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Abstrakt 

 

Název: Hodnocení efektivity fotbalových klubů Premier League pomocí analýzy 

obalu dat. 

 

Cíle:  Cílem práce je identifikovat efektivitu fotbalových klubů v Premier 

League v sezóně 2016/2017. V post optimalizační analýze následně 

vyhodnotit, které pozorované kluby si při transformaci vstupů na výstupy 

vedly v daném období efektivně, a které kluby měly v této transformaci 

nějaké nedostatky. 

 

Metody:  V práci pro výzkum efektivity je použita metoda analýzy obalu dat DEA 

(Data Envelopment Analysis) umožňující hodnotit efektivitu 

jednotlivých klubů v Premier League. Pomocí DEA je stanoveno, které 

jednotky jsou efektivní a jaké jsou odchylky od efektivní hranice pro 

jednotky neefektivní. Měření jsou provedena vstupově orientovaným 

modelem CCR a modelem BCC. Model CCR předpokládá konstantní 

výnosy z rozsahu a model BCC uvažuje variabilní výnosy z rozsahu.  

 

Výsledky:  Ve výsledkové části je identifikována produktivní efektivita jednotlivých 

fotbalových klubů v Premier League v sezóně 2016/2017. Efektivní 

hranice dosáhlo zároveň v obou modelech CCR i BCC celkově 7 klubů. 

Průměrná efektivita v modelu CCR vychází na 87 %. V modelu BCC je 

tato hodnota 91 %. To ve výsledku značí, že celá Premier League jako 

soutěž dosahuje vysoké efektivity.   . 

 

Klíčová slova: analýza obalu dat, Premier League, CCR, BCC, efektivita 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title:  Evaluating of efficiency of Football Clubs in Premier League by Data 

Envelopment Analysis. 

 

Goals: The aim of the thesis is to identify the effectiveness of football clubs in 

the Premier League in the season 2016/2017. In the post optimization 

analysis evaluate, which observed clubs have been effective in 

transforming inputs into outputs, and which clubs have some deficiencies 

in this transformation. 

 

Methods:  In the thesis for efficiency research, the Data Envelopment Analysis 

(DEA) data analysis method is used to evaluate the effectiveness of 

individual clubs in the Premier League. DEA determines which units are 

effective and what are the deviations from the effective frontier for the 

units that are inefficient. The measurements are made by an input-

oriented CCR model and a BCC model. The CCR model assumes 

constant returns to scale and BCC considers variable returns to scale. 

 

Results:  The result section identifies the productive efficiency of individual 

football clubs in the Premier League in the season 2016/2017. The 

effective frontier reached a total of 7 clubs in both CCR and BCC 

models. The average efficiency in the CCR model is 87 %. In the BCC 

model, the average efficiency is 91 %. As a result, the Premier League as 

a competition  is highly efficient. 

 

Key words:  data envelopment analysis, Premier League, CCR, BCC, efficiency 
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1 Úvod 

Fotbal je fenomén, který ovládl všechny země světa. Neexistuje stát, kde by nepatřil 

mezi nejpopulárnější sporty. Je zřejmé, že důležitost jednotlivých zemí je odlišná od 

běžného geografického přehledu. Země malé rozlohou i počtem obyvatel dokázaly 

získat status fotbalových velmocí, zatímco jiné, obrovské, se scvrkly do miniaturních 

rozměrů. Jak napovídá už samotný název, tato práce představuje pohled na všechny 

kluby z nejvyšší anglické fotbalové soutěže z hlediska efektivity nejpopulárnějšího 

sportu planety, tedy fotbalu. 

Sportovní kluby fungují jako ekonomické subjekty, které kromě svých sportovních cílů 

by měly sledovat i cíle ekonomické. Nejvyšší představitelé klubů se snaží oba tyto 

výstupy maximalizovat, protože jejich cílem je mít dostatek finančních prostředků i 

bodů na hřišti. K zajištění co možná nejlepších podmínek, je nutné brát v úvahu i 

ekonomickou stránku. Být na prvním místě v tabulce na konci sezóny totiž ještě nemusí 

znamenat, že daný klub hospodařil efektivně. Nedostatek finančních prostředků zatěžuje 

sportovní výkonnost klubů, což někdy vede k sestupu z ligy. Souvislost mezi sportovní 

a finanční činností má zásadní význam pro konkurenceschopnost fotbalových klubů. 

Rostoucí důležitost fanoušků a rozmach sociálních sítí nutí vedení klubů ke sledování 

dalšího cíle. Pro získání celosvětové popularity jsou podmínkou sociální cíle. Bez 

orientace na fanoušky nemají kluby šanci stát se globálním fenoménem, protože teprve 

s velkým počtem fanoušků ze všech koutů světa získávají kluby globální popularitu. Ve 

výzkumech se z hlediska efektivity používají různé metody, které pomocí odlišných 

vstupních a výstupních hodnot se snaží najít optimální kombinaci pro fungování 

sportovních klubů a odhalit jejich nedostatky. Avšak ani jedna z těchto metod doposud 

nezohlednila možnost využití počtu fanoušků klubu na Facebooku jako proměnné na 

straně výstupů. Přitom právě počet fanoušků, v dnešním globalizovaném světe plném 

sociálních sítí, je nedílnou součástí klubu, který tvoří jeden z nejdůležitějších výstupů a 

jejich rostoucí význam by v žádném případě neměl uniknout pozornosti vedení klubu. Z 

tohoto důvodu je součástí práce i představení nové metody, která má za cíl postihnout 

rostoucí význam fanoušků jako faktoru pro dosažení efektivity. 

Právě celosvětový věhlas přináší fotbalovým klubům miliony fanoušků, astronomické 

roční příjmy, zájem ze strany globálních sponzorů a obrovské příjmy z vysílacích práv. 
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Tak silné ekonomické zázemí umožňuje velkým klubům utrácet rekordní částky za 

přestupy nejlepších hráčů a trenérů. Tím narůstá sledovanost a zájem fanoušků, protože 

každý chce vidět souboje těch nejlepších hráčů a týmů proti sobě. Takové zápasy se 

stávají celosvětovou událostí, která ve výsledku přináší fanouškům nezapomenutelné 

zážitky, generuje obrovské množství příjmů a posunuje popularitu klubů na 

celosvětovou úroveň. 

Ruku v ruce se zvyšující se známostí klubů, roste i tlak na výsledky ze strany fanoušků 

a vedení klubu. Tlakem na okamžité sportovní výsledky je vedení klubu nuceno hledat 

řešení, která naplní veškerá očekávání. Takové požadavky často vedou k investování 

velkých částek na přestupy hráčů, které se managementu klubu nemusí vyplatit. 

Následné riziko takové situace spočívá v nenaplnění očekávání ze strany fanoušků, 

vedení klubu, trenérů i hráčů. Tím se může klub dostat do finančních problémů, přijít o 

část svých fanoušků nebo skončit v tabulce na nechtěné pozici. 

Proto je fungování fotbalových klubů z hlediska produkční efektivity předmětem této 

diplomové práce. Kluby se snaží pomocí vstupů vytvářet určité výstupy. Managementy 

jednotlivých klubů se snaží tuto transformaci maximálně zefektivnit, aby dosáhly co 

největšího počtu bodů, vyšších celkových příjmů a oslovily co nejvíce fanoušků. V 

dnešní době totiž neomezený rozpočet nemusí vždy zaručit okamžité výsledky, dobré 

umístění v tabulce, vyvážený hráčský kádr ani naplnit očekávání fanoušků. V každém 

sportu, stejně jako ve fotbale, může vyhrát pouze jeden, proto musí existovat i kluby, 

které nefungovaly tak efektivně. 

Tento problém je analyzován na dvaceti klubech v Premier League v sezóně 2016/2017, 

u kterých je měřena produkční efektivita. Z výsledků hodnocení efektivity se dozvíme, 

které kluby z Premier League v sezóně fungovaly efektivně, a které kluby měly v 

porovnání s ostatními nějaké nedostatky ve fungování. Nový přístup, zvolený pro 

potřeby této diplomové práce, může zároveň být inspirativní pro další výzkumné práce 

v oblasti hodnocení efektivity profesionálních klubů. 
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2 Teoretická část 

2.1 Vymezení základních pojmů 

V rámci diplomové práce je použito několik základních pojmů, které definují základní 

poznatky z oblasti zkoumané problematiky. Kvůli lepšímu přehledu a správnému 

pochopení je nutné si tyto pojmy nejprve ujasnit.  

• Efektivita 

Efektivita znamená poměr množství či kvality výstupů získaných ze vstupů vložených 

do procesu. Cílem je použití takového množství a kombinace vstupů, kterým je 

dosaženo maximálního výstupu s minimálním množstvím ztrát, úsilí nebo zbytečných 

nákladů. Efektivitu (efektivnost) lze podle Ramanathana (2003) vyjádřit jako kombinaci 

vstupů a výstupů, které produkční jednotka za daný čas vyprodukuje. Pokud při 

hodnocení efektivity uvážíme pouze jeden vstup a jeden výstup, potom je možné 

efektivitu vyjádřit poměrem těchto dvou údajů.  

        
Výstupy (y)

Vstupy (x)
                   (1) 

Jednotka je tím efektivnější, čím větší je podíl výstupu/vstupu. Produkční jednotky však 

nefungují pouze na základě jednoho vstupu a jednoho výstupu, proto je nutné vymezit 

více ukazatelů, které mají vliv na fungování jednotek. Z hlediska efektivity a celkového 

hodnocení produkčních jednotek je proto vhodné uvážit více vstupů a více výstupů. 

Pro soubor homogenních jednotek U1,U2....Un máme m vstupů a n výstupů pro sledování 

efektivity, které pomocí vážených součtů vstupů a výstupů vyjadřují míru efektivnosti 

těchto produkčních jednotek.  

       
Vážený součet výstupů

Vážený součet vstupů
=

∑ ujj yjq

∑ vixiqi
                 (2) 

Prvek xiq je prvkem matice X = {xij, i = 1, 2, ..., m, j = 1, 2, ... n}, zahrnující vstupy. 

Prvek yjq je prvkem matice Y = {yij, i = 1, 2, ..., m, j = 1, 2, ... n}, zahrnující výstupy. 

Prvek vi, i = 1, 2, ..., m, označuje váhu přiřazenou i-tému vstupu a uj, j= 1, 2, ..., n, 

označuje váhu přidělenou j-tému výstupu dle Charnese, Coopera, Rhodese (1978). 

Cílem je najít variantu, která dosáhne podle všech kritérií nejlepšího hodnocení. 
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• Vstupy 

Za vstupy jsou považovány faktory, které produkční jednotka používá jako zdroj pro 

výrobu výstupů. Produkční jednotka spotřebovává určité vstupy pro vytváření 

požadovaných efektů. Vzhledem k minimalizačnímu charakteru vstupů se předpokládá, 

že nižší hodnota vstupů povede k nižší výkonnosti produkční jednotky. Jako jediné dva 

vstupy byly zvoleny výdaje na mzdy hráčů a mzda trenéra. Tyto vstupy byly zvoleny, 

protože klub má nad nimi plnou kontrolu a může je ovlivňovat. 

• Výstupy 

Za výstupy považujeme všechny efekty vyprodukované pozorovanou jednotkou, které 

mají pro danou jednotku pozitivní a žádoucí efekt. Při jinak nezměněných podmínkách 

se předpokládá, že vyšší hodnota výstupů vede k vyšší výkonnosti produkční jednotky. 

Tyto výstupy byly zvoleny záměrně tak, aby zohledňovaly cíle sportovní, ekonomické i 

sociální. Konkrétně teda počet získaných bodů, celkové příjmy klubu a absolutní změna 

počtu fanoušků na Facebooku v průběhu sezóny. 

• Produkční jednotka 

Produkční jednotka (Decision Making Unit – DMU) je jednotka, která prostřednictvím 

určitých vstupů vytváří požadované výstupy. Podmínkou pro možnost porovnání 

jednotlivých jednotek mezi sebou je homogenita těchto sledovaných jednotek. Pod 

pojmem homogenní produkční jednotky rozumíme „soubor jednotek, které realizují 

stejnou nebo podobnou činnost a zabývají se produkcí identických nebo ekvivalentních 

efektů, které označujeme jako výstupy" (Ramanathan 2003, s. 25). 

V této práci považujeme fotbalové kluby jako produkční jednotky. 
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2.2 Metody analýzy datových obalů 

2.2.1 Podstata metody 

Metoda analýzy datových obalů (Data Envelopment Analysis – DEA) je vícekriteriální 

metodou, která slouží k posouzení technické efektivity produkčních jednotek (DMU) na 

základě velikosti vstupních a výstupních parametrů. Tato metoda mezi sebou analyzuje 

různé kombinace vstupů a výstupů, a předpokládá vznik tzv. efektivní hranice. 

Produkční jednotky, které leží na této hranici, nazýváme efektivní (efektivita = 100 %). 

Všechny ostatní jednotky mimo tuto hranici poté považujeme za neefektivní (efektivita 

< 100 %). Podmínkou pro aplikaci této metody zůstává homogenita sledovaných 

jednotek. Model DEA srovnává produkční jednotky „vzhledem k nejlepším jednotkám 

ve sledovaném souboru. Výkonnost jednotek se může lišit, a proto lze pomocí této 

metody stanovit, které jednotky jsou efektivní, a které nikoliv" (Charnes 1994, s. 5). 

Cílem této metody je rozdělení zkoumaných objektů na efektivní a neefektivní podle 

velikosti spotřebovávaných zdrojů a množství vyráběné produkce nebo jiného typu 

výstupů. Metoda DEA je metodou odhadu produkční funkce založenou na teorii 

lineárního programování (LP). 

Ve sledovaném souboru se předpokládá, že žádná z produkčních jednotek nedosáhne 

stejných výstupů s menšími vstupy a naopak. Neexistence dvou úplně stejných jednotek 

dle Vaněčkové (1998) umožňuje metodě datových obalů zjistit, zda by se jednotlivé 

neefektivní jednotky v pozorovaném období staly efektivními, pokud by snížily své 

vstupy nebo zvýšily své výstupy. Pro zjednodušení je možné říct, že metoda DEA 

umožňuje porovnávat nejlepší jednotky mezi sebou a poskytovat odhady ke zlepšení pro 

neefektivní jednotky. 

V rámci výběru a definice srovnávacích kritérií (vstupů a výstupů) bylo podmínkou              

dle Brožové (2014) jejich důležitý význam pro sledované jednotky. Dalším důležitým 

faktorem je výběr vhodného pozorovaného souboru, tj. dostatek sledovaných jednotek. 

V případě nízkého počtu jednotek nebo nesprávného a příliš velkého počtu kritérií, by 

podle Zhua (2014) byly všechny jednotky ve výsledku považovány za efektivní. 
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2.2.2 Model s jedním vstupem a jedním výstupem 

Autorem modelu s jedním vstupem a výstupem pro měření efektivity je M. J. Farell, 

který v roce 1957 položil základy, které v podstatě odpovídají efektivitě popsané v 

kapitole 2.1 (viz vzorec 2). 

Pro zjednodušení může být model aplikován na firmu s více pobočkami, které mají 

rozdílný počet prodaných kusů stejného produktu a zároveň rozdílný počet 

zaměstnanců. Topinka (2016) jako příklad uvádí následující tabulku.  

Tabulka 1: Model s jedním vstupem a jedním výstupem 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Topinky (2016) 

Jednotka je tím efektivnější, čím je podíl výstupu/vstupu větší. V tomto příkladu tomu 

odpovídá pobočka B, která má nejvyšší počet prodaných kusů (y) na jednoho 

zaměstnance (x). 

       B = y
x

 = 3
3

 = 1                (3) 

V takovém případě předpokládáme, že efektivitu za daných okolností již není možné 

zvýšit, protože efektivita pobočky je 1 (100%). Pobočka B tedy leží na efektivní hranici. 

Pro určení podoby množiny produkčních možností a samotné hranice efektivity je však 

nutné dle Krafta (2011) určit charakter výnosů z rozsahu. Jedná se o variabilní nebo 

konstantní výnosy. 

2.2.2.1 Konstantní výnosy z rozsahu 

V případě konstantních výnosů z rozsahu (Constant Returns to Scale – CRS) 

předpokládáme existenci určité kombinace vstupů a výstupů (x, y) v množině 

přípustných řešení. Pak můžeme tvrdit, že prvkem této množiny (efektivní hranice) jsou 

také kombinace dané množiny (αx, αy), kde α > 0. Pokud je podle Vaněčkové (1998) 

produkční jednotka efektivní při dané kombinaci vstupů a výstupů, pak je efektivní také 

jednotka se vstupy a výstupy, které jsou násobkem vstupů a výstupů původní jednotky.  

 

Pobočka A B C D E F G H
Počet prodaných kusů v tisících (y) 1 3 2 3 4 2 3 5
Počet zaměstnanců (x) 2 3 3 4 5 5 6 8
(y/x) 0,5 1 0,67 0,75 0,8 0,4 0,5 0,63
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Obrázek 1: Konstantní výnosy z rozsahu – CRS 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Topinky (2016) 

Efektivní hranice u konstantních výnosů z rozsahu tvoří kónický obal dat, na kterém lze 

vidět, že jedinou efektivní jednotkou je pobočka B ležící na této přímce. Z obrázku, 

tvořeného grafem, je patrné, že příkladem neefektivní pobočky je jednotka A. Pro 

zlepšení efektivity by bylo vhodné dle Subhashe (2004) použít následující opatření. 

1) Snížit hodnotu vstupu 

První možností je snížení hodnoty vstupů nebo optimalizace jejich úrovně při 

současném zachování stejné hodnoty výstupů. Pokud využijeme k dosažení efektivity 

snížené hodnoty vstupů při stejném množství výstupů, jedná se o vstupově orientované 

modely. 

 

2) Zvýšit hodnotu výstupu 

Druhou možností je zvýšení hodnoty výstupů při současném zachování stejné hodnoty 

vstupů. Pokud využijeme k dosažení efektivity zvýšené hodnoty výstupů při stejných 

vstupech, jedná se o výstupově orientované modely. 

 

3) Kombinace obou modelů 

Třetí variantou je současná optimalizace jak velikosti vstupů, tak i velikosti výstupů. 

Pokud je tímto způsobem dosaženo efektivity (jednotka se posouvá na efektivní 

hranici), jedná se dle Jablonského a Dlouhého (2004) o aditivní modely. 

U všech neefektivních produkčních jednotek můžeme určit relativní míru efektivnosti. 

Toho dosáhneme porovnáním počtu prodaných kusů na jednoho zaměstnance u 
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neefektivní jednotky a počtu prodaných kusů na jednoho zaměstnance u efektivní 

jednotky. 

     0 ≤ počet prodaných kusů na zaměstnance hodnocené jednotky
počet prodaných kusů na zaměstnance u efektivní jednotky  ≤ 1         (4) 

Pokud rozebereme výše uvedený příklad z Topinky (2016), pak bude míra efektivnosti 

sledované jednotky A následující, 0,5/ 1 = 0,5, tedy 50 %.  Jedná se však o relativní 

hodnotu, protože míra efektivity závisí na konkrétním souboru analyzovaných jednotek.  

Po přidání nové jednotky do souboru je nutné podle Vaněčkové (1998) znovu přepočítat 

míru efektivnosti i pro ostatní jednotky z důvodu posunu efektivní hranice. Při výpočtu 

míry efektivity u jednotky A můžeme vycházet jak z velikosti vstupů a výstupů této 

jednotky, tak ze vzorových virtuálních jednotek U` a U``. V případě výstupově 

orientovaného modelu u virtuální jednotky U`, odpovídá výpočet efektivity podílu tržeb 

neefektivní jednotky A s tržbami virtuální jednotky U`. Vzhledem ke snadnější 

interpretaci pracujeme v níže uvedeném vzorci s převrácenou hodnotou, kde výsledná 

hodnota poté udává potřebnou míru navýšení výstupů pro dosažení efektivní hranice. 

      
y

y'
=

1

2
= 0,5         ;          0,5-1= 2         (5) 

V případě vstupově orientovaného modelu u virtuální jednotky U``, odpovídá výpočet 

efektivity podílu počtu zaměstnanců virtuální jednotky U`` a počtu zaměstnanců 

skutečné jednotky A, kde výsledná hodnota udává potřebnou míru redukce vstupů pro 

dosažení efektivní hranice. 

        
x'

x
=

1

2
= 0,5                     (6) 

Z uvedených příkladů je možné vidět, že u modelů s konstantními výnosy z rozsahu 

jsou výsledné hodnoty, pro výstupově i vstupově orientované modely, stejné. U modelů 

s variabilními výnosy z rozsahu to naopak neplatí, protože výsledné hodnoty u obou 

modelů jsou různé. 

2.2.2.2 Variabilní výnosy z rozsahu 

V případě variabilních výnosů z rozsahu (Variable Returns to Scale – VRS) neplatí 

požadavek, že α násobek vstupů musí být vyvážen nárůstem výstupů o stejný násobek. 

Jednotka tedy může být efektivní, i když poměrný nárůst výnosů bude nižší nebo vyšší 

než nárůst vstupů. Dle autorů Cooper, Seiford, & Zhu (2011) se tedy jedná o to, zda 

zvýšení nebo snížení vstupů nebo výstupů vede nebo nevede k proporcionální změně 
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výstupů nebo vstupů. Podobný názor zastává i Benicio & De Mello (2015), že pokud se 

produkce zvyšuje méně než poměrnou změnou vstupů, dochází k poklesu výnosů z 

rozsahu. 

