se všemi věkovými kategoriemi.  

5.4.3 Analýza faktorů úspěchu organizace v odvětví  

 Analýza faktorů úspěchu Kotlářky Praha v odvětví, jinými slovy v českém 

baseballovém prostředí, je znázorněna na následujícím obrázku č. 10. Jak již bylo popsáno v 

teoretické části, jednotlivé interní faktory mohou nabývat hodnot +3 až -3, přičemž hodnota 
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+3  je  nejlepší  možná,  jaké  lze  v  analýze  dosáhnout.  Naopak  tomu  je  při  hodnotě  -3,  která 

představuje  nejhorší  možný  výsledek.  Nulová  hodnota  pak  představuje  český  extraligový 

průměr.  Hodnoty  byly  stanoveny  a  zvoleny  na  základě  autorových  osobních  znalostí  a 

zkušeností českého baseballové prostředí a na základě diskuzí se členy  vedení jednotlivých 

zkoumaných sportovních klubů. 

 Následující grafická analýza názorně zobrazuje faktory, ve kterých organizace vyniká, 

ale také ty, které jsou spíše jejími slabostmi. Graf ukazuje, že Kotlářka Praha exceluje co se 

týče  zahraničních  posil,  pozice  v  extralize  a  výchovy  talentů.  Všechny  tyto  faktory  byly 

popsány výše v bakalářské práci. Naopak velkým nedostatkem je zázemí, profesionalita A-

týmu, získávání sponzorů a finanční situace. Vedení klubu si tyto faktory moc dobře 

uvědomuje  a  všechny  tyto  faktory  uvažuje  do  svých  dlouhodobých  cílů,  jak  bylo  rovněž 

popsáno  výše  v  analýze.  Jak  říká  Pavla  Cihlářová,  naprostým  základem  pro  klub  v  dnešní 

době je vyřešit problémy s pozemky a krátkodobou smlouvou s ministerstvem vnitra. 

Následně  se  od  toho  bude  odvíjet  větší  možnosti  získávání  grantů,  shánění  lukrativnějších 

sponzorů a tím i zlepšení celkové finanční situace organizace. S rostoucími financemi by měla 

přijít následná profesionalizace klubu, priorita bude sehnat manažera klubu na hlavní pracovní 

poměr. 
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Obr. 9: Hodnotící stupnice faktorů úspěchu Kotlářky Praha 

Zdroj: zpracováno autorem 
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6. Analýza sportovní organizace Draci Brno  

 Druhou  analyzovanou  sportovní  organizací  jsou  Draci  Brno.  Klub  má  právní  formu 

společnosti s ručením omezeným. Historie organizace se píše ještě dříve než Kotlářky, a to od 

roku  1972.  Klub  je  bezpochyby  historicky  nejlepším  českým  baseballovým  klubem.  Draci 

byli už 21x mistrem české extraligy a pouze dvakrát v historii skončili jako vicemistr ligy. 

Také  v  mládežnických  kategoriích  si  Draci  drží  velmi  dominantní  postavení  napříč  všemi 

kategoriemi. Struktura této kapitoly bude shodná jako struktura kapitoly předchozí. Nejprve 

bude organizace charakteristicky představena, poté se bude práce věnovat historickému vývoji 

klubu.  Třetí  část  této  kapitoly  bude  zaměřena  na  analýzu  vnitřního  prostředí  brněnského 

klubu, stejným způsobem jako tomu bylo u analýzy první organizace. Kapitola je založena na 

osobních  rozhovorech, emailové  korespondenci  s  vedením  klubu,  ale  hlavně  vychází  z 

dostupné bakalářské a diplomové práce jedné z dračích hráčských opor, která v klubu působí 

téměř  dvě  desetiletí,  a  to  Jakuba  Hajtmara,  který  studoval  management  sportu  na  fakultě 

sportovních studií Masarykovi univerzity v Brně.  

 

6.1 Charakteristika společnosti 

Název firmy:   Draci Brno  

Sídlo:    Městský baseballový stadion, Sokolova 2h, Brno - Komárov 619 00 

Telefon:   +420 602 761 593 

Email:   baseball@draci.cz 

Webové stránky:  www.draci.baseball.cz 

Prezident klubu:  Ing. Igor Kratochvíl 

Vedoucí manažer:  Ing. Arnošt Nesňal 

Úspěchy: 21x Mistr České republiky (1995-2010, 2012-2014, 2016-2017), 18x vítěz Českého 

baseballového poháru, 2x 3. místo na Poháru mistrů evropských zemí (Viladecans 1998, San 

Marino  2003),  3x  vítěz  Federation  cup  of  European  Baseball  (2001,2006,  2016),  1x  vítěz 

C.E.B. cup (2017). 
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Cíle: 

Dlouhodobé cíle:  

 udržet  si  status  průkopnické  organizace  v  baseballovém  prostředí,  určovat  směry  ve 

vybavenosti areálu, práce s mládeží, rozvojových projektech a seniorským týmem, 

 kvalitní výchova mládeže, schopnost vychovávat hráče extraligové úrovně, 

 profesionalizace A-týmu, 

 uspět v Poháru mistrů evropských zemí. 

Krátkodobé cíle:  

 udržet se na vrcholu v baseballovém prostředí, 

 obhájit prvenství v českých soutěžích (liga, pohár). 

 

Obr. 10: Logo sportovní organizace Draci Brno 

 

Zdroj: www.draci.baseball.cz  
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6.2 Historie a úspěchy sportovní organizace Draci Brno 

 Historie  klubu  se  začala  psát  v  roce  1972,  kdy  byl  založen  softbalový  oddíl  pod 

sportovním klubem Slavia Brno VŠZ. Zakladatelé oddílu byli členové junáckého oddílu "Děti 

Slunce". Později se k oddílu přidávají i další členové, kteří jsou zejména studenti středních a 

vysokých  škol.  O  rok  později  tento  tým  vítězí  na  turnaji  amatérských  mužstev  v  softbalu. 

Díky těmto dobrým výsledkům je v roce 1974 přizván do nově zakládané celonárodní ligové 

soutěže pořádané ČSTV. Velkou zásluhu na rozvoji a vedení oddílu v jeho začátcích měl Ing. 

Otakar Holec (Waage, 2014). 

 Až  v  roce  1982  se  vedení  klubu  rozhodlo  pro  změnu  zaměření  oddílu  na  baseball, 

jakožto olympijského sportu v té době. Od té doby se seniorský tým pohybuje převážně na 

předních příčkách v národní soutěži. V průběhu let oddíl vystřídal několik hracích hřišť od 

Juliánova přes hřiště Dopravních podniků až po fotbalové hřiště Sokolu Řečkovice. Až v roce 

1992 se vedení podařilo vybudovat kvalitní baseballové hřiště v Zamilovaném hájku v Brně. 

Tato  výstavba  odstartovala  novodobou  éru  klubu,  na  které  se  rozhodující  mírou  podílel 

současný  prezident  klubu  Ing.  Igor  Kratochvíl.  Hned  následující  rok  byl  pro  klub  velmi 

zlomový, kdy se změnil název na VŠZ "Draci" Brno a také získal k dlouholetému angažmá i 

amerického trenéra a nadhazovače Geoffa Samuelse, který měl zkušenosti s profesionálním 

baseballem u týmu Montreal Expos. Tento 29 letý rodák z Kalifornie velmi změnil celkové 

složení týmu a také i jeho herní projev a byl hlavním důvodem obrovského vzestupu. V roce 

1995  se  trenérovi  Samuelsovi  podařilo  poměrně  jednoznačně  dovést  tým  k  mistrovskému 

titulu  a také  k  vítězství v  Českém  baseballovém  poháru.  To  znamenalo zisk  vůbec  prvního 

"double" (vítězství v obou soutěžích) v historii českého baseballu (Hajtmar, 2015). 