 „Efektivní hranice zde tvoří konvexní obal množiny produkčních možností (obal dat). 

Obecně platí, že míra efektivity hodnocených jednotek za předpokladu VRS je stejná 

nebo větší než za předpokladu CRS. Pokud uvažujeme variabilní výnosy z rozsahu totiž 

neplatí požadavek, že α – násobek vstupů musí být vyvážen nárůstem výstupů o stejném 

násobku. Jednotka bude efektivní, i když poměrný nárůst výstupů bude nižší než 

příslušný nárůst vstupů" (Vaněčková 1998, s. 214). 

Obrázek 2: Variabilní výnosy z rozsahu – VRS 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Topinky (2016) 

Podobně jako u konstantních výnosů z rozsahu i v případě variabilních výnosů z 

rozsahu máme dle Ramanathana (2003) u neefektivních jednotek tři možnosti, jak 

dosáhnout efektivity. 

1) Snížit hodnotu vstupu 

První možností je optimalizace velikosti vstupů při zachování stejné velikosti výstupů. 

V takovém případě se jedná o model orientovaný na vstupy. 

 

2) Zvýšit hodnotu výstupu 

Druhou možností pro neefektivní jednotky je zachovat úroveň vstupů při současném 

zvýšení hodnoty výstupů. Při takovém dosažení hranice efektivity se jedná o model 

orientovaný na výstupy. 
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3) Kombinace obou modelů 

Výpočet míry efektivity je na rozdíl od konstantních výnosů z rozsahu odlišný v 

závislosti na použití vstupově orientovaného modelu nebo výstupově orientovaného 

modelu. 

V případě modelu vstupově orientovaného zjistíme míru efektivity tak, že dosadíme do 

vzorce podíl počtu zaměstnanců virtuální jednotky U" a počtu zaměstnanců skutečné 

jednotky D. 

         
x'

x
=

3

4
= 0,75        (7) 

Při použití modelu výstupově orientovaného vypočteme míru efektivity jako podíl 

celkového počtu prodaných kusů jednotky D a virtuální jednotky U'.  

       
y

y'
=

3

3,5
= 0,857    ;     0,857-1= 1,167   (8) 

Z předchozích výsledků je vidět, že u modelů VRS se míra efektivity zásadně liší v 

závislosti na výběru vstupově nebo výstupově orientovaném modelu. Z toho vyplývá, 

na rozdíl od modelů CRS, že míra efektivnosti zpravidla bývá u obou VRS modelů 

různá. 
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2.2.3 Základní modely DEA 

Modely DEA vycházejí z Farrelova modelu (1957) pro měření efektivity jednotek s 

jedním vstupem a jedním výstupem. Na Farrelův model poté navázalo mnoho dalších 

autorů, kteří ho také rozšířili a vylepšili. Můžeme zmínit například modely nazvané 

podle autorů Charnes, Cooper, Rhodes (CCR) nebo Banker, Charnes, Cooper (BCC). 

Oba tyto modely jsou popsány níže. 

2.2.3.1 Model CCR 

Prvním modelem DEA je model CCR, který rozšiřuje původní Farrelův model. Tato 

rozšířená varianta nese název podle jeho autorů, kteří ve své publikaci v roce 1978 

modifikovali Farrelův model při zkoumání efektivity jednotlivých produkčních 

jednotek. Dle autorů Charnes, Cooper, Rhodes (1978) lze u modelů CCR předpokládat 

konstantní výnosy z rozsahu. Pomocí tohoto modelu lze určit, jaké má být množství 

vstupů, aby se neefektivní jednotka stala efektivní. Koeficient technické efektivity je 

definován jako poměr vážené sumy výstupů a vážené sumy vstupů (viz vzorec 2). 

Současně musí být splněna podmínka, že efektivita ostatních sledovaných jednotek 

nabývá hodnot od 0 do 1. Jednotka se nachází na efektivní hranici, pokud hodnota její 

technické efektivnosti je rovna 1. 

Pro každou sledovanou jednotku získáváme pomocí vah pro vstupy vi, i = 1, 2, …, m, 

virtuální vstup a pomocí vah pro výstupy uj, j = 1, 2, …, n, virtuální výstup: 

 virtuální vstup = v1x1q + v2x2q + . . . + vmxmq, 

virtuální výstup = u1y1q + u2y2q + . . . + unynq 

Pořád platí podmínka, že přiřazené váhy nesmí být záporné a zároveň koeficient 

efektivity nemůže být vetší než 1. To musí platit pro všechny jednotky při použití 

daného souboru vah. Pro maximalizaci míry efektivnosti sledované jednotky platí, že 

„model CCR počítá váhy vstupů a výstupů tak, aby to pro hodnocenou jednotku bylo co 

nejpříznivější z hlediska efektivnosti" (Vaněčková 1998, s. 219). 

První neznámou proměnnou v modelu CCR jsou váhy přidělené vstupu i (vik) a váhy 

přidělené výstupu j (ujk) jednotce k. Dle Vaněčkové (1998) je zapotřebí tento model 

vypočítat pro každou jednotku samostatně, protože váhy jsou určovány pro každou 

jednotku zvlášť. 
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Matematický zápis primárního vstupově orientovaného modelu CCR (primární 

CCR-I model):  

 maximalizovat z =
∑ ujyjq

n
j

∑ vixiq
m
i

 ,  

 za podmínek  
∑ ujyjk

n
j

∑ vixik
m
i

 ≤ 1,   k = 1, 2, ..., r, 

    uj ≥ 0,   j = 1, 2, ..., n, 

    vi ≥ 0,   i = 1, 2, ..., m,   (9) 

Základem odhadu produkční funkce pro metodu DEA jsou výpočty pomocí teorie 

lineárního programování (LP). Výše zmíněný model není lineární, ale lineární lomený.  

Prostřednictvím Charnes-Cooperovy transformace však může být převedena na 

standardní úlohu lineárního programování. Touto transformací dle Charnese a Coopera 

(1962) dochází k maximalizaci hodnoty čitatele a fixaci hodnoty jmenovatele, která má 

poté následující podobu: 

 maximalizovat z = ∑ ujyjq
n
j  , 

 za podmínek  ∑ ujyjk
n
j  ≤ ∑ vixik m

i ,  k = 1, 2, ..., r, 

     ∑ vixiq= 1 m
i   

    uj ≥ 0 (ε),   j = 1, 2, ..., n, 

    vi ≥ 0 (ε),   i = 1, 2, ..., m,  (10) 

Podle Jablonského (2004) jsou výsledkem výpočtu primárního modelu váhy 

jednotlivých vstupů a výstupů a koeficient technické efektivity z. Pokud se koeficient 

rovná 1, jednotka je efektivní. Pokud je koeficient efektivity menší než 1, jednotka není 

efektivní. Odhadem míry efektivnosti u jednotlivých jednotek lze současně pomocí 

modelů DEA získat informace o tom, jak u neefektivních jednotek redukovat vstupy 

popřípadě změnit chování tak, aby bylo dosaženo efektivní hranice.  Jednou z možností 

je převedení primárního modelu na duální model. 
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 Duální vstupově orientovaný model CCR (duální CCR-I model): 

 minimalizovat  θq 

 za podmínek  ∑ xijλj
m
i=1  ≤ θqxiq ,  k = 1, 2, ..., r, 

    ∑ yijλj 
n
j=1 ≥ yiq ,  i = 1, 2, ..., m, 

    λj ≥ 0 ,    j = 1, 2, ..., n,   (11) 

V této formulaci, kde λ = (λ1, λ2, …, λn), λ ≥ 0, je vektor vah přiřazený daným 

jednotkám. Jedná se o vektor proměnných daného modelu. Mírou efektivnosti 

hodnocené jednotky Uq je zde proměnná θq. Proměnná θq může být také interpretována 

dle Vaněčkové (1998) jako potřebná míra redukce vstupů pro dosažení efektivní 

hranice. Hodnota této proměnné bude menší nebo rovna 1. 

Po formulaci duálního modelu lze zjistit, které jednotky vytváří množinu virtuálních 

vzorových jednotek pro zkoumanou neefektivní jednotku. Prostřednictvím těchto 

jednotek lze, podobně jako u modelu s jedním vstupem a výstupem, poté spočítat 

relativní míru efektivity sledované jednotky.  

Duální vstupově orientovaný CCR model se při hodnocení jednotky Uq snaží najít 

virtuální jednotku charakterizovanou vstupy Xλ a výstupy Yλ, které jsou lineární 

kombinací vstupů a výstupů ostatních jednotek daného souboru a tudíž dle Jablonského 

(2004) jsou lepší (nebo přesněji nejsou horší) než vstupy a výstupy hodnocené jednotky 

Uq. Obecně tedy musí pro vstupy a výstupy takové virtuální jednotky platit, že Xλ ≤ θq 

xq a Yλ ≥ yq, kde xq a yq jsou vektory vstupů a výstupů jednotky Uq. Jednotka Uq je 

označena za efektivní právě tehdy, když virtuální jednotka s uvedenými vlastnostmi 

neexistuje neboli virtuální jednotka je totožná s hodnocenou jednotkou, tzn. platí Xλ = 

xq a Yλ = yq. To nastává v případě, kdy je proměnná θq = 1. Zároveň musí být všechny 

přídatné proměnné, převádějící v modelu nerovnost na rovnost, rovny 0 (Jablonský, 

2004).  

Přidáním proměnných bude formulace změněna následovně: 
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 minimalizovat  z = θq- ε (eTs++ eTs-) , 

 za podmínek  Xλ +  s-= θqxq , 

    Xλ - s+= yq , 

     λ,  s+,  s- ≥ 0     (12) 

Po změně formulace jsou vektory s+ a s− tzv. vektory přídatných proměnných v 

omezeních pro vstupy a výstupy, eT = (1, 1, …, 1) a ε je infinitezimální konstanta, která 

se volí zpravidla rovna 10-8 .  

Hodnocená jednotka Uq je efektivní, pokud jsou splněny tyto dvě podmínky:  

 a) Optimální hodnota proměnné θ*
q je rovna 1. 

 b) Optimální hodnoty všech přídatných proměnných sj
+*, i = 1, 2,..., n a si

−*, i = 

 1, 2,..., m jsou rovny 0. 

Pro lepší orientaci lze dle Coopera, Seiforda, Tona (2007) vysvětlit, že hodnota míry 

efektivnosti θ*
q uvádí potřebu proporcionálního snížení vstupů (minimalizace vstupů) 

tak, aby se sledovaná jednotka stala efektivní. Vzniku efektivní jednotky, pomocí cílové 

hodnoty vstupů označené jako xq´ a yq´, může být dosaženo dvěma způsoby:  

  1. xq’ = Xλ*, yq’ = Yλ*, kde λ* je vektorem optimálních hodnot vah 

 vypočtených modelem.  

 2. xq’ = θ*
qxq – s*-, yq’ = yq + s*+, kde symboly s hvězdičkou představují 

 vektory optimálních hodnot proměnných modelu. 

Analogicky ke vstupově orientovanému modelu CCR můžeme odvodit i výstupově 

orientovaný model CCR. Tímto modelem se však nebudeme v této práci zabývat, proto 

není nutné ho jednotlivě rozebírat.  

2.2.3.2 Model BCC 

Model BCC, pojmenovaný podle trojice autorů Banker, Charnes, Cooper (1984), je 

druhý DEA model vycházející z původního CCR modelu. Tito autoři ve své publikaci v 

roce 1984 modifikovali model CCR, předpokládající konstantní výnosy z rozsahu, na 

nový model, který uvažuje variabilní výnosy z rozsahu. Z modelu CCR, definujícího 

kónický obal dat, se stává model BCC, který mění obal dat na konkávní. Tato změna 

vede v případě použití modelu BCC k efektivitě většího počtu sledovaných jednotek.  
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Matematický model primárního vstupově orientovaného modelu BCC (primární 

BCC-I model): 

 maximalizovat z = ∑ ujyjq
n
j + μ , 

 za podmínek  ∑ ujyjk
n
j + μ ≤ ∑ vixik

m
i  , k = 1, 2, ..., r, 

    ∑ vi
m
i xiq= 1 , 

     uj ≥ ε,    i = 1, 2, ..., m, 

    vi ≥ ε,    j = 1, 2, ..., n, 

    μ - libovolné      (13) 

Při uvažování variabilních výnosů z rozsahu stačí dle autorů Cooper, Seiford, Tone 

(2007) rozšířit model o podmínku konvexnosti eT λ = 1. 

Duální vstupově orientovaný model BCC (duální BCC-I model): 

  minimalizovat  z = θq- ε (eTs++ eTs-) , 

 za podmínek  Xλ + s-= θqxq , 

     Xλ - s+= yq , 

    eTλ = 1 , 

    λ,  s+,  s- ≥ 0      (14) 

V této formulaci mají všechny symboly podle Jablonského (2004) stejnou interpretaci 

jako u modelu (12). Stejným způsobem lze získat i cílové hodnoty vstupů a výstupů pro 

neefektivní jednotky. Podobně je možné identifikovat BCC efektivní jednotky. Opět 

platí podmínka, že hodnota radiální proměnné θq je rovna 1 a zároveň všechny přídavné 

proměnné si
+, si

− jsou rovny 0, tzn. optimální hodnota účelové funkce modelu (14) je z* 

= 1. Neefektivní jednotky mají hodnotu z* < 1.  

Oba modely (13) a (14) jsou vzájemně duálně sdružené. Z tohoto důvodu jsou optimální 

hodnoty účelových funkcí obou modelů shodné, tudíž i interpretace výsledků je shodná. 

Modely (10) a (13) se liší pouze hodnotou, kterou může nabývat proměnná µ. V modelu 

CCR je hodnota této proměnné rovna nule - µ = 0. Naopak v modelu BCC může být 

tato proměnná libovolná (může nabývat kladných, záporných i nulových hodnot).  
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Analogicky lze ke vstupově orientovanému modelu BCC, stejně jako u modelu CCR, 

odvodit i výstupově orientovaný model BCC. Ale formulace tohoto modelu není 

podstatná, protože se jím v této práci nebudeme zabývat. 

2.3 Premier League 

2.3.1 Základní informace 

Premier League je nejvyšší fotbalovou ligovou soutěží v Anglii. Premier League 

navazuje od roku 1992 na původní a také nejstarší soutěž světa ve fotbale Football 

Leage First Division založenou v roce 1888.  Proto se Anglii říká kolébka fotbalu. 

Sezóna 2016/17 se od svého založení v roce 1992 stala 25. ročníkem Premier League. 

Soutěž je pořádaná Anglickou fotbalovou asociací, která zastřešuje všechny soutěže 

registrovaných hráčů v Anglii a také ve Walesu. Nový formát soutěže, jehož podoba 

zůstala až do dnes stejná, byl ustanoven 20. února 1992 (Premier League, 2017). 

V prvním ročníku Premier League v sezóně 1992/93 se soutěže zúčastnilo 22 

fotbalových klubů. Těmito "inauguračními" členy Premier League byly: Arsenal, Aston 

Villa, Blackburn Rovers, Chelsea, Coventry City, Crystal Palace, Everton, Ipswich 

Town, Leeds United, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Middlesbrough, 

Norwich City, Nottingham Forest, Oldham Athletic, Queens Park Rangers, Sheffield 

Utd, Sheffield Wednesday, Southampton, Tottenham Hotspur a Wimbledon.  

V Premier League od jejího založení hrálo celkově 49 klubů. Tradičními účastníky jsou 

Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Everton a Totenham Spurs, kteří si 

zahráli v nejvyšší lize v každé sezóně. Nejnovějšími kluby pro sezónu 2016/17 jsou 

Burnley, Hull City a Middlesbrough. Naopak soutěž po minulé sezóně opustily kluby 

Aston Villa, New Castle a Norwich. 

Premier League je považována za nejkvalitnější fotbalovou soutěž světa. Jedná se totiž 

o nejsledovanější, divácky atraktivní a velmi vyrovnanou soutěž, kde v každé sezóně si 

žádný z klubů nemůže být jistý svým vítězstvím až do konce. Pravidelná účast a 

úspěchy v nejprestižnějších mezinárodních klubových soutěží, jako je Liga Mistrů nebo 

Evropská Liga, jen potvrzuje výjimečné postavení této kolébky fotbalu (EFL, 2017). 

Níže je uvedeno všech 20 klubů působících, dle oficiálních stránek soutěže, v Premier 

League v sezóně 2016/17: 
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• Arsenal    Manchester United  

• Bournemouth    Middlesbrough 

• Burnley    Southampton 

• Chelsea    Stoke City 

• Crystal Palace    Sunderland 

• Everton    Swansea City 

• Hull City    Tottenham 

• Leicester City    Watford 

• Liverpool    West Bromwich Albion 

• Manchester City   West Ham United 

2.3.2 Formát soutěže 

Premier League je otevřená soutěž, ze které se na základě výsledků sestupuje a 

postupuje. Ligový ročník (sezóna) se hraje vždy od srpna do května dalšího roku bez 

zimní přestávky. Soutěže se účastní celkem 20 týmů. Každý tým tedy odehraje během 

jedné sezóny dohromady 38 ligových utkání. Každý klub hraje v sezóně dva ligové 

zápasy proti každému klubu, tzv. Round Robin-System (tedy „každý s každým“). Jeden 

zápas se odehrává na domácím hřišti a druhý zápas na hřišti soupeře. Vítěz utkání má tři 

body, poražený tým nezíská žádný bod. V případě remízy získají oba týmy jeden bod. 

(Premier League, 2017). 

Výsledky zápasů se zaznamenávají do tabulky obsahující následující informace:  

• počet ligových zápasů v této sezóně; 

• počet výher, remíz a proher v domácích utkáních v sezóně; 

• počet výher, remíz a proher na hřišti soupeře v sezóně; 

• počet vstřelených a inkasovaných gólů daného klubu v sezóně; 

• počet bodů získaných v sezóně. 

Postavení klubů v tabulce se určuje podle počtu získaných bodů v dané sezóně. Klub, 

který má nejvyšší počet bodů je v tabulce první a klub s nejmenším počtem bodů je v 

tabulce poslední. Mistr (první), vicemistr (druhý) a třetí tým tabulky získají právo 

startovat v hlavní fázi Ligy Mistrů, čtvrtý tým tabulky si zajistí účast alespoň v 

posledním předkole Ligy Mistrů. Týmy na pátém a šestém místě se přímo kvalifikují do 

základní skupiny Evropské Ligy a tým na sedmém místě získá právo startovat v 
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předkole Evropské Ligy. Poslední tři týmy, které získají v soutěži nejméně bodů, 

sestupují automaticky do druhé nejvyšší soutěže – Football League Championship 

(FLC). Tyto tři sestupující týmy jsou nahrazeny třemi nejlepšími týmy právě z FLC. Pro 

lepší přehlednost jsou níže uvedeny doplňující informace: 

• Pokud dva nebo více klubů dosáhnou stejného počtu bodů, je jejich pozice v 

 tabulce určena podle rozdílu vstřelených a obdržených gólů v sezóně proti 

 danému klubu.  

• Pokud dva nebo více klubů dosáhly stejného počtu bodů a měly i stejný počet 

gólových rozdílů, bude mít v tabulce lepší umístění ten klub, který vstřelil 

nejvíce gólů v ligových zápasech v této sezóně. 

• Pokud dva nebo více klubů mají stejný počet bodů, stejný rozdíl mezi brankami 

i stejný počet vstřelených gólů v ligových zápasech v sezóně, pak jsou v tabulce 

na stejné pozici. 

• Klub, který je na špičce tabulky na konci sezóny se stává mistrem ligy. 

• Mistři ligy obdrží trofej, kterou poté vrátí nejpozději do tří týdnů před finálovým 

ligovým zápasem v následující sezóně. 

• Poslední tři kluby v tabulce na konci sezóny sestupují do nižší fotbalové ligy. 

Anglické kluby se dále spolu setkávají nejen v mezinárodních utkáních, jako je 

například Liga Mistrů nebo další evropské soutěže, ale i v domácích pohárech. Tím 

prvním je FA Cup, známý jako nejstarší (1872) klubová soutěž ve světě fotbalu neboli 

také jako Anglický pohár. Druhým pohárem je EFL Cup (Ligový pohár). Vítězstvím v 

obou pohárech je možné si zajistit právo na účast v evropských soutěžích v následující 

sezóně (EFL, 2017). 

Kromě první sezóny v letech 1992/93 má každá sezóna Premier League svého titulního 

sponzora. Od sezóny 1993/94 byla známá jako FA Carling Premiership, než se od roku 

2001 do roku 2004 změnilo sponzorství na Barclaycard. Titul soutěže se poté změnil na 

FA Barclays Premiership, který byl změněn na Barclays Premier League před sezónou v 

roce 2007/08. Od roku 2016/17 je soutěžní jméno Premier League. 

Anglická Fotbalová asociace (FA) potvrdila od sezóny 2019/2020 zavedení zimní 

přestávky. Ta má být rozložena v únoru na dva týdny. V první týdnu bude mít pauzu 

deset týmů, v druhém týdnu zbylých deset týmů. Díky tomuto rozhodnutí nepřijde 

soutěž o žádný z tradičních zápasů v období Vánoc a na přelomu roku. 
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2.3.3 Globalizace Premier League 

Anglická Premier League oslavila v sezóně 2016/2017 své 25. výročí od založení. 

Zápasy se dle Benmehidiho (2015) vysílají do 650 milionů domácností v 212 zemích 

prostřednictvím 80 světových vysílacích stanic. Celkový počet diváků sledujících 

Premier League se odhaduje na 4,7 miliard lidí po celém světě. Autor Gwilliam (2013) 

poukazuje na skutečnost, že o žádnou jinou Evropskou ligu není takový zájem ze strany 

globálních médií a sponzorů jako o Premier League. Na začátku Premier League, v roce 

1992, bylo přibližně 30 % hráčů ze zahraničí (Rhodes, Statistics View, 2014). V sezóně 

2016/2017 už to bylo dle Smitha (2015) zhruba 60 % hráčů. Ve výsledku tedy hraje v 

anglické Premier League více zahraničních hráčů než domácích. Harris (2013) popisuje, 

že žádná jiná liga nemá tolik zahraničních hráčů. 

Premier League je, co se týká velikosti příjmů nebo atraktivity, globálně uznávanou 

značkou, která symbolizuje velkou finanční sílu, čímž je schopna smazávat hranice 

mezi sportem, obchodem a zábavou. Žádná jiná fotbalová liga nemá podle Moorea 

(2015) tak obrovskou globální fanouškovskou základnu, ani neposkytuje tolik možností 

pro globální sponzory a média. Deloitte (2017), který popisuje Premier League jako 

stroj na peníze, to komentuje následovně: "Za jeden poločas utkání v sezóně 2016/2017 

vysílaný v televizi, bylo vygenerováno více příjmů z vysílání, než ve všech zápasech 

první anglické ligy před 25 lety." Dle Conna (2002) je hlavním důvodem přeměna 

fotbalu v anglické Premier League na byznys, ve kterém se na kluby pohlíží jako na 

značky, na fanoušky jako na zákazníky nebo spotřebitele a v poslední řadě jsou hráči a 

trenéři považováni za zboží k nákupu i prodeji. 

Globální úspěch Premier League v komerční sféře v sobě podle Elliotta (2017) spojuje 

sportovní i sociální faktory. Sportovním faktorem jsou sportovní výsledky a úspěchy na 

hřišti. Sociálním faktorem jsou multikulturní hráčské kádry složené z hráčů 

zastupujících více národností. S tím souhlasí i Elliott (2016), který tvrdí, že tím dochází 

k oslovení většího počtu fanoušků ze zahraničí, kteří chtějí sledovat a podporovat své 

oblíbené hráče. Růst sledovanosti a atraktivity poté přitahuje sponzory, kteří se dle 

Clelanda, Doidgea, Millwarda, Widdopa (2018) snaží spojit své značky s jednotlivými 

hráči a kluby. To samozřejmě generuje další příjmy a posiluje globální značku celé 

Premier League. Propojením těchto úspěchů vzniká ideální kombinace k budování 

globální značky, která přitahuje větší počet spotřebitelů z celého světa a posiluje 

ekonomické výsledky klubů. 
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2.4 Model profesionálního klubu 

Profesionální kluby, které působí v Premier League, fungují z ekonomického hlediska 

jako podniky se specifickým typem podnikatelské činnosti. Proto je, z hlediska 

správného pochopení této práce, důležité se seznámit se samotným fungováním 

profesionálních klubů. Jedním z podstatných rozdílů oproti ostatním nesportovním 

podnikům je, že „evropské profesionální kluby se nesnaží pouze dosáhnout co 

nejvyššího zisku, spíše sledují maximalizaci užitku. Užitek přichází skrze vítězství a 

následně ovlivňuje další faktory jako např. známost klubu, vyšší prestiž nebo kredibilitní 

postavení" (Novotný 2011, s. 262). V následujícím modelu můžeme vidět specifika 

podnikatelské činnosti sportovních klubů. 

Obrázek 3: Fandelův funkční model 

Zdroj: Novotný (2011) 

Jak již bylo zmíněno výše, vítězství s sebou nepřináší pouze maximalizaci užitku, ale i 

další přidané hodnoty, které mohou být odměnou třeba v podobě postupu do vyšších 

soutěží, účastí v mezinárodních soutěžích a dalších úspěchů. To vše samozřejmě 

generuje dodatečné finanční zdroje. Podle Novotného (2011) tyto přidané hodnoty 

souvisí právě se specifickým typem podnikatelské činnosti a tyto zvláštnosti se poté 

projevují i při stanovování cílů sportovních klubů. Vedení klubu se musí vypořádat s 

tržním tlakem, ale také s tlakem ze strany konkurence, a především ze strany fanoušků 

daného klubu. Pro většinu klubů to znamená dosažení co nejlepšího umístění v soutěži, 
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dalo by se tedy říci maximalizace užitku. Vedení klubu a manažeři jsou tímto tlačeni k 

získávání nejlepších hráčů a trenérů, které se poté projevuje v růstu vynaložených 

prostředků a ovlivňuje celkové náklady. Nabídka talentovaných hráčů a omezený čas 

přestupového období nutí vedení klubu ke správné a rychlé kalkulaci výhodných 

transferů. Tlak na investování do sportovních talentů a nákup hvězdných hráčů je nutný, 

protože může vést k pozdějšímu úspěchu a rostoucím příjmům. Nezbytnou součástí pro 

správné fungování klubu jsou členové realizačních týmů, asistenti a ostatní zaměstnanci 

klubu. Práce managementu klubu poté spočívá ve volbě a zajištění optimální kombinace 

všech faktorů tak, aby bylo dosaženo sportovních, ekonomických i sociálních cílů 

daného klubu. 

2.4.1 Cíle profesionálních klubů 

Cíle profesionálních klubů nastavují managementy jednotlivých klubů. Ne vždy je však 

nastavení cílů od vedení klubu v souladu s očekáváním fanoušků a sponzorů. Přesto 

můžeme z obecného hlediska rozdělit cíle dle Čáslavové (2009) do tří skupin:  

I. Sportovní cíle 

Sportovní cíle souvisí především s konkrétním typem klubu. Každý klub chce vyhrávat 

a získat co nejvíce bodů. Sportovním cílem je tedy především zisk co největšího počtu 

bodů v ligové soutěži. Mezi dalšími sportovními cíli může být postup v tabulce, udržení 

týmu na vítězné vlně nebo podpora disciplíny u hráčů a trenérů. Dále se jedná o 

podporu talentů, vzdělání ve sportu, podporu výkonnostního sportu a celkové 

zviditelnění dalších specifických sportovních činností.  

II. Ekonomické cíle 

Ekonomické cíle hlavně a především zajišťují samotnou existenci sportovního klubu. 

Při absenci odpovídajících příjmů nelze zajistit vhodné podmínky pro fungování klubu. 

Mezi jednotlivé cíle patří zlepšení finanční situace klubu nebo zefektivnění řízení klubu. 

U klubů bez existenčních nebo jiných ekonomických problémů, jako v případě 

některých z Premier League, ustupuje tento cíl do pozadí. Pozornost je potom přenesena 

a soustředěna na investice do hráčů, zázemí, přestupů, realizačního týmu a trenérů. 

III. Sociální cíle 

Sport jako společenský fenomén spojuje lidi z celého světa bez rozdílu pohlaví, 

národnosti, etnické příslušnosti nebo náboženského vyznání. Sport, i ten profesionální, 



30 
 

by měl lidi sdružovat, vytvářet v nich pozitivní emoce a spokojenost s tím, že jsou 

fanoušky určitého klubu. Sport by měl ve fanoušcích vytvářet pocit, že jsou součástí 

klubu, což ve výsledku vede k motivaci lidí klub dlouhodobě podporovat a identifikovat 

se s ním. Fanoušci svou příslušnost ke klubu poté vyjadřují tím, že se stávají fanoušky 

nejen v hledišti, ale také na sociálních sítích. Proto sociální cíle se v dnešním 

globalizovaném světě plném sociálních sítí, stávají jedním z nejdůležitějších faktorů, 

nedílnou součástí image klubu a šíření klubové harmonie (Going Global, 2017). 

Příkladem sociálního cíle může být hledání nových společenských forem, podpora 

fanoušků nebo podpora poskytovaných společenských norem. Důkazem, že dochází k 

růstu důležitosti sociálních cílů, může být analýza sociálních médií, která zdůrazňuje 

vzestup počtu značek jednotlivých hráčů. Zatímco 20 špičkových klubových značek 

stále láká vyšší počet příznivců Facebooku než jejich špičkoví hráči, na Twitteru je 

tomu naopak, kdy top 20 hráčů nyní má o 50 % více fanoušků na Twitteru. Emocionální 

vazby fanoušků a příznivců ke konkrétnímu klubu hrají pro management klubu stále 

důležitější roli, protože se podílí na příjmech klubu a na zápasech jsou tzv. "dvanáctým 

hráčem" na hřišti. Sociální cíle jsou tedy úzce propojeny s ekonomickými a sportovními 

cíli. Zájem klubu o získávání nových fanoušků a udržení "věrných" příznivců se stává v 

moderním pojetí profesionálního sportu dalším bitevním polem, ve kterém spolu 

všechny kluby soupeří. To samozřejmě vede, v konkurenčním boji mezi kluby, ke 

zkvalitňování nabízených produktů a služeb. Neustálá snaha o zlepšování obvykle láká 

více zájemců o daný sport. Tím dle Maddena (2012) roste sledovanost, kvalita i 

vyrovnanost soutěže. A především se zvětšují celkové příjmy klubů.  

Obrázek 4: Propojení cílů profesionálních sportovních klubů 
 

 
Zdroj: Šíma (2018) 
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Všechny tři cíle spolu úzce souvisí, proto je pro klub důležitá i vzájemná provázanost 

jednotlivých cílů mezi sebou. Propojení všech tří cílů komentuje Šíma (2018) 

následovně: Dosažení sportovního cíle v podobě výborného výsledku v soutěži zvyšuje 

klubové příjmy v podobě odměn od organizátora soutěže. Navyšuje se také podíl částky 

z prodeje televizních práv, neboť distribuce je na sportovním úspěchu závislá. Vyšší 

mohou být také příjmy z prodeje hráčů, jež sportovního úspěchu dosáhli, neboť o ty je 

mezi ostatními kluby větší zájem. Kvalitní sportovní výkony a výsledky prokazatelně 

zvyšují také zájem fanoušků o klub (sociální cíl). Ti nejen, že pomáhají vytvářet lepší 

kulisu na stadionu a pomáhají tak v dosažení sportovního úspěchu (tzv. „dvanáctý 

hráč“), ale vyšší počet příznivců klubu se přímo projeví na prodeji vstupenek a 

merchandisingu, a to zejména prostřednictvím nákupu přes internet. Vliv růstu zájmů 

fanoušků o klub pak lze nalézt také ve vyšším zájmu sponzorů o spolupráci s klubem. 

Růstu počtu fanoušků není však nutné dosáhnout pouze prostřednictvím splnění 

sportovního cíle. Kluby k oslovení fanoušků vynakládají nemalé finanční prostředky a 

také hráči jsou vybírání podle svého marketingového potenciálu. 

2.4.2 Zdroje příjmů profesionálních klubů  

Struktura příjmů ve své historii prošla dle Andreffa (2000) u profesionálních klubů 

vývojem. Nejlépe tomu odpovídá současný profesionální model MMMMG (Médias-

Magnats-Merchandising-Marchés-Global), který poukazuje na skutečnost, že v 90. 

letech postupně dochází ke změnám ve struktuře příjmů. Dříve tradičně největší 

Matchday revenue, tedy příjmy ze vstupného v den zápasu, klesají, a naopak rostou 

příjmy z reklamních činností, sponzorských příspěvků a především z médií. Do popředí 

se dostávají příjmy z fotbalových utkání vysílaných v televizi, tedy televizní přenosy. 

Důvodem takového vzrůstu příjmů je stoupající konkurence v odvětví. Novým jevem 

zasahujícím do struktury příjmů je rozšiřující se globalizace a propojování zahraničních 

trhů, které umožňují prodej propagačních předmětů po celém světě, oslovování 

zahraničních fanoušků nebo příliv investorů ze zahraničí. 

Nedostatek příjmů brání sportovním klubům v naplňování jejich cílů. Proto je důležité, 

aby bylo dostatečné množství zdrojů, které klubu zajistí potřebnou finanční stabilitu. 

Existuje několik druhů členění zdrojů klasifikovaných do jednotlivých kategorií. V 

každoroční publikaci UEFA analyzuje evropské kluby, u kterých rozděluje příjmy 

následovně (Club Licensing Benchmarking Report, 2017): 
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a) Příjmy z prodeje vysílacích práv  

b) Příjmy ze sponzoringu  

c) Příjmy z prodeje vstupenek  

d) Příjmy z komerčních aktivit  

e) Příjmy od organizace UEFA  

f) Příjmy z prodeje hráčů  

g) Ostatní příjmy  

Podíly příjmů jednotlivých položek na celkových příjmech klubů je vidět na 

následujícím obrázku v grafu. 

Obrázek 5: Rozdělení příjmů klubů registrovaných u UEFA 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle UEFA Club Licensing Benchmarking Report (2017) 

Příjmy evropských klubů tvoří celkově 18,5 mld. eur. Největší podíl z příjmů je tvořen 

prodejem vysílacích práv a sponzoringem. Hráči jsou v klubovém účetnictví zapsáni 

jako nehmotná aktiva v tržní hodnotě v pořizovací ceně, proto příjmy z prodeje hráčů 

jsou vedeny jako příjmy z prodeje aktiv. Z tohoto důvodu nejsou samostatně součástí 

grafu. Porovnání podílů jednotlivých složek příjmů na celkových příjmech mezi 

Evropskými kluby a kluby v Premier League lze vidět na obrázku č. 6. Na rozdíl od 

výše uvedeného grafu, jsou u anglických klubů někdy do příjmů ze sponzoringu 

zahrnuty i příjmy z komerčních aktivit. U Evropských klubů tvoří součet sponzorských 

příjmů a komerčních aktivit celkově 33 % v porovnání s 30 % v anglické Premier 

League (Club Licensing Benchmarking Report, 2017). 
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Obrázek 6: Rozdělení příjmů klubů v Premier League v sezóně 2016/2017 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle UEFA Club Licensing Benchmarking Report (2017) 

Celkové příjmy v Premier League tvoří 4,888 mld. eur. Z toho 46 % pocházelo z 

vysílání domácích ligových a pohárových zápasů. Příjmy z transferů, které nejsou z 

výše uvedených důvodů v grafu zahrnuty, tvoří 721 mil. eur. Představují tedy 15 % 

celkových příjmů (Club Licensing Benchmarking Report, 2017). 

2.4.2.1 Příjmy z prodeje vysílacích práv 

Dle Hejla (2016) se uskutečňují přenosy prostřednictvím dvou hlavních médií. Je to 

internetová síť a televizní přenosy. Televizní přenosy můžeme dále rozdělit na: 

• veřejnoprávní televize (BBC), 

• komerční televize (SKY, BT), 

• placené televize (Amazon). 

Podstata veřejnoprávní televize bývá pevně ukotvena v právním systému daného státu, 

v případě Premier League se jedná třeba o BBC. Tento sdělovací prostředek je 

financován z veřejných peněz.  

Komerční televizí se rozumí soukromá televize, která funguje na principu 

podnikatelského subjektu, tedy soukromého podnikání. Financování probíhá především 

z reklamy, sponzoringu a obchodní činnosti. V případě Premier League se jedná o Sky a 

BT. Pro veřejnoprávní televize vyplývá vysílání ze zákona, ale pro komerční 

(soukromé) televize vzniká udělením licencí. 

46%

17%

16%

13%

6% 2%
Příjmy z prodeje vysílacích práv (2248,5
mld. eur)

Příjmy ze sponzoringu (857 mil. eur)

Příjmy z prodeje vstupenek (782,1 mil.
eur)

Příjmy z komerčních aktivit (613 mil. eur)

Příjmy od UEFA (293,3 mil. eur)

Ostatní příjmy (97,8 mil. eur)
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Placená televize poskytuje programový balíček, za který uživatel platí měsíční či roční 

poplatek. V případě Premier League se od sezóny 2018/2019 ke SKY a BT přidává 

AMAZON. 

Podíly na příjmu z prodeje vysílacích práv jsou získávány prostřednictvím prodeje práv 

televizním společnostem na vysílání vybraných utkání nebo soutěží. Vysílací práva se 

většinou prodávají kolektivně za celou soutěž a poté jsou příjmy z těchto práv rozdělené 

podle předem stanovených pravidel mezi jednotlivé týmy. Prostřednictvím této 

redistribuce je možné alespoň částečně eliminovat finanční rozdíly mezi nejlepšími a 

nejhoršími kluby, což zároveň přispívá k větší vyrovnanosti soutěže. 

S globálním růstem soutěže rostou také příjmy z prodeje televizních práv. V Premier 

League se tyto částky pohybují v neuvěřitelných sumách, což nasvědčuje tomu, že čím 

je soutěž divácky atraktivnější a sledovanější, tím jsou příjmy z vysílacích práv větší. 

Rostoucí popularitě ve sledovanosti anglické Premier League nasvědčuje i skutečnost, 

že zájem a poptávka po získání licencí na vysílání zápasů se neustále zvyšuje a 

jednotlivé televizní společnosti jsou ochotny vynaložit téměř jakoukoliv finanční částku 

pro jejich získání. Například americká firma Amazon získala práva na živé internetové 

vysílání 20 zápasů v sezóně po dobu tří let od sezóny 2018/2019. Hodnota obchodu 

zatím nebyla zveřejněna, ale je možné, že by mohla ohrozit dosavadní rekord v prodeji 

televizních vysílacích práv ve výši 4,55 miliardy liber, které zaplatily stanice Sky a BT 

až do roku 2022.  

Nákupem licencí a vysílacích práv získávají televizní společnosti privilegia k přenosu 

fotbalových utkání, čímž se dle Urbana, Dubského, Murdzy (2011) stávají 

prostředníkem mezi fanouškem a jejich oblíbeným klubem.  

V případě Premier League se vysílací práva na území Velké Británie označují jako tzv. 

Domestic TV rights a jejich celková částka je rozdělena mezi kluby dle následujícího 

klíče: 

• 50 % je rovnoměrně rozděleno mezi kluby,  

• 25 % je rozděleno dle výsledků z předchozí sezóny,  

• 25 % je rozděleno podle počtu televizních utkání na území UK.  

Konečná částka je ve výsledku navýšena o zahraniční televizní práva označovaná jako 

tzv. Overseas TV rights, která se dle Total Sportek (2016) dělí rovnoměrně mezi 

všechny anglické kluby.  
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2.4.2.2 Příjmy ze sponzoringu 

Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů klubů jsou příjmy ze sponzoringu. Jejich 

velikost opět souvisí s globální popularitou klubu. Zásadní význam mají příjmy ze 

sponzoringu pro kluby, jejichž zápasy nejsou tak často vysílány. Největší přísun financí 

do klubové pokladny představují dle UEFA (2017) smlouvy s výrobci sportovního 

vybavení, naming rights (pojmenování) na stadionech nebo využití loga sponzora na 

dresech. 

Podobně jako u příjmů z vysílacích práv, i tady se příjmy ze sponzoringu každoročně 

zvyšují ruku v ruce s globálním růstem soutěže a její popularitou. Příjmy ze 

sponzoringu tvoří 17 % celkových příjmů klubů v Premier League, tedy v přepočtu 857 

mil. eur. Na každý klub v Premier League se za sezónu jedná v průměru o částku 42,85 

mil. eur (Club Licensing Benchmarking Report, 2017). 

2.4.2.3 Příjmy z prodeje vstupenek 

Velikost příjmů je závislá především na ceně vstupenek. Ceny vstupenek se odvíjí od 

nabízených služeb, oblíbenosti klubu, atraktivitě utkání, počtu odehraných zápasů v 

sezóně a podle zázemí domácího stadionu. U některých klubů jsou domácí zápasy téměř 

vždy beznadějně vyprodané, ale většinou na zájem po sportovních utkáních, a s tím 

související i poptávku po vstupenkách, má vliv mnoho faktorů. Příkladem může být 

cena vstupného, důležitost utkání, počasí, aktuální výkonnost týmu, kvalita soupeře, ale 

také velikost důchodu diváků. 

Průměrná návštěvnost se pohybovala v Premier League v sezóně 2016/2017 okolo 37 

tisíc diváků. Za celou sezónu navštívilo stadiony přes 13,62 milionů diváků. Příjmy ze 

vstupného tvoří 16 % celkových příjmů, tedy 782,1 mil. eur. V průměru to činí 39 mil. 

eur za sezónu u klubů hrajících v Premier League (Club Licensing Benchmarking 

Report, 2017). 

2.4.2.4 Příjmy z komerčních aktivit 

Nezanedbatelnou položkou finanční příjmů klubu jsou následující prostředky, kterými 

se kluby snaží oslovit fanoušky nebo partnery. Tyto příjmy dle Okoronkwa (2015) 

můžeme rozdělit následovně:  
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1) prodej licencí  
2) merchandising 
3) catering a hospitality programy 
4) prohlídky stadionu a muzeí 
5) mezinárodních turné 
6) maloobchod 
7) ostatní příjmy  

Tyto příjmy jsou doplňkovou položkou k fotbalovému utkání. Základní produkt je 

samotné utkání, které je rozšířeno o merchandising, catering, hospitality programy a 

další. Vytvářením těchto doplňkových prostředků vzniká originální atmosféra klubu a 

nové možnosti k oslovení svých fanoušků a stávajících i potenciálních partnerů. 