 V  následujících  letech  Draci  působí  naprosto  suverénně  v  domácích  soutěžích  a 

vyhrávají  další  "double".  Proto  se  zaměřují  převážně  na  Pohár  mistrů  evropských  zemí  a 

úspěch na evropské scéně. To se jim daří až v  roce 1998 ve španělském Viladecans. Tým, 

který byl posílen třemi americkými hráči, dosáhl nejlepšího výsledku na evropské scéně ve 

své historii. Ve skupině skončil na druhém místě po výhrách nad San Marinem a švédským 

Solvesborgem  a  díky  tomu  postoupil  do  semifinále.  V  něm  prohráli  s  pozdějším  vítězem 

turnaje.  V  zápase  o  třetí  místo  dokázali  zvítězit  nad  domácím  týmem  a  zaznamenali  tak 

historický úspěch pro český baseball (Hajtmar, 2012).  
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 Následující roky Draci dále dominovali domácí soutěži, kdy se nenašel žádný soupeř, 

který by ohrozil jejich mistrovskou jízdu. Na evropské scéně ale stále zaostávali za italskými 

a  holandskými  týmy.  Většinou  hráli  jen  o  záchranu  v  A  skupině,  až  do  roku  2004,  kdy 

zaznamenali další velký úspěch pro český baseball. Tento rok byl zatím nejsilněji obsazený 

evropský turnaj v jeho historii a Drakům se povedlo probojovat přes tyto silné týmy až do 

semifinále.  Prokletí  semifinálových  bojů  brněnský  klub  nepřekonal  ani  tentokrát,  a  tak  se 

utkali o třetí místo s holandským celkem Mr. Cocker HCAW. V historii českého baseballu se 

zatím nepodařilo porazit žádný holandský tým, ať už na klubové nebo reprezentační úrovni. O 

to cennější poté byla bronzová medaile pro Draky tento rok. A to i díky průběhu zápasu, kdy 

otočili tento zápas ve svůj prospěch až v 9. směně, kdy za stavu 4:2 pro holandský tým odpálil 

Michal Břeň trojbodový homerun (Hajtmar, 2015).  

 V roce 2005 byla podepsaná vůbec první profesionální smlouva v historii klubu, kdy 

Jakub Toufar podepsal smlouvu do minor league systému pod klubem Cincinnati Reds. A byl 

vůbec  druhým  Čechem  po  Pavlu  Budském,  který  si  vyzkoušel  profesionální  baseball  v 

Americe. Následující rok ho následoval do stejného klubu další odchovanec Draků a to Jakub 

Hajtmar.  

 Dne  2.  10.  2006  začala  úplně  nová  éra  Draků,  kdy  ve  spolupráci  s  městem  Brno  a 

městskou  firmou  Statez  Sport  a.s.  slavnostně  otevřeli  nový  baseballový  stadion.  Historicky 

první  zápas  na  tomto  stadionu  byl  odehrán  20.  4.  2007,  kdy  domácí  vyzvali  Black  Hill 

Blansko. Hned následující rok si stadion odbyl premiéru v pořádání velkého mezinárodního 

turnaje,  kdy  spolu  s  Ostravou,  Olomoucí  a  Blanskem  hostili  Univerzitní  mistrovství  světa. 

Městský stadion je natolik kvalitní a moderní, že se na něm téměř každoročně pořádají velké 

mezinárodní turnaje, ať už klubové nebo reprezentační. 

 Nadvláda v domácí soutěži pokračovala až do roku 2011, kdy Draky sesadil z trůnu 

jejich  největší  městský  rival,  a  to  Technika  Brno.  Ve  finálové  sérii  porazili  Draky  celkem 

jasně 3:1 na zápasy a po 16 letech vyhrál českou extraligu někdo jiný než právě Draci Brno. 

Za  úspěchem  Techniky  stály  velmi  kvalitní  zahraniční  posily  Mathew  Lawman,  Steven 

Chambers a navrátilec Roeger Deago.  V následujících letech se Draci vrátili opět na český 

trůn (Ročenka ČBA, 2017). 

 V roce 2014 byla dokončena stavba moderní víceúčelové haly v areálu baseballového 

stadionu.  Nadvláda  Draků  byla  opět  přerušena  v  roce  2015,  kdy  se  trofej  poprvé  v  historii 
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přesouvá do Prahy, kdy Kotlářka Praha porazila Draky ve finále 3:2 na zápasy a slavila tak 

historický  titul  v  domácí  soutěži.  Následující  roky  Draci  opět  ukazují  svojí  dlouholetou 

dominanci a vrací titul do Brna. 

 Dračí  historie  však  není  pouze  seniorský  A-tým.  Proto  by  se  nemělo  zapomenout 

zmínit  také  velmi  časté  úspěchy  dračích  mládežnických  družstev.  Draci  si  totiž  velmi  brzo 

uvědomili,  že  jejich  dlouholetá  dominance  bude  trvat  i  nadále,  pouze  pokud  budou  dobře 

pracovat s mládeží. Proto práci s mládeží věnují velkou pozornost a práce s mládeží je velmi 

systematická a kvalitní. To se projevuje taky v jejich výsledcích, kdy mezi lety 1993 až 2017 

získali neuvěřitelných 40 mistrovských titulů napříč všemi mládežnickými kategoriemi, dále 

24x byli ve finále, ale neuspěli a brali stříbrné medaile, a 12x obsadili bronzové pozice. To je 

výsledkově jednoznačně nejúspěšnější mládež ze všech klubů, které působí v České 

republice. Několikrát se Drakům také povedlo získat v jednom roce tituly ve všech možných 

kategoriích od nejmenších U7 až po extraligový A-tým (Ročenka ČBA, 2017).  

 

6.3 Analýza vnitřního prostředí sportovní organizace Draci Brno 

 Analýza vnitřního prostředí sportovního klubu Draci Brno byla zpracována na základě 

osobních rozhovorů s dlouholetým hráčem Jakubem Hajtmarem, e-mailové korespondence se 

sportovním sekretářem Janem Felklem, na základě informací získaných z webových stránek 

klubu, české baseballové asociace a jimi vydávaných ročenek. 

1) Funkce a činnost sportovní organizace 

 -  sportovní  organizace  se  pyšní  naprosto  profesionálním  vedením  klubu,  kdy  Draci 

Brno mají čtyři stálé zaměstnance. Generálním manažerem klubu je Arnošt Nesňal, který se 

věnuje  shánění  sponzorů,  řeší  vztahy  klubu  vůči  městu  a  ostatním  sportům,  vztahy  uvnitř 

organizace  vůči  hráčům,  uzavírá  nové  kontrakty  a  vyhledává  nové  zahraniční  posily.  Jako 

nevýhoda se dá považovat fakt, že Arnošt Nesňal zastává zároveň funkci hlavního trenéra A-

týmu,  a  přitom  dochází  k  roztříštěnosti  vedení,  kdy  vrcholový  management  zastává  více 

funkcí  v  klubu  a  nemůže  se  naplno  věnovat  pouze  manažerským  povinnostem.  Dále  v 

organizaci  pracují  Jan  Felkl  jako  sportovní  sekretář,  Jan  Altrichter  jako  správce  areálu  a 

Michaela Zukalová, která má na starost E-shop a restauraci v areálu (Felkl, 2018). 
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 - výhodou je dále cílevědomé a systematické řízení klubu, obrovská snaha o plnění jak 

krátkodobých, tak i dlouhodobých cílů. 

2) Personální zabezpečení sportovní organizace 

 - celý klub má dohromady 22 trenérů působících od nejnižších věkových kategorií až 

po  seniorské  týmy.  Jako  nevýhodu  lze  považovat,  že  pouze  necelá  polovina  má  hráčské 

zkušenosti s dospělým baseballem, a tedy většinu trenérů tvoří nadšení rodiče nebo dlouholetí 

příznivci klubu.  

 -  jak  již  bylo  zmíněno,  na  pozici  technického  úseku  jsou  dva  pracovníci,  sportovní 

sekretář a správce stadionu, oba jsou klubem zaměstnáni na plný pracovní úvazek. 

 -  ekonomické  a  marketingové  vedení  klubu  zastává  již  zmíněný  generální  manažer, 

jenž je také zaměstnán klubem na hlavní pracovní úvazek.  

 - organizace vybírá každý rok čtyři zástupce do zastupitelstva, kteří následně s pomocí 

manažera  a  prezidenta  klubu  rozhodují  o  následném  dění  v  klubu.  Tyto  pozice  nejsou 

finančně ohodnoceny a jsou zcela dobrovolné.  

3) Členové sportovní organizace 

 - členská základna se každým rokem rozšiřuje. Například za poslední čtyři roky (2014 

- 2017) se členská základna rozrostla o 119 členů (Ročenka ČBA, 2017). 

 - v roce 2017 byl počet  registrovaných členů v Dracích následující: 276 seniorů, 85 

juniorů,  62  kadetů,  45  mladších  kadetů,  37  žáků  a  122  mladších  žáků.  To  je  celkem  627 

registrovaných  členů.  To  je  druhý  nejvyšší  počet  hráčů  ze  všech  klubů  v  České  republice, 

hned za Třebíčí Nuclears, která má 757 registrovaných členů (Ročenka ČBA, 2017). 

 -  díky  výborné  práci  s  mládeží  v  podání  Draků  Brno  a  díky  tomu  také  výborným 

výsledkům,  kterých  celá  mládež  této  organizace  dosahuje,  lze  předpokládat  příliv  hlavně 

mladších hráčů i v budoucnu. Také je to jedním z dlouhodobých cílů Draků - kvalitní práce s 

mládeží.  

4) Oddíly 

 - celá organizace disponuje 13 oddíly (4 seniorské, 9 mládežnických). 

 -  Draci  se  snaží  dlouhodobě  držet  kvalitu  činnosti  jednotlivých  družstev  co  nejvýše 

díky  systematické  přípravě.  V  mládežnických  kategoriích  se  jim  to  často  daří,  ale  také  zde 
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záleží na síle a kvalitě jednotlivých ročníků narození. Největším konkurentem posledních let 

Draků v mládežnických kategoriích je Třebíč Nuclears, která se pyšní také výbornou prací s 

mládeží. V seniorských mužstvech se Drakům dlouhodobě daří stabilně držet na špičce české 

extraligy, a to i díky širšímu věkovému spektru. 

 - problém lze vidět v počtu trenérů, kdy na 627 registrovaných hráčů připadá pouze 22 

trenérů. Z toho vyplývá nějakých 28 hráčů na jednoho trenéra, což je velmi nedostačující. 

5) Sportovní zázemí 

 - Draci disponují velmi moderním stadionem s umělým osvětlením, mládežnickým a 

tréninkovým hřištěm. Dále mají ve svém zázemí k dispozici regenerační centrum (vířivku, ice 

bath  atd.)  pro  maximální  komfort  a  zdraví  jejich  hráčů.  Tyto  prostory  jsou  dostačující  i  v 

případě  nárůstu  členské  základny  v  následujících  letech.  Disponují  centrálním  hřištěm  pro 

seniorský baseball s umělým osvětlením. Dále mají jedno dětské hřiště a tři tréninkové plochy 

(Felkl, 2018).  

 - Dále Draci na podzim roku 2014 dokončili stavbu moderní víceúčelové haly přímo v 

areálu. Součástí této haly je velká tělocvična s krytými pálkařskými tunely a nadhazovacími 

kopci. Druhou část haly tvoří posilovna a cross fit tělocvična s moderním vybavením (TRX, 

bosu, lana, řetězy, hrazdy, dřepovací klec, lavičky, atd.). Díky tomu Draci získali prostory, ve 

kterých trénují i v zimním období nebo v nepřízni počasí (Felkl, 2018). 

6) Určování cen 

 - každý z registrovaných  hráčů, kromě členů A-týmu, musí platit každý  rok členské 

příspěvky  v  různé  hodnotě,  která  je  závislá  na  věkové  kategorii,  ve  které  daný  hráč  hraje. 

Nejvyšší příspěvky platí hráči U18 a U23 a to 8 500,- Kč, hráči U15 7 000,- Kč, hráči U11 a 

U13 6 500,- Kč, hráči U9 5 000,- Kč, hráči U8 4 000,- Kč a poslední skupina jsou hráči U6 + 

U7, kteří platí 1 500,- Kč. Za to jim klub hradí cestovné na zápasy, a v případě Mistrovství 

České  republiky  a  Českého  baseballového  poháru  ubytování  a  stravování  po  celou  dobu 

turnaje. Za to také mohou hráči využívat celoročně moderní tréninkové zázemí.  

 -  součástí  je  také  vstupné  na  zápasy  Draků  Brno,  které  je  spíše  symbolické,  a  to  ve 

výši 50,- Kč. Příliš vysokým vstupným se Draci bojí, že by přišli o část svých fanoušků. Pro 

sezónu 2018 také vytvořili ,,Dračí" permanentky, díky kterým je vstup celý rok na všechny 
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zápasy a akce na stadionu zdarma a také první točený nápoj v restauraci zdarma. Cena těchto 

permanentek je 1 500,- Kč pro veřejnost a 1 000,- Kč pro členy klubu.  

7) Propagace 

 - Draci Brno se připojili ke společnému projektu Unie brněnských klubů, kde 

spolupracují s ostatními brněnskými sportovními organizacemi, jako je například HC Kometa, 

FC Zbrojovka, Tango, BK mmcité+ Brno atd. Díky společné propagaci s mnohem 

populárnějšími  sporty  v  České  republice,  jako  je  třeba  fotbal  nebo hokej,  se  baseball, 

konkrétně Draci, dostali mnohem více do povědomí brněnských sportovních fanoušků 

(Hajtmar, 2015). 

 - i přesto, že jsou Draci zapojení v tomto projektu, a i přes veškeré jejich dlouholeté 

úspěchy,  se  jim  příliš  nedaří  dostat  fanoušky  přímo  na  jejich  stadion.  Jejich  návštěva  na 

stadionu není zdaleka nejlepší v extralize. Jejich průměrná návštěvnost se pohybuje okolo 45 

diváků na extraligový zápas. Proto lze propagaci považovat za nedostatečnou, obzvláště když 

se mluví o takové baseballové značce, jako jsou Draci Brno.  

8) Komunikace 

 - interní komunikace uvnitř klubu mezi členy organizace je kvalitní a dostačující. 

 - komunikaci vně klubu, co se týká státních a městských orgánů, sponzorů a 

baseballovou asociací, má na starosti generální manažer Arnošt Nesňal a prezident klubu Igor 

Kratochvíl. Tato komunikace je velmi kvalitní a je na vysoké úrovni (Hajrmar, 2015). 

 - komunikace s médii je velmi obtížná, jelikož se jedná o baseball, který není příliš 

mediálně  zajímavý  v  České  republice.  Draci  Brno  ale  dlouhodobě  spolupracují  s  Rádiem 

Krokodýl,  které  zabezpečuje  občasné  pozvánky  na  zápasy.  Dále  na  stadionu  také  byla 

nainstalovaná webová kamera i s komentátorem, která přenáší domácí zápasy prostřednictvím 

webových stránek.  

 - klub má také moderní webové stránky, které jsou propojené s webovými stránkami 

České baseballové asociace, odkud se přenáší všechny statistiky a výsledky rovnou i na Dračí 

webové stránky - www.draci.baseball.cz. Draci také výborně rozjeli svůj facebookový profil, 

kde  v  dnešních  dnech  dosahují  na  2  862  fanoušků  díky  svým  velmi  častým  příspěvkům, 

pozápasovým  rozhovorům  a  aktualizacím.  Dále  také  provozují  instagramový  profil,  kde 

dosahují na 931 sledujících a jsou zde také velmi aktivní. Za 2 roky, co provozují 
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instagramový účet, zde mají 431 příspěvků, což je přes 200 příspěvků za rok. V poslední době 

se Draci také zaměřili na YouTube, kam přidávají pozápasové rozhovory a sestřihy ze zápasů, 

zatím zde ale nedosahují příliš velké sledovanosti (cca 100 zhlédnutí na video).  

9) Finance 

 - rozpočet klubu se skládá z peněz od města, již výše zmíněných členských příspěvků 

a zejména podpory ze stran sponzorů. 