Výraznou část tvoří prodej dresů, klubového oblečení, drobného klubového zboží v 

klubových barvách a symbolikách a dárkových předmětů neboli merchandising. 

Okoronkwo (2015) tvrdí, že tento druh příjmů je závislý na široké základně fanoušků, 

proto hraje důležitou roli hlavně u největších sportovních klubů. 

V Premier League tato položka činila celkově 613 mil. eur, tedy zhruba 13 % celkových 

příjmů. Průměrně se jedná o částku 30,65 mil. eur na každý klub v Premier League 

(Club Licensing Benchmarking Report, 2017). 

2.4.2.5 Příjmy od UEFA 

Příjmy od UEFA pro evropské fotbalové kluby je možné rozdělit do dvou skupin. První 

skupinou jsou solidární příspěvky s cílem odstranit sportovní nerovnost mezi kluby, 

které jsou stanovené na základě tříletého cyklu. Tyto příspěvky dostávají všechny 

fotbalové kluby v Evropě. Druhou skupinou jsou odměny za úspěchy v mezinárodních 

fotbalových soutěžích, které se dělí na fixní složku a vysílací práva. Částky jsou poté 

klubům přidělovány na základě umístění nebo jejich účasti v těchto soutěžích 

pořádaných pod záštitou UEFA (Liga Mistrů a Evropská Liga). Tyto odměny mohou 

být pro nováčky evropských soutěží astronomické a v případě úspěchu se značně podílí 

na celkových příjmech daného klubu. Pro představu, dosahovala celková fixní částka v 

Lize Mistrů dle UEFA (2017) před rozdělením 761,9 milionů eur a vysílací práva 

(Market Pool) hodnoty 507 milionů eur. Celková částka od UEFA činila 1,931 mld. eur 

pro rok 2017, což představuje nárůst o 431 mil. eur oproti minulému roku. Kluby v 

Premier League si rozdělily od UEFA částku o velikosti 293,3 mil. eur (Club Licensing 

Benchmarking Report, 2017). 
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2.4.2.6 Příjmy z prodeje hráčů 

Transfery neboli příjmy z prodeje hráčů nelze považovat za pravidelnou položku 

příjmů, protože hodnota prodeje, příjmy z prodeje a hodnota hráčů se každoročně mění. 

Poté už závisí na managementu klubu, zda takovou transakci provést nebo nikoliv. 

Důležitost správného rozhodnutí dokazuje fakt, že může ovlivnit pozitivním i 

negativním způsobem celou sezónu nebo i více sezón. 

S vidinou budoucího úspěchu jsou bohaté kluby ochotné vynaložit obrovské finanční 

prostředky na nákup hvězdných hráčů, u kterých se potom předpokládá značný podíl na 

získávání trofejí a dodatečných příjmů z merchandisingu. Rostoucí trend při utrácení 

velkých přestupových částek však u velkoklubů často vede k záporné bilanci, protože 

více za hráče utratí, než inkasují z prodeje jiných hráčů. Opačný trend pozorujeme u 

menších klubů, pro které jsou příjmy z prodeje hráčů důležitým zdrojem. Jejich 

filozofie je postavena na výchově mládeže v mládežnických akademiích a následném 

prodeji vynikajících hráčů (Club Licensing Benchmarking Report, 2017). 

2.4.2.7 Ostatní příjmy 

Tuto kategorii tvoří ostatní příjmy klubu, které svým charakterem nelze přiřadit do výše 

zmíněných skupin. Jejich hodnota je u jednotlivých klubů různá. Mezi ostatní příjmy 

klubu můžeme zařadit příspěvky od národní asociace, příjmy z úroků, příjmy z 

pronájmu majetku nebo také příspěvky od státu, kraje a obce. 

 

Renomovaný žebříček příjmů fotbalových klubů sestavuje každoročně britská 

společnost Deloitte. Deloitte, na rozdíl od UEFA, má jiný typ dělení příjmů fotbalových 

klubů, které rozlišuje na tři hlavní zdroje příjmů:  

1) Matchday Revenue  

2) Commercial Revenue  

3) Broadcasting Revenue  

 

• Matchday Revenue 

Významnou položkou mezi příjmy je vstupné. Jednorázové vstupenky a sezonní 

vstupenky (permanentky) jsou spojené i s veškerými výdaji, které fanoušci v daný den 

vynaloží na zápas. Jedná se o nákup občerstvení, reklamních předmětů a suvenýrů. 
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Tyto příjmy lze shrnout pod názvem matchday revenue. Výše příjmů ve hracím dni se 

dle Simmonse (2006) u jednotlivých klubů liší v závislosti na determinantech 

ovlivňujících poptávku spotřebitelů (návštěvníků utkání). Tyto aspekty můžeme rozdělit 

následovně: 

 substituty a jejich ceny 

 reálný důchod diváků 

 cena vstupného na utkání 

 blízkost konkurence 

 velikost trhu (velikost místní populace) 

Návštěvnost domácích utkání závisí dle Leedse a Von Allnena (2013) na teorii 

vyrovnanosti soutěže neboli competitive balance, která má vliv na diváckou návštěvnost 

kolektivních sportů. Divácky nejzajímavější jsou podle Raschera (1999) zápasy, kdy má 

domácí tým 60 % až 70 % šanci na vítězství. Nejistota výsledku totiž zvyšuje zájem o 

utkání a jeho sledovanost. Toto tvrzení podporuje i fakt, že „soutěž musí být napínavá 

až do samého konce, výsledek předem neznámý. Tato nejistota a dramatický průběh je 

přitažlivý pro spotřebitele - diváky. V případě, že divák emocionálně přilne ke klubu, 

svým způsobem se s ním identifikuje, pak se ze spotřebitele stává fanoušek. Ideální stav 

je při pravděpodobnosti dosažení vítězství a prohry na úrovni hodnoty 0,5“ (Novotný 

2011, s. 288).  

Příjmy z hracího dne souvisí dle Kesenneho (2008) s velikostí dané oblasti a s 

preferencí místních obyvatel. V mnoha případech má na návštěvnost velký vliv aktuální 

forma klubu a dosažené výsledky. Ceny vstupenek se mění i v závislosti na aktuální 

pozici klubu v tabulce. 

• Commercial Revenue 

Součástí komerčních příjmů jsou sponzorské smlouvy, merchandising s klubovými 

produkty, odměny od UEFA za účast v evropských pohárech a přestupy (transfery). 

Sponzorování ve sportu představuje specifický prostředek, díky němuž si sponzorovaný 

subjekt zajišťuje dostatečné finanční zdroje. Sponzorování můžeme dle Čáslavové 

(2009) chápat jako formu smluvně ustanoveného partnerství sponzora a 

sponzorovaného, ve kterém si oba jmenovaní dopomáhají k plnění cílů. 
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• Broadcasting Revenue 

Média a televizní přenosy v současné době zasahují téměř do každého odvětví. Vlivem 

globalizace dochází k možnosti shlédnout téměř každý televizní přenos včetně 

jednotlivých utkání. Vzhledem k popularitě fotbalu to přináší širokou škálu alternativ 

pro zvýšení sledovanosti a s tím spojené zvyšování příjmů pro klub.  

Pro finanční stabilitu klubu je důležité, aby se management klubu snažil maximalizovat 

příjmy ve všech kategoriích. Snížení příjmů v jedné oblasti na sebe často váže snížení 

příjmů v oblasti jiné. Může např. nastat situace, kdy se klubu nepodaří kvalifikovat do 

evropské soutěže, nebo vypadne nezvykle brzo a z tohoto důvodu čerpá méně peněz od 

UEFA. Proto v období dobrých výsledků a dostatečných příjmů by kluby měly tvořit 

rezervy.  

Celkové příjmy fotbalový klubů v Premier League podle Deloitte (2017), včetně 

rozdělení na jednotlivé složky, lze vidět v níže uvedeném obrázku: 

Obrázek 7: Celkové příjmy klubů v Premier League v sezóně 2016/2017  

 
Zdroj: Annual Review of Football Finance (2018) 

Z grafu na obrázku č. 7 je patrné, že celkové příjmy klubů každým rokem rostou. 

Premier League jako soutěž neustále zvyšuje svůj náskok před konkurenčními 

soutěžemi a každoročně se tento trend zvětšuje. Na globálním růstu, zvyšující se 
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sledovanosti a růstu příjmů v Premier League mají velký podíl již zmiňované televizní 

smlouvy a nové zahraniční sponzorské smlouvy. 

Pro lepší orientaci a větší přehlednost je na následujícím obrázku uveden kompletní 

přehled dělení jednotlivých příjmů dle Deloitte a UEFA. Z obrázku č. 5 a obrázku č. 7 

je patrné, že oba preferují jiný typ dělení celkových příjmů. Proto je podstatou 

následující tabulky přehlednější srovnání všech příjmů. 

 Obrázek 8: Srovnání jednotlivých složek příjmů dle Deloitte a UEFA 

Dělení příjmů profesionálních fotbalových klubů 
dle UEFA dle Deloitte 

Příjmy z prodeje TV práv 
- práva na vysílání utkání na území státu 
- práva na vysílání utkání v zahraničí 

Příjmy z prodeje TV práv 
- práva na vysílání utkání na území státu 
- práva na vysílání utkání v zahraničí 

Komerční příjmy 
- kontrakt s dodavatelem dresů 
- merchandising 
- prodej licencí 
- catering, občerstvení 
- hospitality program 
- ostatní komerční příjmy 

Komerční příjmy 
- kontrakt s dodavatelem dresů 
- merchandising 
- prodej licencí 
- catering 
- hospitality program 
- ostatní komerční příjmy 
- čisté příjmy z transferů 
- příjmy od hlavního sponzora 
- příjmy od vedlejších sponzorů 
- příjmy od UEFA za účast v pohárech 
      - fixní částka  
      - market pool 
- příjmy z prodeje permanentek 

Příjmy ze sponzoringu 
- příjmy od hlavního sponzora 
- příjmy od vedlejších sponzorů 
Příjmy od UEFA 
- odměny za účast v evr. pohárech 
- solidární příspěvky 
Příjmy ze vstupného 
- příjmy z prodeje permanentek 
- příjmy z prodeje vstupenek na utkání 

Příjmy z „match day“ (dne utkání) 
- příjmy z prodeje vstupenek v den utkání 
- prodej merchandisingu v den utkání 
- prodeje občerstvení v den utkání 
- příjmy z parkovného 

Ostatní příjmy 
- příjmy od veřejných institucí 
- příjmy od národní asociace 
- příjmy z prodeje majetku 
- příjmy z úroků 

Zdroj: Šíma (2018) 

V tabulce na výše uvedeném obrázku jsou naznačeny jednotlivé složky příjmů dle 

UEFA v porovnání s rozdělením příjmů podle Deloitte. Každý rozděluje příjmy jiným 

způsobem, který je podrobněji popsaný v kapitole 2.4.2. 

Deloitte ve svém rozdělení zahrnuje i příjmy, které UEFA rozděluje do více položek. 

Proto třeba příjmy ze vstupného zasahují dle Deloitte jak do komerčních příjmů, tak do 

příjmů z matchday. To samé platí i o merchandisingu, který je příjmem pro klub v den 

zápasu, ale i jako součást komerčních příjmů. Deloitte do komerčních příjmů zahrnuje 

také solidární příspěvky od UEFA včetně odměn za účast v evropských pohárech. 
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Naopak UEFA ve svém rozdělení nezohledňuje příjmy z transferů, které jsou v podobě 

čistých příjmů z transferů pro Deloitte důležitou součástí komerčních příjmů. 

2.4.3 Výdaje profesionálních klubů 

Výdaje tvoří důležitou část v celkových rozpočtech profesionálních klubů. Kalkulace 

výdajů umožňuje směřovat jednotlivé finanční prostředky do různých oblastí, které 

můžeme rozdělit do následujících skupin: 

Obrázek 9: Rozdělení výdajů klubů registrovaných u UEFA 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle UEFA Club Licensing Benchmarking Report (2017) 

Mzdy, ve kterých jsou zahrnuty celkové náklady na všechny zaměstnance klubů (hráči, 

technický i administrativní personál), představují 62 % čistých nákladů u evropských 

klubů. Provozní náklady představují dalších 32 %. Čisté neprovozní náklady 

(jednorázové položky, finance, daně a prodeje) představují 5 % a čisté náklady na 

transfery pouze 1 %. V součtu představovaly neprovozní a čisté transferové náklady 

dohromady pouze 6 % celkových nákladů evropských klubů v sezóně 2016/2017, ale 

existují i případy, kdy mají významný dopad na individuální výsledky klubu (Club 

Licensing Benchmarking Report, 2017). 

2.4.3.1 Hráčské mzdy 

Největší položkou výdajů u fotbalových klubů jsou mzdy hráčů. Výdaje na mzdy jsou v 

případě některých fotbalových klubů vyšší než celkové příjmy. To může ve výsledku 

vést, a často i vede, k zadlužování klubů z důvodu neschopnosti vyplácení hráčů. Snaha 

62%

32%

1% 5%
 Výdaje na mzdy (11,5 mld. eur)

Celkové provozní náklady (6,1 mld.
eur)

Čisté transferové náklady (204 mil. eur)

Čisté neprovozní náklady (898 mil. eur)
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dostát svým závazkům a dodržet podmínky hráčských smluv může mít za následek 

finanční krachy klubů.  

S cílem zabránit dalšímu zadlužování klubů, uvedla UEFA v platnost nařízení proti 

neúměrnému růstu mezd. Toto nařízení zakazuje klubům startovat v evropských 

pohárech, pokud jsou tři roky po sobě ve ztrátě. 

Výše mzdy fotbalisty je dle Gerrarda (2006) odrazem jeho sportovní kvality, která je 

zase rozhodujícím faktorem pro sportovní a ekonomické výsledky klubu. Důvodem 

neustálého zvyšování mezd jednotlivých hráčů je nedokonalost hráčského trhu, na 

kterém je omezená nabídka špičkových hráčů, za které je každý klub ochotný zaplatit 

jakoukoliv částku. Tento meziklubový souboj ve vyplácení astronomických peněz 

vytváří neustálý tlak na zvyšování hráčských mezd. Vzhledem k rekordním příjmům 

jednotlivých klubů v Premier League není velkým překvapením, že se poohlíží po těch 

nejlepších hráčích, protože mají možnost je náležitě finančně odměnit. 

Průměrná roční mzda hráče Premier League v sezóně 2016/2017 je více než 3 milionu 

dolarů (v přepočtu více než 2,4 mil. liber). Průměrné mzdové výdaje u průměrného 

klubu v Premier League činily za sezónu 153,9 mil. eur. 

Obrázek 10: Průměrná roční mzda u hráčů v Premier League 2016/2017 

 
Zdroj: Global Sports Salaries Survey (2016) 

Ačkoliv z grafu na obrázku č. 10 lze vyčíst, že mezi průměrnou mzdou hráče 

Manchesteru United a Burnley je veliký rozdíl, ve srovnání s dalšími fotbalovými 

soutěžemi jde stále o poměrně vyrovnané rozložení. V Premier League pobírá 10 % 

nejlépe placených hráčů "pouze" 29 % z celkové sumy vydané na mzdy, v případě 
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španělské nejvyšší soutěže je to 49 %. A většina, pokud ne všechny kluby v Premier 

League, nabízejí mzdy, které si nemohou dovolit žádné jiné kluby na světě. V průměru 

se mzdy hráčů v sezóně 2016/17 pohybují ve výši 3,2 milionu dolarů bez bonusů, což 

činí téměř dvojnásobek oproti druhé nejvyšší platové lize ve světovém fotbalu, tedy 

španělské La Ligy. Celkové výdaje na mzdy hráčů činily v Premier League 1,696 mld. 

eur (Global Sport Salaries Survey, 2016). 

2.4.3.2 Personální správa 

Do této kategorie jsou řazeny veškeré platby a odvody spojené s ostatními zaměstnanci 

a vedením (managementem) klubu. Fungování profesionálního klubu v dnešní době 

zajišťují desítky a stovky zaměstnanců, kteří se starají o marketing, finanční stránku, 

sportovní úseky nebo management klubu a jiné oblasti sportu. 

2.4.3.3 Přestupy (transfery) 

Výdaje na pořízení nových hráčů tvoří další část výdajů fotbalových klubů. Jednotlivé 

kluby je však obvykle vykazují jako "čisté transfery", tedy po odečtení příjmů z prodeje 

hráčů, protože po odečtení částky utržené za prodej hráčů, není tato položka tak zásadní. 

V některých případech jsou kluby dokonce i v plusu. Celkově tyto výdaje na přestupy 

zahrnují přestupové částky, provize vyplacené hráčským agentům a bonusy za podpis 

nové smlouvy. Přestupové výdaje patří mezi nepravidelné výdaje klubu. Jejich velikost 

se liší každou sezónu, v závislosti na nutnosti doplnění kádru nebo jeho zkvalitnění. 

Většina transferů je dokončena v lednu, červenci a srpnu, protože v těchto měsících má 

většina asociací otevřené přestupové registrační období. 

Obrázek 11: Přestupové výdaje v roce 2017 

 
Zdroj: Global Transfer Market Report (2018) 
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Celosvětové výdaje na přestupy, obdobně jako počet transferů, dosáhly svého maxima v 

roce 2017. Rekordní částka činila 6,37 mld. USD, což je o 32,7 % více než v roce 2016. 

Obrázek 12: Částky vynaložené na transfery hráčů v roce 2016/2017 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Global Transfer Market Report (2018) 

Anglické soutěže, v čele s Premier League, utratily za posílení kádru na sezónu 

2016/2017 více než dvojnásobek finančních prostředků než ostatní fotbalové země. Při 

stále více rovnocenném rozložení bohatství a nárůstu počtu nových televizních přenosů, 

utratilo 20 klubů před sezónou 2016/17 dohromady přes 1,64 mld. USD. Po finanční 

stránce se může s Premier League měřit pouze čínská Super Liga, kde kluby jsou 

ochotny hráčům nabídnou srovnatelné podmínky, nicméně sportovní kvalita soutěže 

výrazně zaostává za Premier League, a to je stále pro většinu hráčů rozhodujícím 

faktorem (Global Transfer Market Report, 2018). 

2.4.3.4 Herní provoz 

Do této kategorie patří náklady na provoz a budování moderních stadionů i zázemí pro 

hráče a zaměstnance. Náklady můžeme dále rozdělit na provozní (správa stadionu, 

příprava na utkání) nebo investiční (výstavba, nákup pozemků, rekonstrukce). V 

minulosti byla většina provozních nákladů klubu buď fixní (správa a majetek, náklady 

na zařízení a základní administrativní náklady) nebo souvisela s počtem odehraných 

zápasů (matchday výdaje). Provozní náklady se nyní zvyšují, protože kluby rozšiřují své 

Výdaje 
(v mil. USD)

Anglie 1 643,6
Francie 859,8
Španělsko 730,3
Německo 721,8
Itálie 654
Čína 285,9
Turecko 159,4
Rusko 150
Belgie 128
Nizozemsko 96,7
Portugalsko 95,8
Wales 89,8
Mexiko 83,7
Brazílie 71,9
USA 68,7

Země
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aktivity kolem stadionů i obchodní a sponzorské aktivity. Je tedy pravděpodobné, že 

tyto provozní náklady budou dále stoupat a tento trend bude nejspíše pokračovat. Hlavní 

složky provozních nákladů jsou uvedeny v následujícím grafu. 

Obrázek 13: Rozdělení provozních nákladů klubů registrovaných u UEFA 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle UEFA Club Licensing Benchmarking Report (2017) 

Na výše uvedeném obrázku jsou z grafu vyloučeny náklady na zaměstnance (viz 

obrázek 9) a transferové aktivity (amortizace). Jednotlivé struktury nákladů se mezi 

kluby mohou značně lišit. Příkladem může být vlastnictví stadionu, které výrazně 

ovlivní náklady na správu (včetně odpisů) a výdaje na majetek a zázemí (včetně nákladů 

na opravy a údržbu, nákladů na pronájem). Merchandising a hospitality programy také 

ovlivňují náklady na prodej (včetně surovin), matchday náklady a komerční náklady. 

2.4.3.5 Mládež a akademie 

Do této oblasti řadíme všechny náklady potřebné k vybudování a provozování 

vrcholových sportovních center, mládežnických a amatérských týmů včetně 

kompletního zázemí pro mladé hráče. 

2.4.3.6 Ostatní náklady 

Z obrázku č. 13 je vidět, že tato kategorie tvoří velké procento nákladů u klubů. To je 

dáno investicí velkých částek do propagace a marketingu, ve snaze přizpůsobit se 

globálnímu růstu sportovního odvětví. Dále sem patří výdaje na materiál a ostatní 

vybavení nezbytné pro fungování daného sportu. 

10%

12%

19%

14%
10%

8%

21%

6%
Náklady na správu (608,8 mil. eur)

Výdaje na majetek a zázemí (730,6 mil.
eur)
Náklady na matchday (1 156,72 mld. eur)

Náklady na prodej (852,3 mil. eur)

Komerční náklady (608,8 mil. eur)

Sponzorské náklady (487 mil. eur)

Ostatní náklady (1 278,5 mld. eur)

Mimořádné náklady (365,3 mil. eur)
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Na následujícím obrázku je možné vidět model finančních toků u profesionálních 

fotbalových klubů.  