 -  podstatným  zásahem  do  rozpočtu  v  minulých  letech  bylo  vybudování  již  zmíněné 

víceúčelové  haly  v  areálu  a  také  instalování  bezpečnostních  prvků  na  hlavním  hřišti.  Tato 

investice  se  ale  vrátí  do  budoucna,  kdy  se  uspoří  velké  peníze  za  pronájem  prostorů  na 

trénování v zimním období, posilovny, atd. 

 - celkový rozpočet organizace dosáhl v roce 2014 částky 6,5 mil. Kč, z toho největším 

a hlavním sponzorem bylo pro Draky město Brno. Hlavní položkou rozpočtu byly sportovní 

náklady,  částka  3  mil.  Kč  byla  věnována  na  materiál,  cestovní  náklady,  bydlení  hráčů, 

zahraniční hráče apod. Náklady na mládež dosáhly částky 1 mil. Kč. Zbytek byly provozní 

náklady na mzdy zaměstnanců, vybavení, internet atd. (Hajtmar, 2015). 

6.3.1 Identifikace silných stránek organizace Draci Brno 

 Mezi klíčové silné stránky sportovní organizace Draci Brno patří: 

 Tradice a název klubu 

 Mezi jedny z nejsilnějších stránek organizace určitě patří klubová historie a samotný 

název klubu. Mnoha lidem se pod pojmem český baseball vybaví právě název 21 násobného 

mistra česká extraligy sídlícího v Brně. Historie klubu se začala psát už v roce 1972 a již výše 

byla  detailně  popsána.  Od  90.  let  dosahuje  velmi  dobrých  výsledků  jak  v  domácích,  tak  v 

evropských  soutěžích.  Díky  těmto  dobrým  výsledkům  se  klub  silně  vryl  do  povědomí  lidí, 

které  zajímá  baseball  v  České  republice,  ale  také  sportovní  dění  obecně  v  Jihomoravské 

metropoli.  
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Obr. 11: Bilance vítězství a porážek v Extralize v letech 1993-2017 

 

Zdroj: Ročenka ČBA, 2017 

 Práce s mládeží 

 Určitě jedním z důvodů, proč jsou Draci už přes 20 let na vrcholu české Extraligy, je 

kvalitní  práce  s  jejich  mládeží.  Podle  prezidenta  klubu  Igora  Kratochvíla  připomíná  každý 

dlouhodobě úspěšný sportovní klub svojí strukturou pyramidu. Pevné základy této pyramidy 

musí  tvořit  kvalitní  práce  s  mládeží  a  výchova  dalších  generací.  Na  vrcholu  této  pyramidy 

zase  leží  tým  soupeřící  vždy  o  ty  nejvyšší  příčky.  Právě  velký  důraz  kladený  na  kvalitní 

výchovu mládeže Draky drží krok před konkurencí (Hajtmar, 2012). 

 Na  následujících  obrázcích  č.  12  a  č.  13  je  znázorněno  umístění  na  mistrovstvích 

České  republiky  v  mládežnických  kategoriích.  Jedná  se  o  stejné  grafy,  které  byly  výše 

uvedeny pro organizaci Kotlářka Praha. Na rozdíl od Kotlářky ale Draci v posledních letech 

nezaznamenávají  propad  v  umístěních,  ale  naopak  utvrzují  své  dominantní  postavení.  Za 

posledních  sedm  let  pouze  jediná  nemedailová  pozice  v  podobě  šestého  místa  a  celkem  17 

zlatých medailí mluví za vše. 
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Obr. 12: Umístění na mistrovstvích republiky mládeže v letech 1993-2009 a 2010-2016 

 

Zdroj: zpracováno autorem 

 

Obr. 13: Počet obdržených bodů za umístění na Mistrovství České republiky 

 

Zdroj: zpracováno autorem 
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Tab. č. 1: Umístění mládežnických kategorií v roce 2017 

Soutěže roku 2017 

Typ soutěže 
Umístění 

1. místo 2. místo 3. místo 

Extraliga U 21 Draci Brno Hroši Brno Arows Ostrava 

Extraliga U 18 Draci Brno Třebíč Nuclears Hroši Brno 

Český pohár U 18 Hroši Brno Arows Ostrava Draci Brno 

Mistrovství republiky U 18 Draci Brno Hroši Brno Třebíč Nuclears 

Český pohár U 15 Draci Brno Eagles Praha Sabat Praha 

Mistrovství republiky U 15 Draci Brno Eagles Praha Třebíč Nuclears 

Český pohár U 13 Hroši Brno Třebíč Nuclears Eagles Praha 

Mistrovství republiky U 13 Tempo Titans Praha Hroši Brno Eagles Praha 

Český pohár žáků U 11 Třebíč Nuclears Draci Brno Hroši Brno 

Mistrovství republiky U 11 Třebíč Nuclears Hroši Brno Draci Brno 

Český pohár U 10 - open Hroši Brno Draci Brno Olympia Blansko 

Český pohár U 9 - Čechy Tempo Titans Praha Eagles Praha Rytíři Trutnov 

Český pohár U 9 - Morava Třebíč Nuclears Draci Brno Oilers Hodonín 

Mistrovství republiky U 9 Hroši Brno Draci Brno Eagles Praha 

Český pohár U 8 Draci Brno Hroši Brno Olympia Blansko 

 

Zdroj: Ročenka ČBA, 2017 

 Vybavení a kvalita zázemí 

 Draci  se  mohou  chlubit  jedním  z  nejmodernějších  baseballových  stadionů  nejen  v 

České  republice,  ale  také  v  Evropě.  To  potvrzuje  také  velké  množství  evropských  akcí 

konaných  na  Městském  baseballovém  stadionu.  Navíc  na  konci  roku  2014  byla  dokončena 

stavba moderní, víceúčelové haly, která je pro Draky velkou investicí do budoucna. Nově také 

bylo  vybudováno  regenerační  centrum  pro  maximální  pohodlí  a  zdraví hráčů.  Poslední  dva 

roky se Draci zaměřili na stavbu a vylepšení bezpečnostních prvků jak už na hlavním hřišti, 

tak na dětském hřišti.  

 Kvalitu  vybavení,  která  není  vůbec  srovnatelná  s Kotlářkou,  podtrhává  spolupráce  s 

jedním  z  hlavních  sponzorů,  a  to  firmou  Maxim  sport.  Firma  poskytuje  podporu  nejen 
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finančně,  ale  hlavně  materiálně,  kdy  klubu  dodává  kvalitní  a  moderní  vybavení  značek 

Reebok a Mizuno, které je k dispozici hráčům Draků (Felkl, 2018).  

 Dobré vztahy s obchodními partnery 

 Díky obrovským a dlouholetým úspěchům klubu se Drakům daří úspěšně 

spolupracovat s řadou firem, bez nichž by dosažení vytyčených cílů bylo zcela nemožné. Tato 

spolupráce  je  také  velmi  kvalitní  díky  profesionálnímu  managementu,  kdy se  generální 

manažer Arnošt Nesňal, plně věnuje těmto vztahům. To vedlo v minulých letech ke 

spolupráci  s  takovými  firmami  jako  je  DS  Leasing,  AVG,  Ford  Carent  či  Reebok.  Díky 

dobrým vztahům měli Draci záruku vždy minimálně dvou sezónní spolupráce, což je klíčové 

k vytyčování a plánování dlouhodobých cílů organizace.  

 Profesionální přístup 

 Jednou  z  nejsilnějších  stránek  Draků,  oproti  ostatním  klubům  v  České  republice,  je 

zcela profesionální vedení klubu. Arnošt Nesňal se naplno věnuje řízení klubu. Má dokonce 

pod sebou další tři lidi, kteří pracují také na hlavní pracovní poměr pro organizaci a pomáhají 

mu s chodem klubu. 

 Náplní práce hlavního manažera je zejména jednání se sponzory, výběr zahraničních 

posil,  řešení  smluvních  podmínek  pro  hráče,  klubový  rozpočet  a  organizování  zahraničních 

výjezdů.  

 Hráčské podmínky 

 Přestože je baseball v České republice amatérským sportem, a tudíž se nedá srovnávat 

se zcela profesionálním fotbalem nebo hokejem, vytváří Draci pro své hráče zcela 

nadstandardní podmínky na amatérský sport. Úroveň tréninků, sportovního zázemí, lékařské 

péče a materiálu je srovnatelná s profesionálními holandskými a italskými kluby. Díky jejich 

víceúčelové  hale  s  posilovnou  mají  hráči  během  celého  roku  možnost  chodit  do  posilovny 

zadarmo.  Také  hráči  obdrží  poukázky  na  potravinové  doplňky  v  obchodě  H-sport  zcela 

zdarma.  I  díky  těmto  podmínkám  se  Drakům  daří  získávat  kvalitní  hráče  ze  všech  koutů 

České republiky do své organizace (Hajtmar, 2015). 

 Kvalitní zahraniční posily 

 O úspěchu či neúspěchu jednotlivých sezón do značné míry rozhodují hráčské posily 

ze  zahraničí.  I  když  se  to  každému  nemusí  líbit,  kvalitní  zahraniční  posily  hrály  v  historii 
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Draků  velkou  roli.  Díky  velmi  dobré  finanční  situaci  klubu  si  v  minulosti  mohli  dovolit 

angažovat zahraniční posily, které měly zkušenosti dokonce z nejprestižnější baseballové ligy 

světa MLB (Major league baseball). Důležitou roli při výběru zahraničních posil hraje Arnošt 

Nesňal, který ze své pozice vybírá a domlouvá podmínky se zahraničními hráči. Díky jeho 

kvalitní  práci  a  velkému  jménu  Draků  v  Evropě  si  vytvořil  poměrně  silnou  síť  kontaktů. 

Černobílý dres za ty roky oblékly hvězdy jako třeba Patrik Ahearne (2009), Gregory 

McCarthy (2010) či Tom Brice (2011). To jsou všechno hráči, kteří sbírali své zkušenosti v 

profesionálních ligách v Americe, Japonsku, Austrálii a bezpochyby se velkou měrou podíleli 

na  úspěších  Draků.  V  roce  2017  v  týmu  působili  tři  zahraniční  hráči,  a  to  Terell  Joyce, 

Wesley  Roemer  a  Alexander  Derhak.  Všichni  tito  hráči  mají  zkušenosti  s  profesionálním 

baseballem z Ameriky. 

 Prezident klubu 

 Obrovskou výhodou Draků je stálé vedení v čele s jejich prezidentem a zakladatelem 

Igorem Kratochvílem. Podílel se na úplně celé historii Draků a na všech jejich úspěších, ať už 

jako hráč, trenér nebo prezident. Má obrovský podíl na tom, kam se Draci za svojí historii 

dostali i z důvodu, že je jeden z hlavních sponzorů klubu a finančně za těch několik desítek let 

klubu velmi pomohl. Je to typ člověka, který pro klub dýchá a stará se o něj jako o vlastní dítě 

(Hajtmar, 2012). 

 Angažování trenéra Geoffa Samuelse 

 Sice  je  to  už  přes  dvacet  let  stará  záležitost,  ale  později  se  ukázalo,  že  angažování 

trenéra  Geofa  Samuelse  v  roce  1993  bylo  jedním  z  nejdůležitějších  kroků  v  historii  klubu. 

Kaliforňan se zkušenostmi s americkým baseballem přiletěl tehdy do  Brna a začal trénovat 

Draky, klub v té době hrající druhou nejvyšší soutěž v České republice. Svými zkušenostmi, 

odhodláním a touhou po úspěchu to byl právě on, kdo odstartoval Dračí nadvládu, která trvá 

až dodnes. Obměnil stávající kádr, úplně nové tréninkové metody pro český baseball měly pro 

klub za následek raketový vzestup a už ve své třetí sezóně pod jeho vedením se Draci mohli 

radovat z titulu Mistra České republiky. Tým vedl až do roku 1999, kdy byl díky práci nucen 

odletět zpátky do USA. Vedení týmu přenechal tehdejšímu mladému kapitánovi, nynějšímu 

trenérovi, Arnoštu Nesňalovi (Hajtmar, 2018). 
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6.3.2 Identifikace slabých stránek organizace Draci Brno 

 Mezi slabé stránky sportovní organizace Draci Brno patří: 

 Finanční náročnost 

 Rozhodně mezi slabé stránky klubu patří výše členských příspěvků. Každý 

registrovaný  hráč  v  organizaci  (kromě  hráčů  hrajících  za  A-tým),  musí  platit  každý  rok 

členské  příspěvky.  Výše  členských  příspěvku  byla  rozebrána  výše  v  bakalářské  práci,  ale 

průměrně  činí  něco  okolo  6 000,-  Kč,  záleží,  za  jakou  věkovou  kategorii  daný  hráč  hraje. 

Připočte-li se k této částce ještě částku za nákup potřebného vybavení, může se částka dostat 

až na 10 000,- - 15 000,- Kč za rok, což je vysoká částka.  

 Nedostatek kvalitních trenérů mládežnických kategorií 

 S obrovsky rostoucím počtem členské základny by měl také úměrně růst počet trenérů, 

především  pak  u  mládežnických  kategorií.  Bohužel  se  tak  neděje  a  na  obrovský  počet 

mládežnických  hráčů  připadá  pouze  pár  trenérů,  jak  bylo  popsáno  výše.  Díky  tomu  není  v 

silách daných trenérů se dostatečně věnovat každému hráči. Další věcí je, že ani ne polovina 

trenérů v organizaci má zkušenosti z dospělého baseballu, tudíž většinu tvoří nadšení rodiče 

nebo dlouholetí příznivci klubu. 

 Roztříštěnost kompetencí vrcholového managementu 

 Jak již bylo několikrát zmíněno, Draci jsou jediný baseballový klub, který má 

profesionální vedení. Jak prezident klubu Igor Kratochvíl, tak hlavní manažer Arnošt Nesňal 

díky jejich spjatosti s A-mužstvem, minulé hráčské kariéře a velké chuti řídit zápasy přímo na 

hřišti, sedí v podstatě na dvou židlích naráz. To může mít za následek nejednoznačné vedení 

týmu  a  na  hráče  to  nemusí  působit  příliš  pozitivně,  když  jejich  hlavní  trenér  je  zároveň 

generálním manažerem celé organizace. 

 Chybí profesionalizace A-týmu 

 Jedním z hlavních cílů Draků Brno je uspět také na evropské scéně. Nicméně tam se 

setkávají  se  zcela  profesionálními  kluby  z  Itálie  a  Holandska.  Jejich  hráči  jsou  naprostí 

profesionálové, kteří se plně věnují jen baseballu, baseball je živí. Naproti tomu hráči Draků 

jsou většinou studenti nebo mají jiné zaměstnání než jen baseball. Profesionalizace A-týmu 

by byla velmi finančně náročná. Pokud by ale k něčemu takovému došlo v tomto klubu, lze 

předpokládat, že kvalita české amatérské ligy by takový tým moc neprověřila. Už v dnešních 
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poloprofesionálních podmínkách, ve kterých organizace funguje, jen velmi těžko hledá 

soupeře v české lize. Draci by se tak museli připojit k jiné národní lize, podobně jako je tomu 

u týmu Nymburku v basketbalu. To by sebou neslo ale další obrovské náklady, například na 

cestování.  

 Neschopnost přilákat fanoušky na stadion 

 I  přes  to,  jaké  mají  Draci  jméno  v  prostředí  českého  baseballu,  tak  nejsou  schopni 

přilákat  větší  množství  diváků  na  svůj  stadion.  I  přes  to,  že  Draci  výborně  rozjeli  veškeré 

sociální sítě (Facebook, Instagram, YouTube), kde jsou velmi aktivní a jejich dosah na těchto 

sítích je na baseball velmi kvalitní. Rozhodně co se týká návštěvnosti, patří Draci ke slabším 

týmům  české  Extraligy.  Jejich  průměrná  návštěva  na  extraligové  zápasy  je  mezi  40  -  50 

diváky, což je pro klub takového jména velmi málo. 