Obrázek 14: Model finančních toků profesionálních fotbalových klubů 

Zdroj: Bartošek (2017) 

Model zachycuje zdroje finančních prostředků klubu a jejich pohyb mezi fotbalovým 

klubem a dalšími subjekty. Dále model zachycuje vztah fotbalových klubů k ostatním 

subjektům, se kterými přichází do styku. Těmto ostatním subjektů pak kluby poskytují 

protislužby, jejichž podoba je naznačena na výše uvedeném obrázku. 
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2.5 Měření efektivity ve sportu 

V předchozích kapitolách bylo detailně popsáno fungování profesionálních klubů a 

ligových soutěží. Bylo zjištěno, že sportovní kluby fungují jako ekonomické subjekty, 

které kromě svých sportovních cílů by měly sledovat i cíle ekonomické a sociální. 

Primárním cílem jsou sportovní úspěchy, které následně zvyšují zájem fanoušků o klub 

a přitahují pozornost sponzorů. Proto každým rokem kluby investují stále větší částky 

na nákup nových hráčů a trenérů za účelem zlepšení sportovního výkonu týmu. 

Nicméně ani úspěch se většinou nedá koupit za peníze, proto se příliš velké investice 

nemusí klubu vyplatit. Efekt poté může být opačný, než daný klub zamýšlel. Finanční 

deficity zatěžují sportovní výkonnost klubů, což někdy vede k nespokojenosti fanoušků, 

odvolávání trenérů nebo i sestupu z ligy. Snaha o následné zlepšení situace vytváří 

neúnosný tlak na management klubu, který může mít za následek jenom zhoršení 

stávající situace nebo dokonce rezignace z řad vedení. Ale kdo je za takový případný 

neúspěch klubu zodpovědný? Nejčastěji můžeme slyšet, že je to chyba trenéra 

(manažera). Nebo za to mohou špatné výkony hráčů na hřišti? Jsou to chybně 

investované prostředky do nesprávných oblastí sportu? Bylo potřeba vynaložit tolik 

financí, když klub stejně nesplnil očekávání? Nebo je to současně kombinace několika 

faktorů?  

Na celou situaci můžeme z ekonomické stránky pohlížet jako na produkční funkci nebo 

produkční hranici. Kluby se prostřednictvím přeměny vstupů snaží dosáhnout nejlepších 

možných výstupů. Cílem každého klubu, jako ekonomického subjektu, je dle autorů 

Szymanski a Smith (1997) maximálně zefektivnit tuto transformaci. Z ekonomického 

pohledu tedy lze na kluby aplikovat tradiční ekonomické modely měřící efektivitu.  

Na problematiku samotné efektivity fotbalových klubů proběhlo již mnoho výzkumů, 

které jsou velmi důležité, protože poukazují na velké mezery ve fungování a 

hospodaření jednotlivých klubů. Otázkou tedy zůstává, jaký přístup by mohl vést k 

maximalizaci efektivity. Právě jednou z možností je zefektivnění transformace mezi 

vstupy a výstupy. Autoři Szymanski a Kuypers (2000) včetně Quirka a El Hodiriho 

(1974) se domnívají, že sportovní manažeři jsou maximalizátoři zisku. Sloane (1971) na 

straně druhé předpokládá, že sportovní manažeři maximalizují užitečnost při 

uskutečňování neziskových cílů spotřebou svých zdrojů s cílem získat spíše spokojenost 
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než zisk. Vrooman (2000) zastává mezilehlou pozici, ve které sportovní manažeři 

společně maximalizují zisky i užitek (výkon).  

Dle výše uvedených publikací a dalších autorů, především Haase (2003), lze pro 

zkoumání efektivity ve sportu použít následující přístupy. Tyto přístupy zahrnují měření 

efektivity na úrovni jednotlivých utkání, měření manažerské či trenérské efektivity a 

analýzu efektivity týmu za celou sezónu. 

2.5.1 Efektivita na úrovni jednotlivých soutěžních zápasů 

Prvním přístupem jsou výzkumy efektivity na úrovni jednotlivých soutěžních utkání 

určující efektivitu celého týmu nebo individuální přínos hráčů. Jedná se o zkoumání 

sportovního výkonu a dalších faktorů, které mají vliv na konečný výsledek zápasu. 

Jeden z prvních výzkumů, který položil základy metodologie pro zkoumání efektivity 

ve sportu, byl sestaven autorem Geraldem W. Scullym (1974). Ten zkoumal pomocí 

produkční funkce vztah mezi sportovními výkony hráčů baseballu a výši jejich platů. 

Problematikou řešenou ve výzkumu bylo, že výše platů baseballových hráčů 

neodpovídala jejich ekonomickému přínosu pro tým. Tímto výzkumem otevřel Scully 

cestu pro další autory zabývající se efektivitou vzhledem ke sportovnímu výkonu. Zak, 

Huang a Siegfried (1979) použili ukazatele herního výkonu jako vstupy a výstupy pro 

zkoumání produkční hranice u basketbalových klubů.  

Výzkumem efektivity ve fotbalovém prostředí se zabývala Carmichealová (2000), která 

hodnotila týmové výkony klubů v Premier League pomocí více vstupů a výstupů. Za 

nejaktuálnější práci lze považovat výzkum pod vedením Sarmenta et al. (2018), kteří 

pomocí ukazatelů hodnotí efektivitu jednotlivých utkání na základě výkonnosti na 

stanovených místech (rohový kop, volné kopy, trestné kopy), chování celého týmu 

zachycené jako týmový centroid (geometrické centrum rozmístění hráčů) a týmová 

disperze (kvantifikace toho, jak daleko jsou hráči od sebe). Dále podle tendence k 

týmové komunikaci, sekvenčního vzorce (předpovídání budoucích akcí týmu) a 

konečného výsledku týmu (ve vztahu mezi statistikami v průběhu zápasu a jejich 

promítnutí do konečného skóre zápasu). Podle stejného autora jsou důležitou součástí 

měření efektivity na úrovni jednotlivých utkání také profily aktivity hráčů (plnění rolí 

na hřišti, účinky únavy, střídání během zápasů a účinky environmentálních omezení 

výkonu, jako je teplota a nadmořská výška).  
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Výslednou efektivitu ovlivňují i další faktory, jako například dle Sparkse, Coetzee, 

Gabbetta (2016) poločas zápasu. S tím souhlasí i autoři Bradley, Lago-Peñas, Rey, 

Sampaio (2014) a Russell, Rees, Kingsley (2013), kteří tvrdí, že efektivita v obou 

poločasech se může výrazně lišit. Dalším faktorem je dle Castellana, Alvareze, Figueira, 

Coutinha, Sampaia (2013) kvalita soupeře. Podle jiných autorů Lago-Penase, Gomez-

Ruana, Megiase-Navarra, Pollarda (2016) a Garcia-Rubia, Gomeze, Lago-Penase, 

Ibaneze (2015) jsou faktorem ovlivňujícím efektivitu utkání lokalita zápasu, první 

vstřelený gól nebo stav vyřazovací fáze. Autoři Di Salvo, Pigozzi, Gonzalez-Haro, 

Laughlin, De Witt (2013) zohledňují při zkoumání efektivity také úroveň ligy a 

rozdílnost jednotlivých soutěží (různé ligy a poháry). 

Interpretace chování hráčů a výsledků zápasů v konkrétních souvislostech mohou 

pomoci určit vhodné strategie nebo tréninkové přístupy, které by trenéři mohli 

zapracovat do tréninků, aby připravili tým pro různé strategie, okolnosti a herní scénáře. 

Je zřejmé, že složitost měření výkonu a efektivity v profesionálním fotbalu vyžaduje 

integrovaný přístup, který zohledňuje více aspektů. Důležité je sladit tyto faktory s 

potřebami trenérů prostřednictvím integrovanějších vztahů mezi trenéry a hráči tak, aby 

se postupně zlepšovaly výkony hráčů i samotná trenérská činnost. 

2.5.2 Efektivita trenérů 

Druhý přístup je z hlediska výzkumu zaměřen na trenéry a manažery sportovních klubů. 

Podle Clementa a McCormicka (1989) má trenér (manažer) významný vliv na sportovní 

výsledky týmu. To podporují i autoři Vargas-Tonsing, Myers, Feltz (2004), kteří tvrdí, 

že trenéři mají velký dopad na efektivitu sportovců.  

Prostřednictvím jednoho z prvních výzkumů v oblasti efektivity trenérů zkoumal 

Dowson, Dobson, Gerrard (2000) charakteristiky trenérů pomocí různých vstupů u 

klubů v Premier League. Jako součást studie provedl Koning (2003) výzkum v oblasti 

zlepšení výsledků v případě vyhození trenéra a najmutí nového trenéra. Spojení mezi 

výměnou trenéra a zlepšením výsledků se nepotvrdilo, přesto k výměně trenérů u 

fotbalových klubů dochází stále častěji, a to i v průběhu sezóny. Změna trenérů nevede 

přímo ke zlepšení výsledků, i když se jejich mzdy mohou lišit. 

Trenér bývá ve sportovních klubech dle Yukla (2006) a Denisona, Millse, Konovala 

(2015) hlavním prvkem, který se snaží ovlivňovat chování a výkony sportovců tak, aby 

se zvýšil výkon celého týmu. Autoři Potrac a Jones (2009) uvádějí, že sportovci věří, že 
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dodržování trenérských pokynů je důležité pro dosažení efektivity v týmových sportech. 

Podle Rylandera (2015) existují také důkazy, že většina sportovců v týmových sportech 

víceméně dělá to, co říká trenér. 

Efektivita trenérů (Coaching effectiveness-CE) je konceptualizována různými způsoby. 

Mallett a Côté (2006) uvádí, že v kontextu výkonu jsou týmové výsledky jasným 

kritériem, podle kterého se hodnotí úspěšnost a efektivita trenéra. Existují však některé 

problémy spojené s tímto kritériem. Nejprve, jak zdůraznil Mallett a Côté, existuje 

mnoho faktorů ovlivňujících výkon, na které trenér nemá vliv (např. onemocnění). Za 

druhé, trenér nemá přímý dopad na výsledek, ale pouze nepřímý. To znamená, že trenér 

má vliv na výsledek pouze přes sportovce v daném týmu. Většina výzkumů efektivity 

trenérů se proto soustředí na faktory, u nichž se předpokládá, že trenér má na ně přímý 

vliv. Tyto faktory jsou často koncipovány z hlediska pozitivních psychologických 

výsledků na sportovce. Dle Jowetta a Chaundyho (2004) mezi ně patří soudržnost 

(vnitřní motivace, radost a důvěra), znalosti trenérů a přehled (orientace ve sportovním 

prostředí). Z toho důvodu by efektivita trenéra neměla být měřena pouze na základě 

výher/proher (win/loss ratio), ale jako celek zahrnující více faktorů. Tento pohled na 

efektivitu trenéra je potřeba vzít v úvahu z toho důvodu, že každý má od trenéra jiná 

očekávání. Za prvé: trenér, který splňuje očekávání a požadavky sportovců, by měl být 

považován za efektivního. Za druhé: trenér, který výrazně zlepšuje individuální 

výkonnost sportovců, i bez konečných bodových výsledků, by měl být považován za 

efektivního. Za třetí: trenér, který pozitivně zvyšuje vztah mezi kolektivní efektivitou a 

týmovým výkonem, by měl být považován za efektivního (Beauchamp, Jackson, 

Morton, 2012). 

Většina výzkumů efektivnosti trenéra byla dle Horna (2008) provedena s obecným 

předpokladem, že trenéři mají velký vliv na sportovce a podle Cushiona, Forda a 

Williamse (2012) mají trenéři významný dopad na chování, poznávání a emotivní 

reakce sportovců, které významně ovlivňují případné výsledky.  

Všechny tyto faktory poté ovlivňují mzdu trenéra, o které rozhoduje vedení klubu právě 

na základě minulé úspěšnosti trenéra. Samotná mzda trenéra pak v této diplomové práci 

tvoří jeden ze vstupů. 
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2.5.3 Efektivita týmu za celou sezónu 

Třetí přístup zkoumá dlouhodobé faktory ovlivňující ekonomickou a sportovní 

výkonnost celého týmu v průběhu jedné sezóny. Samotná efektivita je měřena kromě 

sportovních výkonů také prostřednictvím ekonomických výsledků. Oba tyto cíle jsou 

následně v diplomové práci doplněny, vzhledem k použití nové metody, o absolutní 

změnu počtu fanoušků na Facebooku v průběhu sezóny. Dohromady tyto tři cíle 

představují výstupy, které se kluby snaží maximalizovat.  

V odborných publikacích, uvedených v předchozích kapitolách, se ale můžeme většinou 

setkat se dvěma výstupy, tedy sportovními a ekonomickými, na základě kterých byla 

měřena efektivita týmů za celou sezónu. Tyto dva cíle byly v následných výzkumech 

postupně rozšiřovány o další proměnné umožňující zohlednění jiných faktorů 

ovlivňujících efektivitu klubů. 

Kolektivní hra je dle Trninice, Trninice, Papiho (2009) přizpůsobena vlastnostem 

celého týmu i jednotlivých hráčů, stejně jako kvalitě hráčů ze soupeřových týmů. Pro 

optimalizaci výkonu celého týmu v sezóně je třeba vzít do úvahy stupeň dominantního 

postavení herního systému na kolektivní úrovni, úroveň motorických dovedností a 

motorické výkonnosti každého hráče, vztahy mezi hráči a soupeři atd. Tento složitý 

systém proměnných, který je nemožné zcela ovládat zvenčí, tak v konečném důsledku 

ukazuje na vnitřní sílu celého týmu v průběhu sezóny. 

Podmínkou pro měření samotné efektivity je identifikace zásadních vstupů a výstupů s 

ohledem na cíle výzkumu. Mezi vstupy, které mají největší vliv na výkonnost 

fotbalového týmu, jsou hráči a vedení klubu. U každého ze vstupů jsou voleny jiné 

charakteristiky, které následně vstupují do měření efektivity. U hráčů se většinou jedná 

o mzdu, kvalitu, zkušenosti, fyzické vlastnosti apod. V případě vedení klubu se většinou 

jedná o trenéra (manažera) klubu, který má rozhodující vliv na taktiku, motivaci a 

přípravu celého týmu. U trenérů se jedná o mzdu, délku působení u týmu nebo procento 

vyhraných zápasů. 

Většina novějších výzkumů efektivity vychází z výzkumu Haase (2003), který stanovil 

sportovní i ekonomické faktory, které je při měření vhodné vzít v úvahu. Z toho je 

zřejmé, že vstupy jsou často tvořeny náklady na pořízení a udržení hráčského kádru. 

Výsledné výstupy jsou tvořeny sportovními výsledky a finančními příjmy klubu. Haas 

měřil efektivitu fotbalových klubů pomocí analýzy obalu dat prostřednictvím modelů 
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CCR a BCC. V prvním výzkumu srovnával efektivitu fotbalových klubů z německé 

Bundesligy v sezóně 1999/2000. Jako vstupy použil roční výdaje na mzdy hráčů bez 

mzdy trenéra a mzdu trenéra. Jako výstupy vzal v úvahu počet získaných bodů, celkové 

příjmy klubu a obsazenost stadionu při domácích utkáních. Po interpretaci výsledků 

došel k závěru, že efektivita klubu nezávisí na umístění v konečné tabulce soutěže. 

Druhý výzkum Haas zaměřil na anglickou Premier League. Po úpravách své předchozí 

metody přidal na straně vstupů nový faktor - konkrétně počet obyvatel města, ve kterém 

se klub nachází. Současně Haas z výstupů odebral obsazenost stadionu na domácích 

utkáních. Z výzkumu vyplynulo, že samotné sportovní výsledky nezaručí klubu 

maximální efektivitu. Nejčastější příčinou pro neefektivní kluby bylo vynakládání 

velkých finančních částek na hráče a mzdy trenéra, kteří stejně nepřinesli požadované 

úspěchy. 

I několik dalších studií se týkalo přímo měření efektivity u fotbalových klubů (Jardin, 

2009, Barros a Leach, 2006, Bosca a kol., 2009, Kern a kol., 2013). Autoři těchto 

příspěvků používali společnou metodu pro měření efektivity, tedy analýzu obalových 

dat (DEA). Důkazem rostoucí popularity fotbalu je fakt, že se objevují stále nové 

výzkumy v oblasti efektivity fotbalových klubů i z dříve méně sledovaných fotbalových 

soutěží. Jedním z příkladů může být výzkum provedený autory Zelenkov a Solntsev 

(2017) založený na měření efektivity fotbalových klubů v Ruské Premier League v 

sezóně 2012/2013 a 2015/2016. Rostoucí komercializace sportu vyžaduje 

profesionalizaci fotbalových klubů. Vzhledem k rozvoji komercializace sportu a jeho 

konkurenceschopnosti se otázka efektivního využívání zdrojů v rámci fotbalového 

klubu stává podle Kerna a kol. (2013) více a více podstatnou. Bosca a kol. (2009) 

zohledňují při analýze efektivity národních soutěží Itálie a Španělska v sezónách 

2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 pouze sportovní cíle. Na základě toho, že vítězný 

tým musí dát více gólů než soupeř, použili jako výstupy dvě proměnné: ofenzivní 

výstup (počet vstřelených gólů v průběhu sezóny) a defenzivní výstup (počet 

inkasovaných gólů v průběhu sezóny). Jako vstupy byly použity technické a taktické 

charakteristiky (počet střel na bránu atd.). Espitia-Escuer a Garcia-Cebrian (2010), 

Petrovic Djordjevic a kol. (2015), EspitiaEscuer a Garcia-Cebrian (2016) také ve svých 

výzkumech zohledňovali pouze sportovní efektivitu. Všichni tito autoři použili 

technické a taktické charakteristiky jako vstupy a sportovní výsledky jako výstupy 

(počet gólů, počet bodů, zápasy v playoff). Většina autorů však rozlišuje sportovní 
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úspěchy a finanční výsledek. Například Haas (2003) použil následující vstupy: celkové 

mzdy a platy (bez trenéra), mzda trenéra a počet obyvatel města daného klubu. Jako 

výstupy použil počet získaných bodů a celkový příjem. Tento model získal velkou 

podporu od ostatních autorů, kteří poté navrhli rozšířit počet vstupů. Barros a Leach 

(2006) navrhli rozšíření vstupů o čistá aktiva a výdaje na stadiony, Kern et al. (2013) o 

tržní hodnotu a Pyatunin et al. (2016) o koeficient síly dané země.  

Podle mnohých autorů je použití finančních prostředků a mezd hráčů jako vstupních 

hodnot a sportovních výsledků a celkových příjmů jako výstupních hodnot pouze 

orientační, protože dle Baroncelliho a Laga (2006) to nezohledňuje všechny cykly a 

transformace u fotbalových klubů. Proto někteří autoři zvažují vícestupňový operační 

proces, kdy výstupy předchozího stupně jsou vstupy pro následující. Tím se zhodnotí 

efektivita fotbalového klubu konzistentně ve všech transformacích. Garcia-Sanchez 

(2007) používá následující třístupňovou analýzu: počet útočných akcí a obranných akcí 

ovlivňuje celkový počet vstřelených a inkasovaných branek, který následně udává počet 

získaných bodů a výsledné umístění v tabulce na konci sezóny. Sportovní výsledky poté 

určují návštěvnost domácích utkání a s tím spojené finanční příjmy klubu. 

Autoři Espita-Escuer a Garcia-Cebrian (2010) navrhli dvoufázový model: dovednosti a 

fyzické vlastnosti jednotlivých hráčů spolu s úsilím trenérů (manažerů) se přeměňují na 

výkony na hřišti. Výsledkem druhé fáze jsou strategické a taktické produkty ovlivňující 

celkový výsledek, kterým jsou body, diváci a příjmy. Autoři Kern a kol. (2013) také 

používají dvoustupňový přístup: první fáze reprezentuje klubové operace mimo hřiště, 

kdy platy hráčů a finanční prostředky jsou investovány za účelem vytvoření 

konkurenčního týmu. Druhá etapa představuje operace na hřišti, kde trenér a realizační 

tým májí za úkol převést potenciál týmu na sportovní výsledky a tím zvýšit příjmy 

klubu.  

Jedním z posledních výzkumů týkajících se klubů v Premier League je práce odborníků 

Badmuse, Akinwandeho, Ukaegbu (2017) z Londýnské Metropolitní univerzity. Ti 

měřili efektivitu klubů od roku 2005 do roku 2015. Mezi proměnné na straně vstupů 

byly celkové výdaje na mzdy, roční spotřebovaná aktiva a celkový počet zaměstnanců 

klubu. Standardní výstupy jiných výzkumů (počet bodů, roční obrat) byly rozšířeny o 

ukazatel ROA (Rate of Attraction). Tento nově vytvořený ukazatel představuje 

procentuální množství výher vynásobené počtem obyvatel dané země, v níž se 

zkoumaná fotbalová soutěž hraje. ROA byla vytvořena, aby zohlednila fakt, že 
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poptávka po fotbalových zápasech je různá v závislosti na geografickém umístění klubu. 

Další vliv na velikost poptávky má sportovní úspěšnost klubu. Je zřejmé, že čím víc 

daný tým vyhrává, tím větší je zájem fanoušků o sledování utkání, ať už přímo na 

stadionu nebo prostřednictvím televizního přenosu.  

Dle výše uvedeného můžeme vidět, že neexistuje mezi jednotlivými autory jednoznačná 

shoda ohledně optimálních výstupů a vstupů pro měření efektivity fotbalových klubů. Je 

také zřejmé, že tento proces transformace vstupů na výstupy zahrnuje několik kroků. 

Analýza efektivity fotbalový klubů nám umožňuje v každé fázi nahlédnout do dílčích 

operačních procesů a poskytnout doporučení ohledně možných způsobů, jak je zlepšit. 
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3 Cíle a úkoly práce 

3.1 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je identifikovat efektivitu fotbalových klubů v Premier League 

v sezóně 2016/2017 pomocí metody analýzy obalu dat. V návaznosti na výsledky poté 

analyzovat, které kluby hospodařily efektivně při transformaci vstupů na výstupy, a 

které naopak v pozorovaném období vykazovaly ve fungování určité nedostatky. 

Prostřednictvím post optimalizační analýzy následně zjistit důvody, které bránily 

neefektivním jednotkám v dosažení efektivní hranice a navrhnout řešení vedoucí ke 

zlepšení efektivity u těchto klubů. 

3.2 Úkoly práce 

Postupné kroky, vedoucí k identifikaci efektivity fotbalových klubů, je nutné provést 

prostřednictvím následujících dílčích úkolů: 

1. Rešerše domácí a zahraniční odborné literatury v oblasti metod vícekriteriálního 

rozhodování ve vztahu ke sportovnímu prostředí. 

2. Studium profesionálních fotbalových klubů z pohledu produkčních jednotek. 

3. Definice srovnávacích kritérií a formulace vybraných vstupů a výstupů, které mají na 

fungování produkčních jednotek rozhodující vliv.  

4. Rozbor a identifikace vybraných vstupů a výstupů.  

5. Analýza dokumentů a sběr dat nezbytných k aplikaci zvolených metod.  

6. Použití metody analýzy datových obalů na vybrané soubory produkčních jednotek. 

7. Vyhodnocení efektivity fotbalových klubů a identifikace odchylek od efektivní 

hranice pro jednotlivé neefektivní jednotky. 
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4 Metodická část 

V předchozích kapitolách je nahlíženo na fotbalové kluby jako na ekonomické subjekty. 

Zároveň je potřeba vzít v úvahu, že se pohybujeme ve sportovním prostředí. Proto 

přístup zvolený v této diplomové práci využívá i hodnoty týkající se trenérů (manažerů) 

jednotlivých klubů a hráčů. 

Efektivita fotbalových klubů v Premier League je měřena v této práci prostřednictvím 

analýzy obalu dat (DEA). Metoda DEA identifikuje efektivní produkční jednotky mezi 

ostatními sledovanými jednotkami tím, že vytváří hranici efektivity. Dále stanovuje, zda 

je sledovaná produkční jednotka efektivní či nikoli a čím se dle Kulikové a Goshunové 

(2013) její současná výkonnost odchyluje od efektivní hranice. To umožňuje zjistit 

důvody případné neefektivity a poskytnout možné způsoby pro zlepšení efektivity pro 

neefektivní jednotky.  

Kuliková a Goshunová (2013) dále uvádí, že výhodou DEA je její neparametrický 

charakter, díky kterému není potřeba vědět přesný tvar produkční funkce. Charnes 

(1994) vidí přednost neparametrického charakteru v tom, že není nutné znát ani 

vzájemné funkční vztahy mezi vstupy a výstupy. To je přínosné především v případech, 

kdy se bere do úvahy více vstupů a více výstupů. Proto je při zvolení vhodných 

srovnávacích kritérií metoda DEA ideálním nástrojem pro měření ekonomické 

efektivity u profesionálních fotbalových klubů včetně odchylek od správného 

fungování.  

4.1 Charakteristika produkční jednotky 

Pod pojmem produkční jednotky jsou v této diplomové práci myšleny fotbalové kluby v 

anglické Premier League v sezóně 2016/2017. Této sezóny se zúčastnilo 20 fotbalových 

klubů, u kterých bylo cílem zjistit, zda si v pozorovaném období vedly efektivně nebo 

měly ve fungování nějaké nedostatky. Pro úspěšnou identifikaci ekonomické efektivity 

a její následné hodnocení je podstatný výběr vhodných vstupů a výstupů. V rámci 

výběru srovnávacích kritérií (vstupů a výstupů) bylo podmínkou dle Brožové (2014) 

jejich důležitý význam pro sledované jednotky.  
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4.2 Vstupy 

Pro hodnocení efektivity fotbalových klubů v Premier League byly vybrány dva vstupy. 

Prvním vstupem jsou celkové výdaje na mzdy hráčů bez mzdy trenéra. Druhým 

vstupem je mzda samotného trenéra (manažera). Oba vstupy byly záměrně zvoleny tak, 

aby mělo vedení klubu nad nimi plnou kontrolu. 

4.2.1 Výdaje na mzdy hráčů  

Vstup byl zvolen dle Szymanskiho a Smitha (1997) a Szymanskiho a Kuyperse (1999), 

kteří propagovali hodnocení kvality hráčů a týmů prostřednictvím velikosti finančních 

výdajů na mzdy. Tento přístup kritizoval Dawson et al. (2000), a to zejména proto, že 

údaje o mzdách hráčů jsou většinou data z konce sezóny, a tudíž zahrnují bonusy v 

závislosti na úspěchu týmu v samotné sezóně. Mezi další kritiku týkající se tohoto 

vstupu řadíme skutečnost, že nejsou brány v potaz také mzdy realizačního týmu, který 

nepřímo také ovlivňuje výkon týmu.  

Mzdy hráčů zahrnují mzdy všech hráčů, kteří byli v daném období zaměstnáni určitým 

klubem. Proto důležitým faktorem ovlivňujícím výkonnost týmu je vedle hodnoty hráčů 

také velikost hráčského kádru. Celkový počet hráčů v týmu má velký dopad na velikost 

celkových výdajů na mzdy. Kluby s nižším počtem hráčů budou většinou mít celkové 

výdaje na mzdy menší než kluby s širokým hráčským kádrem. Na druhou stranu je větší 

počet hráčů výhodou v případě účasti klubu v evropských soutěžích z důvodu zvládnutí 

větší zápasové zátěže. V takovém případě je širší hráčský kádr výhodou, protože 

umožňuje týmu rozložit zápasovou zátěž na více hráčů. To v konečném důsledku může 

vést k postupu do dalších fází soutěže, ve kterých klub získává vyšší finanční prémie za 

úspěchy a tím vykompenzuje výdaje na mzdy většího počtu hráčů. 

Výdaje na mzdy hráčů v Premier League v sezóně 2016/2017 můžeme vidět v níže 

uvedené tabulce.  
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Tabulka 2: Výdaje na mzdy hráčů 2016/2017 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle The Guardian (2018) 

4.2.2 Mzda trenéra 

Jako druhý vstup byla vybrána mzda samotného trenéra (manažera). Dle Portera a 

Scullyho (1982), Clementa a McCormicka (1989), Ruggiera a kol. (1996) existují 

důkazy, že trenéři významně přispívají k úspěchu sportovních klubů. Z tohoto důvodu 

byly vybrány mzdy trenérů jako samostatný vstup místo toho, aby byly jednoduše 

přidány do mezd hráčů. Managementy jednotlivých klubů se kromě nejlepších hráčů 

snaží získat i nejlepší trenéry. Snaha týmů angažovat nejkvalitnější trenéry zvyšuje 

poptávku po takových trenérech, čímž je vedení klubu nuceno platit trenérům stále větší 

mzdy.  

Trenéři, zejména jejich taktické i motivační schopnosti, jsou často považováni za velmi 

důležitý faktor pro výkonnost týmu. Ovšem existují i určité nedokonalosti ohledně 

mzdy trenéra jako vstupní hodnoty. První nedostatek spočívá v samotné roli trenéra, 

který je v anglické Premier League označován jako manažer. Manažer má pod sebou 

celou řadu dalších zaměstnanců včetně celého trenérského týmu. Společně se podílí na 

výkonnosti týmu, ovšem zodpovědnost za výsledky nese pouze manažer týmu. V rámci 

Klub Výdaje na mzdy hráčů

1. Man. City £ 264 000 000
2. Man. United £ 263 000 000
3. Chelsea £ 221 000 000
4. Liverpool £ 208 000 000
5. Arsenal £ 199 000 000
6. Tottenham £ 127 000 000
7. Leicester City £ 113 000 000
8. Southampton £ 112 000 000
9. Everton £ 105 000 000

10. Swansea City £ 99 000 000
11. West Ham £ 95 000 000
12. Crystal Palace £ 89 000 000
13. Stoke £ 85 000 000
14. Sunderland £ 84 000 000
15. West Brom £ 79 000 000
16. Watford £ 75 000 000
17. Bournemouth £ 72 000 000
18. Middlesbrough £ 65 000 000
19. Burnley £ 61 000 000
20. Hull City £ 61 000 000
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jednotlivých klubů se vymezení role a náplň práce manažera může lišit v závislosti na 

ambicích klubu a požadavcích od vedení klubu.  

Druhý nedostatek nastává v situaci, kdy vedení klubu odvolá manažera v průběhu 

sezóny. Tlak na výsledky ze strany vedení klubu se v případě neplnění nejčastěji odráží 

právě na odvolání manažera. Manažeři většinou podepisují dlouhodobější kontrakty, ale 

vzhledem k časté nespokojenosti vedení, je jejich působení na lavičce týmu většinou 

velmi krátké. V Premier League je změna manažera v průběhu sezóny poměrně častým 

jevem.  

Pro potřeby této diplomové práce se proto pracuje pouze se mzdou manažera, který 

zahájil sezónu 2016/2017 na lavičce klubu. V případě, že původní trenér byl odvolán 

nebo sám odstoupil během sezóny, není brána v úvahu mzda jeho nástupce. Nový 

manažer většinou má stejnou nebo velmi podobnou mzdu, proto by případné zahrnutí 

mzdy nového trenéra nemělo výrazný vliv na zkreslení výzkumu. Dle Koninga (2001) 

ani neexistuje záruka vedoucí ke zlepšení sportovních výsledků v případě změny 

manažera. Proto je omezení výzkumu na mzdu počátečního trenéra bezproblémové. 

Tabulka 3: Mzdy trenérů (manažerů) v Premier League v sezóně 2016/2017 
 

                                     
Zdroj: Vlastní zpracování dle MSN (2016) 

Klub Manažer Roční mzda

1. Man. City Josep Guardiola £ 15 000 000
2. Man. United Jose Mourinho £ 13 800 000
3. Arsenal Arsene Wenger £ 8 300 000
4. Liverpool Jurgen Klopp £ 7 000 000
5. Chelsea Antonio Conte £ 6 500 000
6. Everton Ronald Koeman £ 6 000 000
7. Tottenham Mauricio Pochettino £ 3 500 000
8. Southampton Claude Puel £ 3 200 000
9. West Ham Slaven Bilic £ 3 000 000
10. Sunderland Sam Allardyce £ 3 000 000
11. West Bromwich Tony Pulis £ 2 000 000
12. Leicester City Claudio Raniery £ 1 500 000
13. Crystal Palace Alan Pardew £ 1 500 000
14. Watford Walter Mazzarri £ 1 250 000
15. Swansea Francesco Guidolin £ 1 000 000
16. Hull City Mike Phelan £ 1 000 000
17. Stoke Mark Hughes £ 900 000
18. Bournemouth Eddie Howe £ 750 000
19. Burnley Sean Dyche £ 420 000
20. Middlesbrough Aitor Karanka £ 355 000
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4.3 Výstupy 

Výstupy byly zvoleny tak, aby zohledňovaly sportovní, ekonomické i sociální cíle 

sportovního klubu. Prvním výstupem, který reprezentuje sportovní cíle, je celkový počet 

bodů získaný v ligové soutěži. Druhým výstupem reprezentujícím ekonomické cíle jsou 

celkové příjmy klubu. Posledním výstupem je absolutní změna počtu fanoušků na 

Facebooku v průběhu sezóny (od začátku sezóny do konce sezóny 2016/2017).  

4.3.1 Celkový počet získaných bodů 

Prvním výstupem je počet získaných bodů v ligové soutěži. Snaha o získání co nejvíce 

bodů je hlavním sportovním cílem každého klubu, protože rozhoduje o konečném 

umístění v tabulce na konci sezóny. Od počtu získaných bodů se potom odvíjí celková 

úspěšnost sezóny, potenciální růst příjmů i zájem fanoušků o klub. Je patrné, že počet 

získaných bodů má významný vliv na ostatní cíle sportovního klubu. Pozitivní korelace 

mezi počtem bodů, zájmem fanoušků a celkovými příjmy jasně dokazuje provázanost 

mezi sportovními, ekonomickými a sociálními cíli klubu.  

Nízký počet bodů získaný v ligové soutěži si mohou kluby kompenzovat 

prostřednictvím úspěchů v domácích i zahraničních pohárech, popřípadě v evropských 

soutěžích. Při nesplnění očekávání v průběhu sezóny může klub změnit své priority tak, 

že zaměří svou pozornost na získání trofejí v Evropské Lize, v Lize Mistrů nebo 

domácích pohárech. V případě vítězství se může neúspěšná sezóna stát úspěšnou jak pro 

celý klub, tak pro fanoušky klubu.  

Je patrné, že cílem velkoklubů je úspěch ve všech soutěžích. K tomuto cíli směřují 

veškeré přípravy, proto kluby usilují o nejkvalitnější trenéry a jsou ochotni nakupovat 

nejlepší a nejdražší hráče.  
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Tabulka 4: Výsledná tabulka Premier League 2016/2017 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Premier League (2017) 

Barevné provedení doplňuje informace týkající se některých klubů v sezóně 2016/2017. 

Modrá barva představuje kluby, které se dostaly do Ligy Mistrů (Chelsea, Tottenham, 

Man. City, Man. United). Do kvalifikace o Ligu Mistrů se dostal ze 4. místa i Liverpool. 

Žlutá barva reprezentuje Arsenal, který se z 5. místa dostal do Evropské Ligy. Everton, 

představovaný zelenou barvou, se ze 7. místa dostal do kvalifikace o Evropskou Ligu. 

Červená barva reprezentuje poslední tři kluby s nejmenším počtem bodů, které z 

Premier League automaticky sestupují.  

4.3.2 Celkové příjmy klubů 

Druhým výstupem jsou celkové příjmy klubu reprezentující ekonomický cíl. 

Ekonomický úspěch je, stejně jako předešlý výstup, úzce spojen s úspěchem sportovním 

i sociálním. V případě vítězství i naplnění očekávání za dosažené umístění v domácí a 

evropské soutěži může klub počítat s výraznými finančními odměnami. Při takovém 

sportovním úspěchu dochází u fanoušků k nárůstu zájmu o klub.  

V neposlední řadě se tím zvyšuje návštěvnost utkání, prodej klubového merchandisingu 

a zájem sponzorů. To všechno samozřejmě zvyšuje celkové příjmy klubů.  

 

Klub Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body

1. Chelsea 38 30 3 5 85:33 93

2. Tottenham 38 26 8 4 86:26 86

3. Man. City 38 23 9 6 80:39 78

4. Liverpool 38 22 10 6 78:42 76

5. Arsenal 38 23 6 9 77:44 75

6. Man. United 38 18 15 5 54:29 69

7. Everton 38 17 10 11 62:44 61

8. Southampton 38 12 10 16 41:48 46

9. Bournemouth 38 12 10 16 55:67 46

10. West Brom 38 12 9 17 43:51 45

11. West Ham 38 12 9 17 47:64 45

12. Leicester 38 12 8 18 48:63 44

13. Stoke 38 11 11 16 41:56 44

14. Crystal Palace 38 12 5 21 50:63 41

15. Swansea 38 12 5 21 45:70 41

16. Burnley 38 11 7 20 39:55 40

17. Watford 38 11 7 20 40:68 40

18. Hull City 38 9 7 22 37:80 34

19. Middlesbrough 38 5 13 20 27:53 28

20. Sunderland 38 6 6 26 29:69 24
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Tabulka 5: Celkové příjmy klubů v Premier League 2016/2017 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle The Guardian (2018) 

Největší anglické kluby každoročně patří mezi fotbalové kluby s největšími příjmy na 

světě. Dle Deloitte, který každý rok sestavuje žebříček fotbalových klubů s největšími 

příjmy, byl na prvním místě opět Manchester United. V sezóně 2016/2017 se 10 klubů z 

Premier League umístilo v prvních dvaceti klubech v žebříčku fotbalových klubů s 

největšími příjmy (Deloitte, 2018). 

4.3.3 Počet fanoušků na Facebooku 

Třetím a zároveň posledním výstupem je absolutní změna počtu fanoušků na Facebooku 

v průběhu sezóny. Samotný výstup zohledňuje sociální cíle klubů. Tato proměnná není 

prezentována v žádném z výzkumů uvedených v kapitole 2.5.3, protože tyto výzkumy 

nepracovaly se sociálními sítěmi. Zvolením nové proměnné na straně výstupů tedy 

vzniká prostor pro vytvoření nového přístupu, který umožňuje reprezentovat sociální 

cíle fotbalových klubů. 

Tento výstup byl zvolen z důvodu rostoucí popularity sociálních sítí, které ovlivňují 

celkový počet fanoušků Premier League i jednotlivých klubů. Podobnik (2013) 

Klub Celkové příjmy

1. Man. United £ 581 000 000
2. Man. City £ 473 000 000
3. Arsenal £ 427 000 000
4. Chelsea £ 368 000 000
5. Liverpool £ 364 000 000
6. Tottenham £ 306 000 000
7. Leicester £ 233 000 000
8. West Ham £ 183 000 000
9. Southampton £ 182 000 000
10. Everton £ 171 000 000
11. Bournemouth £ 139 000 000
12. West Bromwich £ 138 000 000
13. Stoke £ 136 000 000
14. Swansea £ 128 000 000
15. Sunderland £ 126 000 000
16. Crystal palace £ 125 000 000
17. Watford £ 124 000 000
18. Burnley £ 121 000 000
19. Middlesbrough £ 121 000 000
20. Hull City £ 117 000 000
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přirovnal sociální média ke "svatému grálu marketingu ve 21. století". Dle stejného 

autora jsou sociální média jedním z nejdůležitějších faktorů, prostřednictvím kterého lze 

zvyšovat příjmy klubů a mají zásadní význam při interakci mezi kluby a fanoušky. 

Prostřednictvím internetu a sociálních sítí kluby každodenně komunikují s fanoušky z 

celého světa. Proto se bez ohledu na geografickou polohu může v dnešním                    

globalizovaném světě stát fanouškem klubu téměř kdokoliv.  

Facebook je s celkovým počtem přes 2 miliardy uživatelů nejpopulárnější sociální 

platforma na světě. Důvodem je dle Smitha, Fishera a Yongjiana (2012) dostupnost 

sociální sítě a jednoduchost, s jakou může běžný fanoušek sledovat své oblíbené týmy. 

Uživatel Facebooku pouze dá "like" příslušnému klubu a tím se stane jeho fanouškem. 

Jednoduchost celé sociální sítě poté spočívá v dostupnosti informací, které se neustále 

aktualizují. Tyto aktualizace nezobrazují pouze nové informace o Facebookové stránce 

daného klubu, ale i o novinkách, které ostatní fanoušci klubu přidali na své stránky. 

Zveřejněním takových aktualizací dochází k oslovování současných i potenciálních 

fanoušků, protože nové informace přicházejí v reálném čase a jsou interaktivní. To 

umožňuje spotřebitelům najít rychleji nejnovější aktuality, čímž se posiluje spojení mezi 

klubem a fanoušky. Právě dostupnost informací, časté používání Facebooku, soudržnost 

mezi všemi fanoušky klubu i kvalita komunikace mezi fanoušky a klubem, vede podle 

De Vriese, Genslera, Leeflanga (2012) k vytvoření široké globální fanouškovské 

základny. Vlastní oficiální profil na Facebooku má každý klub z Premier League. 

Globální popularita klubu pak souvisí s celkový počtem fanoušků na oficiálním profilu 

daného klubu. 

Jako zástupce sociálních sítí byl pro potřeby tohoto výzkumu vybrán Facebook, protože 

je ideálním indikátorem počtu fanoušků jednotlivých klubů. Kluby z Premier League 

využívají i ostatní sociální sítě, mezi které patří například Instagram, Twitter nebo 

Youtube. Podíl zastoupení fanoušků jednotlivých klubů na Facebooku podle Wrighta 

(2017) přibližně odpovídá podílu zastoupení fanoušků na ostatních sociálních sítích, 

proto dále pracujeme pouze s počtem fanoušků na Facebooku. Zvolením pouze jedné 

sociální sítě se zabrání zkreslení výsledné hodnoty celkového počtu fanoušků, protože 

někteří mohou sledovat klub na více sociálních sítích.  
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Tabulka 6: Absolutní změna počtu fanoušků na Facebooku v průběhu sezóny 
2016/2017  

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Lianos (2016) a Arrigo (2017) 

Z tabulky můžeme vidět velké rozdíly mezi počtem fanoušků jednotlivých klubů. Velké 

celosvětově známé kluby jako Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool a 

Manchester City sledují na Facebooku miliony fanoušků. Naopak méně věhlasné kluby 

jako Middlesbrough, Burnley, Watford a Bournemouth mají na svých oficiálních 

profilech méně než půl milionu fanoušků.  