6.3.3 Analýza faktorů úspěchu klubu v odvětví 

 Analýza faktorů úspěchu sportovní organizace Draci Brno v odvětví, které představuje 

české  baseballové  prostředí.  Tuto  analýzu  znázorňuje  následující  obrázek  č.  14.  Jednotlivé 

zkoumané faktory nabývají, stejně jako tomu bylo v případě analýzy klubu Kotlářka Praha, 

hodnot +3 až -3, kdy hodnota +3 je nejlepší možná, a naopak tomu je v případě hodnoty -3, 

kdy  se  jedná  o  nejhorší  možný  výsledek.  Nulová  hodnota  opět  představuje  průměr  české 

Extraligy. 

 Jak je patrné, na rozdíl od Kotlářky Draci nedosahují v žádném z ukazatelů záporných 

hodnot.  Nejhorší  dosažená  hodnota  je  u  dvou  faktorů  jedna.  Tato  skutečnost  dokazuje,  že 

Draci  Brno  skutečně  patří  mezi  nejlepší  baseballové  organizace  v  České  republice.  Jejich 

celková  koncepce  a  organizace  jako  taková  kvalitní  a  efektivní  obzvláště,  když  se  jedná  o 

čistě amatérský sport, jako je baseball v České republice. Prvním z faktorů, kde byla dosažena 

hodnota  jedna,  je  výchova  talentů.  To  je  způsobeno  faktem,  že  v  Dračí  historii  podepsali 

profesionální smlouvu pouze dva hráči, a to Jakub Toufar a Jakub Hajtmar. Na druhou stranu 

se Drakům povedlo za svou historii, především díky jejich nadstandardním hráčským 

podmínkám, přivést do své organizace talentované hráče z ostatních českých klubů. Například 

Pavla  Budského,  který  do  Draků  přešel  z  Kovo  Praha,  následně  Martina  Schneidera  ze 

Skokanů  Olomouc,  Petr  Čech  do  Draků  přišel  z  Arrows  Ostrava.  Toto  přetahování  hráčů 

mluví  jasně  o  kvalitě  podmínek,  které  jsou  v  Dracích  nastaveny.  Další  faktor,  kde  Draci 

dosáhli pouze na jeden bod, je propagace. Jejich dlouhodobá neschopnost přilákat fanoušky je 
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již zmíněna v předchozích kapitolách. V tomto lze vidět rozhodně velké rezervy, jelikož klub 

takových kvalit, který touží po úspěchu v Evropě, by měl mít návštěvnost rozhodně vyšší.  

 Ve  všech  ostatních  ukazatelích  však  Draci  excelují.  Nejvýraznější  je  to u  ukazatelů, 

jako je název a historie klubu, zázemí, pozice v extralize a profesionalita A-týmu. Všechny 

tyto silné stránky byly popsány výše v analýze. 
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Obr. 14: Hodnotící stupnice faktorů úspěchu Draků Brno 
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7. Komparace analyzovaných sportovních organizací 

 Komparace  obou  zkoumaných  sportovních  organizací  Kotlářka  Praha  a  Draci  Brno 

vychází zejména z analýzy kritických faktorů úspěšnosti - kapitola 2.4.1. V rámci této analýzy 

byly  u  obou  sportovních  organizací  v  předcházejících  kapitolách  bakalářské  práce  popsány 

jejich  silné  i  slabé  stránky  a  hlavní  faktory  úspěchu.  Následně  byly  podle  kapitoly  2.4.2 

analyzovány  faktory  úspěšnosti  v  celém  odvětví  -  českém  baseballu.  Spojením  těchto  dvou 

grafů analýzy faktorů úspěšnosti (obr. 9 a 14) vzniknou podklady pro finální komparaci obou 

klubů (viz. obr. 15). Stupnice je zcela totožná s předchozími grafy, tedy od +3 do -3. Hlavní 

rozdíl je v tom, že nulovou hodnotu již nepředstavuje průměr české Extraligy, ale hodnocení 

týmu  Draci  Brno.  Hodnoty  oscilující  pak  představují  výsledky  Kotkářky  Praha.  Díky  tomu 

bude  na  první  pohled  zřejmé,  v  kterých  ukazatelích  Kotlářka  proti  Drakům  ztrácí,  ale  také 

naopak ve kterých vede. V případě horších ukazatelů budou navrhnuta doporučení pro vedení 

Kotlářky, v čem se zlepšit. Tato zlepšení v budoucnu povedou k naplnění stanovených cílů.  

 Jak  je  vidět  na  následujícím  obrázku  č.  15,  Kotlářka  dosahuje  lepších  výsledků  ve 

dvou ukazatelích - tlak na hráče a výchova talentů. Prvním faktorem, kde Kotlářka dosahuje 

lepších výsledků je tlak na hráče, jelikož Draci mají za cíl obhajovat prvenství jak v Extralize, 

tak v Českém baseballovém poháru, a tím pádem kladou daleko větší tlak na své hráče. K výši 

tlaku  na  Draky  přispívá  také  jejich  dlouholeté  jméno  a  pověst  v  českém  baseballovém 

prostředí, daleko více se od nich čeká úspěch než od Kotlářky. Naproti tomu Kotlářka má za 

cíl medailové pozice a vedení jako takové nevytváří prakticky žádný tlak na hráče A-týmu. 

Panuje zde velmi přátelská a rodinná atmosféra, a proto je tlak na hráče v Kotlářce 

srovnatelný s tlakem, jako je kladený na hráče v ostatních extraligových klubech. Na obrázku 

je vidět, že druhým faktorem, kde Kotlářka dosahuje lepších výsledků než Draci, je výchova 

talentů. Jak již bylo rozebráno v předchozích kapitolách, Kotlářka se pyšní nejvyšším počtem 

hráčů,  kteří  šli  zkusit  hrát  profesionální  baseball  do  amerického  systému  Minor  league 

baseball. Také Kotlářka vychovala jediného hráče, který v dnešní době stále hraje 

profesionální  baseball  v  tomto  systému,  a  to  Martina  Červenku.  Také  se  pyšní  nejvyšším 

počtem  hráčů,  kteří  díky  baseballu  studovali  a  hráli  na  amerických  univerzitách.  Jak  tvrdí 

hlavní  manažer  Filip  Červenka:  ,,Je  to  pro  nás  velká  radost,  když  můžeme  umožnit  našim 

hráčům hrát a cestovat po celém světě. Vychovali jsme spoustu hráčů, kteří šli hrát baseball 

do Ameriky, a to klukům dává hodně v baseballe, ale také hlavně do života jako takového". 
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 Na druhou stranu ve všech ostatních ukazatelích Kotlářka za Draky zaostává. Zejména 

v těchto ukazatelích - zázemí, profesionalizace A-týmu, získávání sponzorů a členská 

základna.  Dalo  by  se  říci,  že  společným  jmenovatelem  těchto  faktorů  je  úplně  poslední 

ukazatel,  a  tím  je  finanční  situace.  Pokud  by  měl  tým  dostatek  financí,  mohl  by  zejména 

vylepšit  a  rozšířit  své  stávající  zázemí,  které  je  velmi  nedostatečné.  Toto  rozšíření  by 

pomohlo přesunout do Kotlářky také dvě zbývající kategorie U11 a U13 z SK Kotlářky a tím 

pádem  i  rozšířit  členskou  základnu.  V  SK  Kotlářka  je  v  dnešní  době  118  registrovaných 

členů, kteří by mohli platit členské příspěvky Kotlářce Praha, místo Domu dětí a mládeže v 

Dejvicích. To by opět vedlo ke zlepšení finanční situace celé organizace. Při rozšíření hracích 

ploch v areálu by se také mohlo zacílit na úplně nové členy, zejména v dětských kategoriích. 

 Větší členská základna a tím pádem i větší velikost organizace jako takové, ve spojení 

s  kvalitnějším  zázemím,  by  přitáhly  větší  pozornost  sponzorů.  Kvalitnější  areál  by  umožnil 

pořádání  firemních  akcí  pro  potenciální  sponzory,  které  v  dnešním  areálu  Kotlářky  nejsou 

možné. Dlouhodobější sponzor by umožnil zajištění finanční stability klubu. 