4.4 Modely DEA 

Pro měření efektivity fotbalových klubů v Premier League v sezóně 2016/2017 byly 

zvoleny modely CCR a BCC, které byly popsány v teoretické části v kapitolách 2.2.3.1 

a 2.2.3.2. U obou variant jsou použity vstupově orientované modely. V obou případech 

se orientace na vstupy projevuje tak, že se modely snaží u neefektivních jednotek 

dosáhnout požadované efektivity pomocí snížení vstupních hodnot. Preference vstupově 

orientovaných modelů pro potřeby této diplomové práce je vysvětlena tím, že žádný z 

fotbalových klubů nemá v reálné situaci zájem o snižování jednotlivých výstupů (Haas, 

2003). 

Klub Na začátku sezóny (18. července 2016) Na konci sezóny (15. Srpna 2017) Rozdíl

1. Man. United 70 043 383 73 950 396 3 907 013
2. Chelsea 46 156 086 48 057 460 1 901 374
3. Arsenal 36 537 534 38 116 230 1 578 696
4. Liverpool 28 693 734 30 169 510 1 475 776
5. Man. City 21 335 565 26 103 417 4 767 852
6. Tottenham 7 872 185 8 496 350 624 165
7. Leicester 5 881 527 6 694 754 813 227
8. Everton 2 706 503 3 021 233 314 730
9. West Ham 1 806 786 2 273 465 466 679

10. Southampton 1 503 156 1 682 974 179 818
11. Sunderland 1 473 892 1 638 342 164 450
12. Swansea 1 272 546 1 345 295 72 749
13. Hull City 963 973 1 004 621 40 648
14. Crystal Palace 953 039 1 054 387 101 348
15. Stoke 901 373 1 307 602 406 229
16. West Brom 700 454 781 834 81 380
17. Middlesbrough 383 468 412 289 28 821
18. Burnley 315 251 376 721 61 470
19. Watford 315 099 379 676 64 577
20. Bournemouth 279 075 351 237 72 162

Počet fanoušků na Facebooku
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4.4.1 Model CCR 

Jako první je použit model CCR orientovaný na vstupy, který při hodnocení efektivity 

předpokládá konstantní výnosy z rozsahu. 

Matematická formulace vstupově orientovaného modelu CCR pro konkrétní klub: 

  Efektivita klubu H zH=
∑ ujH yjH + qh

3
j=1

∑ viH xiH
2
i=1

→MAX 

 za podmínek    
∑ ujH yjH 

+ qh
n
j=1

∑ viH xiH
m
i =1

 ≤ 1,   k = 1, 2, ..., 20, 

    ujH ≥ 0,   j = 1, 2, 3, 

    viH ≥ 0,    i = 1, 2,  (15) 

Ve výše uvedeném vzorci je navíc qh jako velikost odchylky od konstantního výnosu z 

rozsahu pro jednotku H.  

4.4.2 Model BCC 

Jako druhý je použit model BCC orientovaný na vstupy, který při hodnocení efektivity 

uvažuje variabilní výnosy z rozsahu.  

Matematická formulace vstupově orientovaného modelu BCC pro konkrétní klub: 

 Efektivita klubu H zH=
∑ ujH yjH 3

j=1

∑ viH xiH
2
i=1

→MAX 

 za podmínek   
∑ ujH yjH 

n
j=1

∑ viH xiH
m
i=1

 ≤ 1 ,  k = 1, 2, ..., 20, 

    ujH ≥ 0,   j = 1, 2, 3, 

    viH ≥ 0,    i = 1, 2,  (16) 

ujh ... váha pro j-tý výstup jednotky H 

yjh ... hodnota j-tého výstupu jednotky H 

vih ... váha pro i-tý vstup jednotky H 

xih ... hodnota i-tého vstupu jednotky H 

n ... počet výstupů 

m ... počet vstupů 
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Společným znakem obou výše uvedených vstupově orientovaných modelů jsou 

komplikované matematické výpočty a složité postupy. Proto pro usnadnění výpočtu 

efektivity jsou použity speciální softwarové programy a nástroje, které jsou uvedeny v 

následujících kapitolách. 

4.5 DEA software 

Pro potřeby tohoto výzkumu jsou k hodnocení DEA modelů využity specializované 

programy pro řešení lineárního programování. Tyto úlohy lineárního programování jsou 

řešeny pomocí dvou následujících programů.  

4.5.1 Microsoft Excel Solver 

Program Microsoft Excel Solver umožňuje řešit jednodušší úlohy lineárního a 

nelineárního programování. Nevýhodou programu je komplikovaná příprava vstupních 

dat, které kvůli omezujícím podmínkám musí být zadány v požadované podobě i v 

případě řešení méně složitých úloh. Výsledná data nejsou na rozdíl od jiných programů 

tolik přehledná, ale vzhledem k dostupnosti programu je jeho využití pro druhotnou 

kontrolu výsledných dat dostačující. Proto je pro výpočet a interpretaci výsledných dat 

použitý program MDeap 2. 

4.5.2 MDeap 2 

Program MDeap 2 je nástroj určený pro analýzu technické efektivity produkčních 

jednotek metodou analýzy datových obalů (DEA). V rámci analýzy jsou identifikovány 

vstupy (zdroje) a výstupy (produkty, efekty) spojené s procesem transformace. Tyto 

proměnné jsou klasifikovány jako kontrolovatelné a nekontrolovatelné proměnné. Pro 

všechny proměnné se vypočítá poměr výstupu nad vstupní hodnotou, což ve výsledku 

vede k hodnocení efektivity pro každou analyzovanou jednotku. V podstatě program 

vyhodnotí, které jednotky jsou efektivní, a které neefektivní. Komparace je založena na 

srovnání všech produkčních jednotek mezi sebou s cílem zjistit potenciální možnosti na 

zlepšení pro neefektivní jednotky. Hlavní výhodou programu je, že analyzuje jednotky, 

které mají srovnatelné podmínky, proto i výsledné doporučené změny jsou reálné 

(Deslierres, 2015). 
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4.6 Vstupní data 

V níže uvedené tabulce je souhrnný přehled vstupních dat, která byla importována do 

programu MDeap 2 pro výpočet technické efektivity.  

Tabulka 7: Vstupní data pro Premier League 2016/2017  
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pro lepší orientaci jsou v následující tabulce uvedeny podrobnější informace o vstupech 

a výstupech. Doplňující informace se týkají maximálních a minimálních hodnot, 

průměrných hodnot a mediánu celého sledovaného souboru jednotek. 

Tabulka 8: Analýza vstupních dat 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Po prvotní analýze vstupních dat jsou patrné velké rozdíly mezi maximálními a 

minimálními hodnotami u většiny sledovaných faktorů ve výzkumném souboru. 

Největší rozdíly jsou viditelné u absolutní změny počtu fanoušků na Facebooku v 

Vstup 1 Vstup 2 Výstup 1 Výstup 2 Výstup 3

Tým Výdaje na mzdy hráčů Mzda trenéra Počet bodů Celkové příjmy Facebook

1. Chelsea £ 221 000 000 £ 6 500 000 93 £ 368 000 000 1 901 374
2. Tottenham £ 127 000 000 £ 3 500 000 86 £ 306 000 000 624 165
3. Man. City £ 264 000 000 £ 15 000 000 78 £ 473 000 000 4 767 852
4. Liverpool £ 208 000 000 £ 7 000 000 76 £  364 000 000 1 475 776
5. Arsenal £ 199 000 000 £ 8 300 000 75 £ 427 000 000 1 578 696
6. Man. United £ 263 000 000 £ 13 800 000 69 £ 581 000 000 3 907 013
7. Everton £ 105 000 000 £ 6 000 000 61 £ 171 000 000 314 730
8. Southampton £ 112 000 000 £ 3 200 000 46 £ 182 000 000 179 818
9. Bournemouth £ 72 000 000 £ 750 000 46 £ 139 000 000 72 162
10. West Brom £ 79 000 000 £ 2 000 000 45 £ 138 000 000 81 380
11. West Ham £ 95 000 000 £ 3 000 000 45 £ 183 000 000 466 679
12. Leicester £ 113 000 000 £ 1 500 000 44 £ 233 000 000 813 227
13. Stoke £ 85 000 000 £ 900 000 44 £ 136 000 000 406 229
14. Crystal Palace £ 89 000 000 £ 1 500 000 41 £ 125 000 000 101 348
15. Swansea £ 99 000 000 £ 1 000 000 41 £ 128 000 000 72 749
16. Burnley £ 61 000 000 £ 420 000 40 £ 121 000 000 61 470
17. Watford £ 75 000 000 £ 1 250 000 40 £ 124 000 000 64 577
18. Hull City £ 61 000 000 £ 1 000 000 34 £ 117 000 000 40 648
19. Middlesbrough £ 65 000 000 £ 355 000 28 £ 121 000 000 28 821
20. Sunderland £ 84 000 000 £ 3 000 000 24 £ 126 000 000 164 450

Vstupy Výstupy

Výdaje na mzdy hráčů Mzda trenéra Počet bodů Celkové příjmy Facebook
Maximum £ 264 000 000 £ 15 000 000 93 £ 581 000 000 4 767 852
Minimum £ 61 000 000 £ 355 000 24 £ 117 000 000 28 821
Průměr £ 123 850 000 £ 3 998 750 52,8 £ 228 150 000 856 158
Medián £ 97 000 000 £ 2 500 000 45 £ 155 000 000 247 274
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průběhu sezóny a u velikosti celkových příjmů. Nejnižší přírůstek počtu fanoušků na 

Facebooku v průběhu sezóny 2016/2017 má Middlesbrough, který s 28 821 novými 

fanoušky má v porovnání s 4 767 852 novými fanoušky Manchesteru City více než 

165krát méně.  

Velký rozdíl je možné pozorovat i ve velikosti celkových příjmů, které měl Manchester 

United o 464 milionů liber vyšší než klub s nejnižšími celkovými příjmy, tedy Hull 

City. Další zajímavostí jsou mzdy trenérů (manažerů), protože rozdíl mezi nejlépe 

placeným trenérem Josephem Guardiolou a nejhůře placeným trenérem Aitorem 

Karankou je 14 645 000 liber za sezónu. Také výdaje na mzdy hráčů jsou dost odlišné. 

Manchester City měl s celkovou částkou 264 milionů liber více než 4,3krát větší výdaje 

na mzdy hráčů než Hull City s 61 miliony liber. Dále můžeme v analyzovaném souboru 

porovnat mezi sebou hodnoty průměru a mediánu. Výraznější rozdíl je možné sledovat 

u absolutní změny počtu fanoušků na Facebooku. Průměr celého souboru je 856 158 

fanoušků, zatímco medián dosahuje hodnoty 247 274. Taková odlišnost obou hodnot je 

způsobena poměrně výrazným rozdílem mezi popularitou největších klubů jako je 

Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester City a ostatními kluby v 

Premier League. Po provedení korelační analýzy mezi absolutní změnou počtu fanoušků 

na Facebooku během sezóny a celkovými příjmy klubu, dostaneme výslednou hodnotu 

0,91, tedy silnou korelaci. Takto silná korelace podporuje tvrzení, že kluby s největšími 

celkovými příjmy mají současně vysoký počet fanoušků na Facebooku. Zároveň to 

koresponduje s rostoucí globalizací fotbalových klubů v Premier League popsanou v 

kapitole 2.3.3, kde především velkokluby mají velké fanouškovské základny po celém 

světě.  
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5 Výsledková část 

Obsahem výsledkové části je identifikace efektivity fotbalových klubů v Premier 

League. Pomocí analýzy sledovaných klubů stanovíme, které kluby byly v sezóně 

2016/2017 efektivní, a které nikoliv. Prostřednictvím post optimalizační analýzy 

následně stanovíme nedostatky bránící neefektivním klubům v dosažení maximální 

efektivity. Pro takové kluby je představena hypotetická situace, v rámci které by, při 

splnění daných podmínek, dosáhly v sezóně maximální efektivity. 

Obrázek 15: Proces transformace vstupů na výstupy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Proces transformace sledovaných proměnných pro měření efektivity je možné vidět na 

výše uvedeném obrázku. Za vstupy jsou považovány výdaje na mzdy hráčů a mzdy 

samotných trenérů, které prostřednictvím finančních částek vynakládají managementy 

klubů před začátkem sezóny tak, aby na konci sezóny dosáhly co nejlepších výsledků. 

Na straně výstupů jsou považovány získané body v ligové soutěži, celkové příjmy a 

absolutní změna počtu fanoušků na Facebooku v průběhu sezóny 2016/2017. Cílem 

každého klubu je pomocí co nejmenších vstupů získat co největší množství výstupů. 

Proto je zřejmé, že se kluby snaží proces transformace v průběhu sezóny maximálně 

zefektivnit, aby na konci sezóny měly co nejvíce bodů v tabulce, vyšší celkové příjmy a 

velký přírůstek nových fanoušků. 
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celkových příjmů
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5.1 Aplikace CCR modelu 

Měření efektivity jednotlivých klubů z Premier League pomocí vstupově orientovaného 

CCR modelu vychází ze vstupních hodnot uvedených v tabulce 7. Model CCR 

předpokládá konstantní výnosy z rozsahu, proto lze analýzu efektivity prostřednictvím 

modelu CCR považovat za přísnější než v případě použití modelu BCC. Následující 

tabulka uvádí výsledné hodnoty efektivity při využití modelu CCR. 

Tabulka 9: Efektivita v modelu CCR 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky je možné vidět, že za efektivní kluby (hodnota 100 %) považuje 

vstupově orientovaný model CCR přesně 7 klubů. Tuto efektivní hranici tvoří 

Tottenham, Manchester City, Manchester United, Leicester, Stoke, Burnley a 

Middlesbrough. Ostatních 13 klubů z Premier League považuje model CCR za 

neefektivní (hodnota menší než 100 %). 

Při aplikaci vstupově orientovaného modelu CCR vychází průměrná efektivita na 87 %. 

Při pohledu na tabulku č. 9 je patrné, že tuto hodnotu převyšuje 11 klubů. Zbylých 9 

klubů se nachází pod hranicí 87 %. Rozložení efektivity všech pozorovaných klubů v 

Premier League je možné vidět v níže uvedené tabulce. 

Klub Efektivita

1.-7. Tottenham 100%
1.-7. Man. City 100%
1.-7. Man. United 100%
1.-7. Leicester 100%
1.-7. Stoke 100%
1.-7. Burnley 100%
1.-7. Middlesbrough 100%

8. Bournemouth 97%
9. Arsenal 92%
10. Chelsea 91%
11. Hull City 88%
12. Everton 86%
13. West Brom 84%
14. West Ham 81%
15. Watford 80%
16. Liverpool 78%
17. Crystal Palace 69%
18. Southampton 67%
19. Swansea 63%
20. Sunderland 62%
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Obrázek 16: Distribuce efektivity v modelu CCR 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak už bylo uvedeno v teoretické části, metoda DEA analyzuje nedostatky ve fungování 

u neefektivních klubů, které bránily dosažení maximální efektivity. Tyto nedostatky 

poskytují informace o tom, zda byly vstupní hodnoty neefektivních klubů příliš vysoké 

nebo naopak měly hodnoty výstupů moc nízké. V níže uvedené tabulce jsou hypotetické 

změny vstupů a výstupů, které by musely neefektivní kluby akceptovat, aby dosáhly 

maximální efektivity. Pro kluby v Premier League v sezóně 2016/2017 navrhuje model 

CCR následující procentuální změny. 

Tabulka 10: Hypotetická změna vstupů a výstupů v modelu CCR 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Aplikace vstupově orientovaného modelu CCR se odráží na skutečnosti, že model 

nejdříve navrhuje neefektivním klubům snížit hodnoty jednotlivých vstupů. Pokud 
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Klub Výdaje na mzdy hráčů Mzda trenéra Počet bodů Celkové příjmy Facebook
Bournemouth -3% -3% 0 % +3 % +62 %
Arsenal -8% -19% +27 % 0 % 0 %
Chelsea -9% -9% 0 % 0 % 0 %
Hull City -12% -12% +5 % 0 % +270 %
Everton -14% -59% 0 % +27 % +41 %
West Brom -16% -16% 0 % +14 % +268 %
West Ham -19% -22% +7 % 0 % 0 %
Watford -20% -20% 0 % +6 % +166 %
Liverpool -22% -22% 0 % 0 % 0 %
Crystal Palace -31% -31% 0 % +8 % +76 %
Southampton -33% -35% +11 % 0 % +107 %
Swansea -37% -37% 0 % 0 % +39 %
Sunderland -38% -52% +48 % 0 % +56 %
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nastane situace, ve které snížení hodnot vstupů nevede k dosažení maximální efektivity, 

pak použitý model navrhuje současně zvýšení výstupů. Z výsledků hypotetické situace 

je možné odvodit, že jenom kluby Chelsea a Liverpool by dosáhly efektivní hranice 

pouze snížením vstupních hodnot. Ostatní neefektivní kluby by pro dosažení této 

hranice musely zvýšit i své výstupní hodnoty. 

Pokud vezmeme v úvahu pouze vstupní hodnoty, jednalo by se u většiny neefektivních 

klubů o velmi výrazné změny ve výdajích na mzdy hráčů i trenérů. V případě mezd 

hráčů navrhuje model snížení o více něž třetinu u klubů Crystal Palace, Southampton, 

Swansea a Sunderland. Poměrně výrazné jsou i změny týkající se mzdy trenéra. 

Například u Evertonu a Sunderlandu model navrhuje jejich snížení o více než polovinu, 

konkrétně tedy o 59 % a 52 %. Takové nadměrné investice do hráčů a trenérů vedou k 

velkému očekávání ze strany fanoušků a vedení klubu. V případě neodpovídajících 

sportovních výsledků to vede ke snížení efektivity a zvýšení nespokojenosti fanoušků. 

I v případě výstupních hodnot navrhuje model u některých neefektivních klubů zásadní 

změny. Poměrně výrazné navýšení celkových příjmů je u Evertonu a West Bromwiche. 

V případě Evertonu je zvýšení o 27 %, tedy o více než 46 mil. liber. Procentuální 

zvýšení celkových příjmů u West Bromwiche není sice tolik výrazné, ale v absolutních 

číslech se jedná o výraznou sumu, přesahující 19,5 mil. liber. U ostatních klubů model 

nenavrhuje další podstatné zvyšování celkových příjmů. Naopak jediné výrazné zvýšení 

počtu dosažených bodů se týká především Sunderlandu a Arsenalu. Sunderland by pro 

dosažení efektivity musel získat v ligové soutěži o 48 % bodů více, tedy o 11 bodů. 

Arsenalu navrhuje model získat o 27 % více bodů, což odpovídá zisku 21 bodů navíc v 

konečné tabulce. Nejviditelnější změny v hodnotách výstupů jsou v absolutní změně 

počtu fanoušků na Facebooku v průběhu sezóny. Kluby Hull City a West Bromwich by 

musely získat o 270 % a 268 % více fanoušků v průběhu sezóny. Konkrétně by pro 

dosažení efektivity potřeboval klub Hull City o 109 911 fanoušků více, a West 

Bromwich by musel přilákat na Facebooku navíc 218 082 fanoušků. Kluby Watford, 

Southampton, Crystal Palace a Bournemouth by potřebovaly zvýšit počet fanoušků o 

166 %, 107 %, 76 % a 62 %. Je v zájmu každého klubu zvyšovat počet fanoušků, 

protože větší počet fanoušků znamená větší celkové příjmy klubu. 

V níže uvedené tabulce jsou upravené hodnoty vstupních dat v absolutních číslech pro 

neefektivní kluby v sezóně 2016/2017. Tato hypotetická situace, navržená modelem 
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CCR, ukazuje, jak by se musely změnit vstupní hodnoty, aby kluby dosáhly efektivní 

hranice. Šedá barva znázorňuje efektivní kluby, u kterých nejsou potřeba žádné změny. 

Tabulka 11: Hypotetické vstupní hodnoty v modelu CCR 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 11 je patrné, že Arsenal by musel získat 96 bodů, tedy celou soutěž vyhrát o 

tři body, aby dosáhl efektivní hranice. Dále tabulka navrhuje snižování výdajů na 

hráčský kádr a trenéra. To se s největší pravděpodobností v případě Chelsea a ostatních 

velkých klubů nestane, protože tyto kluby mají ambice a veškeré prostředky na 

získávání nejlepších trenérů i hráčů, a jsou ochotny takové částky vynaložit. 

5.2 Aplikace BCC modelu 

Aplikace vstupově orientovaného modelu BCC, stejně jako u předešlého modelu CCR, 

vychází ze vstupních hodnot, uvedených v tabulce 7. Z analýzy vstupních dat jsou 

uvedeny výsledné efektivity fotbalových klubů z Premier League v následující tabulce. 