 Při zajištění větší finanční stability organizace pomocí takového partnera by mohla být 

zrealizována mnohem větší profesionalizace A-týmu, kdy by extraligoví hráči nemuseli platit 

tak vysoké členské příspěvky, jako platí v dnešní době, jako je tomu v Dracích Brno. Dále by 

klub  mohl  pomáhat  svým  hráčům  v  podobě  materiálového  vybavení,  které  je  v  baseballe 

velmi  finančně  náročné.  To  by  vedlo  k  větší  spokojenosti  hráčů  A-týmu  a  zamezilo  by  to 

případným odchodům do jiných pražských baseballových klubů. 

 Druhý fakt, který brzdí rozvoj zázemí, je po financích krátkodobá nájemní smlouva s 

ministerstvem  vnitra.  Tato  smlouva  velmi  omezuje  Kotlářku  v  jakékoliv  výstavbě  nebo 

vylepšení  jejich  areálu.  Také  nevytváří  žádnou  dlouhodobou  jistotu,  že Kotlářka  nepřijde  o 

svůj  stadion.  Pokud  by  se  změnily  plány  ministerstva  vnitra  na  toto  území,  hrozilo  by 

Kotlářce téměř okamžité vystěhování, ve kterém by neměla čas na hledání nových prostorů, a 

mělo  by  to  pro  ni  téměř  existenční  následky.  Tomu  se  vedení  Kotlářky  snaží  zamezit 

připojením do tělovýchovné  jednoty  ministerstva  vnitra.  Tím  by  klub  získal  větší  kontrolu 

nad svým areálem a nedošlo by k tomuto strašnému scénáři (Cihlářová, 2018). 

 Posledním doporučením pro sportovní organizaci Kotlářka Praha se týká zejména jeho 

profesionálního zabezpečení. V bakalářské práci bylo již popsáno, jaké obrovské rozdíly jsou 

ve vedeních Kotlářky a Draků. Největším rozdílem je, že vedení Draků je zcela profesionální 
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a  je  zaměstnáno  v  organizaci  na  hlavní  pracovní  poměr.  Zatímco  vedení  Kotlářky  je  zcela 

amatérské  a  tvořeno  nadšenými  rodiči,  kteří  tuto  práci  dělají  zcela  zadarmo  a  dobrovolně. 

Prvním krokem Kotlářky by mělo být zaměstnání jednoho manažera, který se bude starat o 

vztahy se sponzory, městem, zahraniční posily a celkový chod klubu. To, co v Dracích plní 

generální manažer Arnošt Nesňal. To by Kotlářce velmi pomohlo v jejím rozvoji a byl by to 

velký  krok  k  profesionalizaci  vedení.  Je  pochopitelné,  že  takovýto  zaměstnanec  na  hlavní 

pracovní poměr by byl  velmi  nákladná záležitost, nicméně bez profesionálního vedení není 

možné dlouhodobě dosahovat vytyčených cílů a kvalitních výsledků. 
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Obr.  15:  Hodnotící  stupnice  srovnávající  faktory  úspěchu  sportovních  organizací  Kotlářka 

Praha a Draci Brno 
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8. Diskuze 

 Cílem bakalářské práce byla analýza vnitřního prostředí organizace Kotlářka Praha a 

následná analýza jejich největšího konkurenta v baseballovém prostředí Draků Brno. Pomocí 

interní analýzy identifikovat faktory, které stojí za opakovanými úspěchy Draků Brno. Tyto 

analýzy byly popsány v kapitole 2.5, podle autora Pošváře (2008). Dále nás zajímalo, zda se 

tyto faktory dají implementovat na podmínky klubu Kotlářka Praha, jelikož oba kluby fungují 

v naprosto odlišných podmínkách. 

 Ve vedení klubu Kotlářka Praha je již zmiňovaný Filip Červenka, který svým 

chováním a jednáním odpovídá vůdcovským rysům a tudíž je podle charakteristiky Dědiny a 

Odcházela (2007)  typickým manažerským vůdcem. Přestože je jeho chování někdy tvrdé a 

moc přímé, je to typ člověka, který patří do vedení a řízení klubu.  Naopak manažer Draků 

Brno Arnošt Nesňal je výborným manažerem, ale zmiňované vůdcovské schopnosti postrádá. 

Toto rozdělení bylo popsáno v kapitole 2.1. 

 V rámci diskuze byla vybrána již zmiňovaná bakalářská práce Jakuba Hajtmara, která 

byla  zaměřena  na  faktory  úspěchu  Draků  Brno.  Způsob  vypracování  byl  totožný  s  touto 

bakalářskou prací, kdy byly využity stejné analýzy vnitřního prostředí. Ve většině 

zkoumaných faktorů bylo dosaženo podobných výsledků. Shoda obou prací proběhla hlavně u 

faktorů jako jsou - silné jméno a historie klubu, široká členská základna organizace. Hajtmar 

v  této  práci  popisuje  také  důležitost  výstavby  multifunkční  haly,  kterou  Draci  v  roce  2012 

ještě  neměli.  V  tomto  směru  obě  práce  poukazují  na  důležitost  a  nezbytnost  kvalitního 

zázemí. 

 Také Hajtmar poukazuje na problém Draků Brno s propagací na internetu a 

návštěvností.  Doporučuje  založit  a  využívat  facebook,  instagram  a  provést  modernizaci 

webových  stránek.  Přesto  že  všechny  tyto  kroky  byly  zrealizovány  nedošlo  k  výraznému 

zlepšení.  Proto  i  tato  práce  potvrdila  nedostatečnou  propagaci  klubu,  která  může  mít  za 

následek i nižší návštěvnost. 

 Dále  uvádí  výbornou  práci  s  mládeží.  V  tomto  faktoru  se  bakalářské  práce  shodují. 

Následně  ale  Hajtmar  popsal,  že  by  se  Draci  měli  stát  jednou  z  evropských  farem  týmu 

americké Major league baseball. To se Drakům nepovedlo. Za posledních 10 let nevychovali 

ani jediného hráče, který by podepsal profesionální kontrakt do zahraničí. I přesto že Draci 
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mají výborné zázemí a systematickou práci s mládeží, nejsou schopni vychovat baseballové 

hráče na profesionální úrovni.  

 Ve své podstatě analýzy bakalářských prací se shodují a to i přes to že je odděluje od 

sebe období šesti let. Tento soulad může být způsoben i tím že oba autoři jsou dlouholetými 

baseballovými hráči svých klubů s dobrou znalostí prostředí a zázemí. V případě že budou 

aplikovány zjištění a následná doporučení vycházející z této bakalářské práce, i zde je velký 

předpoklad ke zlepšení fungování organizace Kotlářka Praha, která povedou k lepším 

sportovním výsledkům.   
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9.  Závěr 

 Zjistili  jsme,  že  Draci  Brno  excelují  v  sedmi  z  celkových  dvanácti  zkoumaných 

ukazatelů, přičemž ani v jednom z ukazatelů se nedostávají na průměr Extraligy. Tyto faktory 

se jeví z našeho pohledu jako stěžejní při dosahování úspěchů Draků v domácích soutěžích. 

Tyto faktory se pokusíme implementovat na podmínky sportovní organizace Kotlářka Praha.  

 Draci  Brno  převyšují  Kotlářku  zejména  v  těchto  ukazatelích  -  členská  základna, 

zázemí,  profesionalizace  A-týmu,  získávání  sponzorů  a  finanční  situace.  Jak  již  bylo  výše 

zmíněno, tyto faktory souvisí zejména s posledním faktorem a to finanční stránkou klubu.   

 Proto prvním doporučením pro sportovní organizaci Kotlářka Praha je přivést stabilní 

a silné partnery, kteří by mohli zajistit finanční stabilitu klubu nejlépe na delší časové období 

(2 - 3 roky). To se Kotlářce příliš nedaří, a proto je odkázána na peníze z příspěvků, které jsou 

až  nesmyslně  vysoké  na  sport  jako  je  baseball.  K  tomu  aby  Kotlářka  byla  schopná  udržet 

sponzora  delší  časové  období,  je  potřeba  udržovat  se  sponzory  lepší  kontakt  a  přiblížit 

sponzory k organizaci jako takové. Například pořádáním firemních akcí ve spojení s 

Kotlářkou, slavnostní nadhoz před významným utkáním, tréninkové trika s jejich logem, atd. 

To  se  vedení  organizace  doposud  příliš  nedaří  a  dost  v  tomto  ohledu  zaostávají  za  Draky 

Brno.  Jak  již  bylo  výše  zmíněno,  může  za  to  také  fakt,  že  Draci  mají  profesionální  vedení 

klubu,  které  je  v  organizaci  zaměstnáno  na  hlavní  pracovní  poměr,  a  díky  tomu  mohou 

věnovat sponzorům mnohem větší čas. Další velký finanční potenciál představují rodiče hráčů 

z  mladších  kategorií.  Klub  doposud  těmto  potenciálním  sponzorům  nevěnoval  dostatečnou 

pozornost  a  tím  přicházel  nejen  o  sponzory,  ale  i  fanoušky  a  pomocné  trenéry.  O  zlepšení 

komunikace s rodiči by se měla postarat Kateřina Bílková, která vstoupila do vedení klubu a 

zaměřila  se  právě  na  tuto  problematiku.  Vedení  věří,  že  díky  tomu  dokážou  zapojit  větší 

množství rodičů do chodu organizace jako takové.  

 Dalším  doporučením  je  co  nejdříve  vyřešit  problémy  s  pozemky.  Díky  krátkodobé 

nájemní smlouvě od ministerstva vnitra se Kotlářka staví do velmi nepříjemné situace. Hrozí 

téměř  okamžité  vystěhování  z  pozemků,  v  případě  že  se  změní  zájmy  ministerstva.  Toto 

vystěhování by mělo zcela určitě existenční dopad na celou organizaci, a proto by tuto hrozbu 

vedení nemělo brát na lehkou váhu. Na druhou stranu smlouva brzdí Kotlářku v rozvoji areálu 

jako  takového.  Zatímco  většina  extraligových  klubů  vlastní  multifunkční  halu  nebo  jí  v 

dnešních dnech staví, Kotlářka je v tomto ohledu bezmocná. Smlouva jí nedovoluje cokoliv 
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stavět a proto je organizace odkázaná v zimních obdobích na nafukovací halu Domu dětí a 

mládeže.  To  organizaci  stojí  každý  rok  obrovské  peníze,  jak  již  bylo  popsáno  výše.  Tento 

problém si vedení velmi dobře uvědomuje a předsedkyně Pavla Cihlářová se snaží o připojení 

organizace do tělovýchovné jednoty ministerstva vnitra. Díky tomu by Kotlářka získala větší 

kontrolu nad svým areálem a mohla by ho rozvíjet. S lukrativnější smlouvou by také přišli 

mnohem  lepší  granty  a  i  sponzoři,  pro  které  by  se  na  moderním  stadionu  mohli  dělat  již 

zmíněné firemní akce. V dnešních podmínkách, které jsou v areálu, by tyto akce nebyli příliš 

reprezentativní.  

 Díky  zlepšení  finanční  situace  a  zlepšení  zázemí,  by  organizace  mohla  vytvořit 

mnohem  profesionálnější  podmínky  pro  hráče  A-týmu.  Jak  bylo  výše  zmíněno,  podmínky 

vytvořené klubem pro extraligové hráče jsou velmi špatné. Členské příspěvky ve výši 10 000 

Kč s tím, že si musí doplácet velmi drahý materiál, dresy, čepice, kalhoty, atd. Díky tomu se 

mohou dostat až na částku 20 000 Kč za rok, která je alarmující. Takto vysoká částka by v 

budoucnu mohla odrazovat hráče z organizace k přechodu do jiných pražských klubů. Hráči v 

klubu setrvávají díky velmi přátelské a rodinné atmosféře, která ale také nemusí trvat věčně. 

Proto doporučuji vedení věnovat větší pozornost hráčům A-týmu a snažit se jim vytvořit lepší 

podmínky v klubu. Jsou to právě oni, kteří tvoří vrchol již zmíněné pyramidy. Při odchodu 

několika  klíčových  reprezentantů  do  jiných  pražských  klubů  by  klub  zcela  určitě  nemohl 

dosahovat medailových pozicí, jako tomu bylo doposud. A jak bylo výše uvedeno, medailové 

pozice jsou jeden z cílů organizace.  

 Poslední výrazný problém klubu vidíme v členské základně. Tento problém je tvořen 

také  faktem,  že  Kotlářka  Praha  postrádá  dvě  kategorie  (U11  a  U13),  které  spadají  kvůli 

nedostatku hřišť pod SK Kotlářka. Jak bylo popsáno výše, díky tomu organizace přichází o 

členské  příspěvky.  Toto  spojení  je  sice  v  dnešní  době  bezproblémové,  ale  i  přesto  by  se 

vedení organizace mělo snažit o osamocení a sjednocení všech kategorií pod Kotlářku Praha. 

To  ale  souvisí  opět  s  areálem  a  nájemní  smlouvou,  která  nedovoluje  rozšíření  areálu  a 

přidělání dalších hracích ploch, právě pro tyto dvě kategorie. Vedení klubu si tento nedostatek 

také uvědomuje a v posledních dvou letech přistavěli dvě hrací plochy pro nejmladší 

kategorie  -  U7  a  U9,  pro  které  byla  ještě  možnost  vybudování  hrací  plochy.  Díky  tomu 

přesunuli  z  SK  Kotlářky  tyto  dvě  kategorie  pod  Kotlářku  Praha.  Při  vyřešení  krátkodobé 
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smlouvy  s  ministerstvem  vnitra,  by  vedení  mělo  pokračovat  v  tomto  nastaveném  trendu  a 

postupně dostat všechny kategorie pod sebe. 

 Dalším doporučením pro klub je zlepšení propagace zejména mládežnických kategorií. 

Klub v dnešních dnech využívá všechny sociální sítě, jak bylo výše zmíněno. Bohužel se na 

těchto sítích i webových stránkách objevují příspěvky výhradně o extraligovém týmu. 

Propagace mladších kategorií je téměř nulová.  

 Poslední  doporučení  se  týká  většího  využívání  spolupráce  s  Pivovarem  Matuška. 

Pivovar si v posledních letech vytvořil výborné jméno v Praze a okolí a proto by byla škoda 

této spolupráce nevyužívat víc. Již zmíněný Matuška day, byl velmi úspěšnou akcí, ale jedná 

se o jedinou akci. Proto by organizace mohla více využívat tohoto  partnerství a více 

spolupracovat s pivovarem i při dalších akcích.  

 Práce  je  strukturována  do  osmi  kapitol.  V  první  kapitole  jsme  se  věnovali  úvodu 

bakalářské  práce  a  představení  baseballu  jako  takového.  V  druhé  kapitole  jsme  se  nejprve 

věnovali managementu, následně sportovním organizacím a v poslední části byly představeny 

metody, pomocí kterých jsme v praktické části vypracovaly analýzy. Konkrétně se jednalo o 

analýzu  interních  faktorů  a  analýzu  vnitřního  prostředí  pomocí  metody  CSF.  Třetí  kapitola 

vymezuje  cíle  a  úkoly  práce.  Čtvrtá  kapitola  popisuje  metodologii,  podle  které  byla  práce 

vypracována. Pátá a šestá část práce představuje samotná analýza vnitřního prostředí 

organizací Kotlářka Praha a Draků Brno. Byly identifikovány hlavní faktory úspěchu, silné a 

slabé stránky, kluby byly také analyzovány v rámci odvětví. V sedmé části jsme se věnovali 

komparaci výsledků jednotlivých vnitřních analýz. V poslední kapitole byla navržena 

doporučení pro klub Kotlářka Praha, což by mohlo v budoucnu vést k úspěšnějšímu působení 

v českém baseballu. 
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