 

 

 

 

Tým Výdaje na mzdy hráčů Mzda trenéra Počet bodů Celkové příjmy Facebook
1. Chelsea £ 201 052 543 £ 5 913 310 93 £ 368 000 000 1 901 374
2. Tottenham £ 127 000 000 £ 3 500 000 86 £ 306 000 000 624 165
3. Man. City £ 264 000 000 £ 15 000 000 78 £ 473 000 000 4 767 852
4. Liverpool £ 162 098 378 £ 5 455 234 76 £ 364 000 000 1 475 776
5. Arsenal £ 182 904 300 £ 6 744 236 96 £ 427 000 000 1 578 696
6. Man. United £ 263 000 000 £ 13 800 000 69 £ 581 000 000 3 907 013
7. Everton £ 90 081 395 £ 2 482 558 61 £ 217 046 512 442 722
8. Southampton £ 75 535 948 £ 2 081 699 51 £ 182 000 000 371 235
9. Bournemouth £ 69 760 611 £ 726 673 46 £ 143 452 044 116 855
10. West Brom £ 66 682 376 £ 1 688 161 45 £ 157 587 486 299 462
11. West Ham £ 76 701 323 £ 2 338 650 48 £ 183 000 000 466 679
12. Leicester £ 113 000 000 £ 1 500 000 44 £ 233 000 000 813 227
13. Stoke £ 85 000 000 £ 900 000 44 £ 136 000 000 406 229
14. Crystal Palace £ 61 555 102 £ 1 037 446 41 £ 134 740 615 177 993
15. Swansea £ 62 443 735 £ 630 745 41 £ 128 000 000 100 873
16. Burnley £ 61 000 000 £ 420 000 40 £ 121 000 000 61 470
17. Watford £ 60 071 263 £ 1 001 188 40 £ 131 260 861 171 577
18. Hull City £ 53 683 076 £ 880 050 36 £ 117 000 000 150 559
19. Middlesbrough £ 65 000 000 £ 355 000 28 £ 121 000 000 28 821
20. Sunderland £ 52 294 118 £ 1 441 177 35 £ 126 000 000 257 009
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Tabulka 12: Efektivita v modelu BCC 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Vstupově orientovaný model BCC považuje za efektivní (hodnota 100 %) dohromady 

10 klubů. Ostatních 10 klubů označuje použitý model za neefektivní (hodnota menší než 

100 %). Model BCC předpokládá variabilní výnosy z rozsahu, proto je, na rozdíl od 

modelu CCR, jiný počet efektivních klubů i jejich pořadí v tabulce efektivity. Při 

aplikaci vstupově orientovaného modelu BCC vychází průměrná efektivita na 91 %. Při 

pohledu na tabulku č. 12 je patrné, že tuto hodnotu převyšuje 12 klubů. Zbylých 8 klubů 

se nachází pod hranicí 91 %. Celkovou distribuci efektivity všech fotbalových klubů z 

Premier League najdeme v níže uvedené tabulce. 

 

 

 

 

 

 

Klub Efektivita

1.-10. Chelsea 100%
1.-10. Tottenham 100%
1.-10. Man. City 100%
1.-10. Man. United 100%
1.-10. Bournemouth 100%
1.-10. Leicester 100%
1.-10. Stoke 100%
1.-10. Burnley 100%
1.-10. Hull City 100%
1.-10. Middlesbrough 100%

11. Arsenal 97%
12. West Ham 91%
13. Everton 87%
14. West Brom 86%
15. Watford 83%
16. Liverpool 83%
17. Sunderland 78%
18. Southampton 74%
19. Crystal Palace 71%
20. Swansea 64%
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Obrázek 17: Distribuce efektivity v modelu BCC 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Obdobně jako u modelu CCR, i u modelu BCC analyzuje metoda DEA nedostatky ve 

fungování, bránící neefektivním klubům v dosažení maximální efektivity. Tyto rezervy 

v pozorovaných oblastech poskytují informace o tom, zda byly vstupní hodnoty 

neefektivních klubů příliš vysoké nebo naopak měly hodnoty výstupů moc nízké. V 

následující tabulce jsou hypotetické úpravy vstupů a výstupů, při kterých by neefektivní 

kluby dosáhly maximální efektivity. Pro kluby v Premier League v sezóně 2016/2017 

navrhuje model BCC tyto procentuální změny. 

Tabulka 13: Hypotetická změna vstupů a výstupů v modelu BCC 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

I v případě modelu BCC je možné vidět, že použití vstupově orientovaného modelu 

navrhuje především snížení úrovně vstupů. Teprve v situaci, kdy samotné snížení 

vstupů nevede k dosažení efektivní hranice, navrhuje model také zvýšení výstupů. Výše 

uvedená tabulka naznačuje, že v takové situaci by jenom Liverpool dosáhl maximální 
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Klub Výdaje na mzdy hráčů Mzda trenéra Počet bodů Celkové příjmy Facebook
Arsenal -6% -3% +5 % 0 % +31 %
West Ham -9% -35% +6 % 0 % 0 %
Everton -13% -70% 0 % +20 % +1 %
West Brom -14% -62% 0 % +2 % +51 %
Watford -17% -62% +2 % 0 % +9 %
Liverpool -23% -17% 0 % 0 % 0 %
Sunderland -22% -75% +7 % +2 % 0 %
Southampton -26% -55% +2 % 0 % +37 %
Crystal Palace -29% -62% 0 % +1 % 0 %
Swansea -36% -46% +2 % 0 % +14 %
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efektivity pouze snížením vstupních hodnot. Ostatní neefektivní kluby by musely 

současně zvýšit hodnoty výstupů. 

U vstupních hodnot navrhuje model především výrazné snížení mezd trenérů u všech 

klubů, kromě Arsenalu. Největší snížení by muselo proběhnout u Sunderlandu, který by 

stejných výsledků dosáhl i při snížení mzdy trenéra o 75 % a mezd hráčů o 22 %. 

Everton by pro dosažení efektivity potřeboval snížit mzdu trenéra o 70 %, tedy o více 

než 4 mil. liber. 

U výstupních hodnot nejsou navrhované změny tak dramatické. Pouze Everton by měl 

při daných vstupech generovat o 20 % větší celkové příjmy. Z původních 171 mil. liber 

by se měly celkové příjmy zvednout o 34,5 mil. liber, na konečných 205 456 522 liber. 

U ostatních neefektivních klubů nejsou hypotetické hodnoty získaných bodů a 

celkových příjmů tolik výrazné. Naopak podstatné jsou změny v počtu fanoušků na 

Facebooku. Model navrhuje výrazné zvýšení počtu fanoušků především o 51 % u West 

Bromwiche, o 37 % u Southamptonu a o 31 % u Arsenalu. Jako vzorovou ukázku je 

možné použít již zmíněný Arsenal, který by musel pro dosažení efektivity získat na 

Facebooku během sezóny o téměř půl milionu více fanoušků. 

V tabulce č. 14 jsou uvedené hypotetické hodnoty vstupních dat v absolutních číslech 

pro neefektivní kluby v sezóně 2016/2017. Šedá barva označuje efektivní kluby, u 

kterých není potřeba měnit hodnoty. 
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Tabulka 14: Hypotetické vstupní hodnoty v modelu BCC  
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Hypotetická situace ve výše uvedené tabulce je navržená modelem BCC, který ukazuje, 

jak by se musely změnit vstupní hodnoty, aby kluby dosáhly efektivní hranice. V takové 

situaci je zajímavé, že i když Liverpool skončil v konečné tabulce před Arsenalem, tak v 

hypotetické situaci model navrhuje snížení mzdy trenéra Liverpoolu o 17 % a trenéra 

Arsenalu pouze o 3 %. U trenéra Liverpoolu by se tedy měla původní částka snížit o 1 

212 340 liber, ze 7 mil. liber na 5 787 660 liber. Kdežto u trenéra Arsenalu, který měl v 

sezóně horší výsledky a nedostal klub ani do Ligy Mistrů, model navrhuje snížení 

původní částky pouze o 268 000 liber, z 8,3 mil. liber na 8 032 000 liber. 

 

 

 

 

 

 

Tým Výdaje na mzdy hráčů Mzda trenéra Počet bodů Celkové příjmy Facebook

1. Chelsea £ 221 000 000 £ 6 500 000 93 £ 368 000 000 1 901 374
2. Tottenham £ 127 000 000 £ 3 500 000 86 £ 306 000 000 624 165
3. Man. City £ 264 000 000 £ 15 000 000 78 £ 473 000 000 4 767 852
4. Liverpool £ 159 864 948 £ 5 787 660 76 £ 364 000 000 1 475 776
5. Arsenal £ 186 840 000 £ 8 032 000 79 £ 427 000 000 2 068 618
6. Man. United £263 000 000 £ 13 800 000 69 £ 581 000 000 3 907 013
7. Everton £ 91 130 435 £ 1 826 087 61 £ 205 456 522 318 353
8. Southampton £ 82 762 162 £ 1 435 568 55 £ 182 000 000 247 007
9. Bournemouth £ 72 000 000 £ 750 000 46 £ 139 000 000 72 162

10. West Brom £ 68 173 913 £ 754 783 45 £ 141 108 696 122 633
11. West Ham £ 86 474 255 £ 1 958 867 48 £ 183 000 000 466 679
12. Leicester £ 113 000 000 £ 1 500 000 44 £ 233 000 000 813 227
13. Stoke £ 85 000 000 £ 900 000 44 £ 136 000 000 406 229
14. Crystal Palace £ 63 402 532 £ 565 402 41 £ 126 319 912 101 348
15. Swansea £ 63 497 297 £ 536 541 42 £ 128 000 000 82 761
16. Burnley £ 61 000 000 £ 420 000 40 £ 121 000 000 61 470
17. Watford £ 62 070 270 £ 469 946 41 £ 124 000 000 70 595
18. Hull City £ 61 000 000 £ 420 000 40 £ 121 000 000 61 470
19. Middlesbrough £ 65 000 000 £ 355 000 28 £ 121 000 000 28 821
20. Sunderland £ 65 441 828 £ 739 024 41 £ 128 702 086 164 450
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5.3 Analýza výsledků 

Profesionální fotbalové kluby se snaží dosáhnout sportovních, ekonomických a 

sociálních cílů. Sportovní cíle jsou v této diplomové práci prezentovány počtem 

získaných bodů v ligové soutěži. Ekonomické cíle klubu představují celkové příjmy. 

Sociální cíle jsou zastoupeny absolutní změnou počtu fanoušků na Facebooku v 

průběhu sezóny. Analýza efektivity následně umožňuje všechny tři cíle porovnat mezi s 

sebou. 

Následující tabulka ukazuje srovnání výsledných hodnot efektivity všech sledovaných 

fotbalových klubů v obou modelech. Z výsledků výzkumu je vidět, že v případě 

aplikace modelu BBC vyšlo více efektivních klubů než v případě aplikace modelu CCR. 

To potvrzuje teorii metody DEA, že model CCR je přísnější než model BCC. 

Tabulka 15: Výsledné efektivity klubů v Premier League v sezóně 2016/2017 
 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Klub CCR BCC Rozdíl

1. Chelsea 91% 100% 9%
2. Tottenham 100% 100% 0%
3. Man. City 100% 100% 0%
4. Liverpool 78% 83% 5%
5. Arsenal 92% 97% 5%
6. Man. United 100% 100% 0%
7. Everton 86% 87% 1%
8. Southampton 67% 74% 7%
9. Bournemouth 97% 100% 3%
10. West Brom 84% 86% 2%
11. West Ham 81% 91% 10%
12. Leicester 100% 100% 0%
13. Stoke 100% 100% 0%
14. Crystal Palace 69% 71% 2%
15. Swansea 63% 64% 1%
16. Burnley 100% 100% 0%
17. Watford 80% 83% 3%
18. Hull City 88% 100% 12%
19. Middlesbrough 100% 100% 0%
20. Sunderland 62% 78% 16%

100% 100%
62% 64%
87% 91%

Maximum

Minimum

Průměr
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Efektivní hranice v obou modelech dosáhly kluby Tottenham, Manchester City, 

Manchester United, Leicester, Stoke, Burnley a Middlesbrough. V případě modelu BCC 

dosáhly maximální efektivity také kluby Chelsea, Bournemouth a Hull City. Nejmenší 

efektivity dosáhl v modelu CCR Sunderland, který také současně skončil v Premier 

League v sezóně 2016/2017 na posledním místě. Nejmenší efektivitu v modelu BCC 

měl klub Swansea, který i přes nejhorší součet efektivity v obou modelech, skončil v 

Premier League na 15. místě v tabulce. 

Ve výzkumu vyšla průměrná efektivita v CCR modelu 87 %. V BCC modelu se jednalo 

o hodnotu 91 %. Celkově si tedy kluby z Premier League vedly při transformaci vstupů 

na výstupy efektivně. Výsledky průměrných hodnot efektivity navíc v obou modelech 

výrazně snižují kluby Sunderland, Swansea, Crystal Palace a Southampton, jejichž 

efektivity se pohybují kolem 70 %. Zajímavé je sledovat změnu efektivity v obou 

modelech. U klubů Sunderland, Hull City, West Ham a Chelsea došlo v porovnání mezi 

oběma modely k výraznému nárůstu efektivity. V mírnějším modelu BCC si Sunderland 

zvýšil efektivitu o 16 % a West Ham o 10 %. Kluby Hull City a Chelsea se díky 

zlepšení efektivity o 12 % a 9 % dostaly v modelu BCC až na hranici efektivity. 

Celkově je možné tvrdit, že výsledky výzkumu potvrzují poznatky uvedené v teoretické 

části práce. Po finanční stránce nemají anglické kluby z Premier League konkurenci. 

Vyrovnaná a velmi sledovaná soutěž generuje klubům obrovské příjmy, které 

každoročně rostou. Tento trend získává celé Premier League stále větší náskok před 

ostatními fotbalovými soutěžemi. Rostoucí celkové příjmy umožňují klubům být 

finančně stabilní, což dokládá i analýza od UEFA, ve které se uvádí, že na konci 

finančního roku 2016 byly jenom 2 kluby ve ztrátě. Zbylých 18 klubů v Premier League 

bylo ziskových (UEFA Club Licensing Benchmarking Report, 2017). 

V následující tabulce jsou doplněny informace, které porovnávají výsledné umístění 

klubů podle součtu výdajů na vstupy (mzdy hráčů a trenérů) s umístěním v tabulce 

efektivity. 
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Tabulka 16: Umístění klubů v tabulkách podle součtu výdajů na vstupy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejvýraznější rozdíly v umístění jsou vidět u klubů Southampton, Swansea a Burnley. 

Nikde totiž není zaručeno, že vysoké výdaje na mzdy hráčů i mzdy trenérů automaticky 

znamenají dobré umístění v tabulce efektivity. Například Southampton dohromady 

vynaložil sedmé největší výdaje na hráče a trenéra. Tyto obrovské investice ale nakonec 

představovaly pro klub největší překážku v dosažení efektivní hranice. Proto v 

hodnocení efektivity byl klub až na 18. místě v obou modelech. Podobně na tom byl i 

klub Swansea, který v tabulce výdajů skončil o tři pozice za Southamptonem. V 

kombinaci se špatnými sportovními výsledky to vedlo v konečném důsledku k umístění 

na předposledním a posledním místě v modelu CCR a BCC. Úplně opačný výsledek je 

možný vidět u Burnley. Klub investoval do hráčů a trenéra nejmenší výdaje z celé 

Premier League, přesto byl klub sportovně i ekonomicky velmi úspěšný. To je 

ukázkovým příkladem efektivního fungování, protože se klub s minimálními výdaji 

dokázal navzdory očekávání udržet v Premier League, a ještě k tomu fungoval 

maximálně efektivně v obou modelech. Za zmínku stojí i Sunderland, který i přes 

veškeré vynaložené výdaje a snahu posílit hráčský kádr, ze soutěže kvůli špatným 

výsledkům sestoupil. Na tomto příkladu je možné si ilustrovat, že ani vysoké vstupní 

Klub Pořadí podle součtu výdajů na mzdy CCR BCC
Man. City 1. 1. 1.
Man. United 2. 1. 1.
Chelsea 3. 10. 1.
Liverpool 4. 16. 16.
Arsenal 5. 9. 11.
Tottenham 6. 1. 1.
Southampton 7. 18. 18.
Leicester 8. 1. 1.
Everton 9. 12. 13.
Swansea 10. 19. 20.
West Ham 11. 14. 12.
Crystal Palace 12. 17. 19.
Sunderland 13. 20. 17.
Stoke 14. 1. 1.
West Brom 15. 13. 14.
Watford 16. 15. 15.
Bournemouth 17. 8. 1.
Middlesbrough 18. 1. 1.
Hull City 19. 11. 1.
Burnley 20. 1. 1.
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výdaje automaticky nezaručují klubu dobré sportovní výsledky na konci sezóny. Z toho 

vyplývá, že výsledek se nedá koupit ani v případě neomezeného rozpočtu. 

V následující tabulce jsou doplněny informace, které porovnávají výsledné umístění 

klubů v tabulce Premier League s umístěním v tabulce efektivity. 

Tabulka 17: Umístění klubů v tabulkách podle počtu bodů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky je možné odvodit, že je velký rozdíl mezi umístěním v jednotlivých 

tabulkách. Nikde není zaručeno, že dobré umístění v tabulce ligové soutěže automaticky 

znamená dobré umístění v tabulce efektivity. 

V modelu CCR dosáhly efektivní hranice pouze tři z prvních deseti klubů v Premier 

League. V modelu BCC se počet klubů zvýšil na pět z prvních deseti. Největší rozdíl 

mezi umístěním v obou tabulkách najdeme u klubů Liverpool a Southampton. 

Liverpool, který skončil v tabulce Premier League na 4. místě, se v tabulce efektivity 

propadl až na 16. místo. Southampton, přestože v tabulce efektivity byl na 18. místě, 

skončil v Premier League na místě osmém.  

Další zajímavostí jsou výsledky Crystal Palace a Swansea, protože oba kluby se i přes 

špatné umístění v tabulce efektivity dokázaly udržet v Premier League. Dalším 

Klub Umístění v PL CCR BCC
Chelsea 1. 10. 1.
Tottenham 2. 1. 1.
Man. City 3. 1. 1.
Liverpool 4. 16. 16.
Arsenal 5. 9. 11.
Man. United 6. 1. 1.
Everton 7. 12. 13.
Southampton 8. 18. 18.
Bournemouth 9. 8. 1.
West Brom 10. 13. 14.
West Ham 11. 14. 12.
Leicester 12. 1. 1.
Stoke 13. 1. 1.
Crystal Palace 14. 17. 19.
Swansea 15. 19. 20.
Burnley 16. 1. 1.
Watford 17. 15. 15.
Hull City 18. 11. 1.
Middlesbrough 19. 1. 1.
Sunderland 20. 20. 17.
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příkladem je Everton, který obsadil 7. místo v ligové tabulce, ale v tabulce efektivity 

skončil v modelu CCR na 13. místě, respektive 14. místě v modelu BCC. 

Velký posun v tabulce efektivity zaznamenaly kluby Chelsea, Bournemouth a Hull City. 

Chelsea byla při aplikaci modelu CCR až na 10. místě a při aplikaci modelu BCC se 

efektivita zvýšila o 9 %, čímž došlo k posunu na efektivní hranici. Bournemouth se při 

použití modelu BCC stal také plně efektivním. Největší postup v tabulce efektivity 

zaznamenal klub Hull City, který zvýšením efektivity oproti modelu CCR o 12 % se 

zařadil mezi ostatní efektivní kluby. 

Za největší překvapení je možné považovat Burnley a především Middlesbrough. Klub 

Burnley, jako nováček soutěže, dosáhl 100 % efektivity v modelu CCR i BCC, a navíc 

se dokázal udržet v Premier League. Middlesbrough, i přes sportovně nevydařenou 

sezónu, dosáhl 100 % efektivity v obou modelech. Bohužel ani to nestačilo k zabránění 

v sestupu z ligy. 

V následující tabulce jsou uvedeny informace, které porovnávají výsledné umístění 

klubů podle velikosti celkových příjmů s umístěním v tabulce efektivity. 

Tabulka 18: Umístění klubů v tabulkách podle celkových příjmů 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Klub Pořadí podle celkových příjmů CCR BCC
Man. United 1. 1. 1.
Man. City 2. 1. 1.
Arsenal 3. 9. 11.
Chelsea 4. 10. 1.
Liverpool 5. 16. 16.
Tottenham 6. 1. 1.
Leicester 7. 1. 1.
West Ham 8. 14. 12.
Southampton 9. 18. 18.
Everton 10. 12. 13.
Bournemouth 11. 8. 1.
West Brom 12. 13. 14.
Stoke 13. 1. 1.
Swansea 14. 19. 20.
Sunderland 15. 20. 17.
Crystal Palace 16. 17. 19.
Watford 17. 15. 15.
Burnley 18. 1. 1.
Middlesbrough 19. 1. 1.
Hull City 20. 11. 1.
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Z výše uvedené tabulky je možné vidět, že u některých klubů nemusí ani vysoké příjmy 

vést k maximální efektivitě. Například Arsenal měl třetí nejvyšší příjmy, přesto v 

tabulce efektivity skončil v modelu CCR na 9. místě, v modelu BBC pak až na 11. 

místě. Liverpool skončil v tabulce celkových příjmů na páté pozici, ale výsledná 

efektivita v obou modelech stačila pouze na 16. místo. Dalším výrazným propadem je 

Southampton, jemuž ani deváté nejvyšší příjmy nepomohly k lepšímu než 18. místu v 

tabulce efektivity. Na opačném konci tabulky celkových příjmů skončily kluby Burnley 

a Middlesbrough, které i při nízkých příjmech dosáhly efektivní hranice v obou 

modelech. 

V níže uvedené tabulce jsou informace o počtu fanoušků, které porovnávají výsledné 

umístění klubů podle počtu fanoušků na Facebooku s umístěním v tabulce efektivity. 

Tabulka 19: Umístění klubů v tabulkách podle počtu fanoušků na Facebooku 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky je opět patrný výrazný rozdíl mezi umístěním v jednotlivých tabulkách. Za 

ukázkový příklad je možné považovat kluby Sunderland a Middlesbrough. Jak je 

zvýrazněné v tabulce, oba kluby z Premier League sestoupily. Sunderland měl dvanáctý 

nejvyšší přírůstek počtu fanoušků na Facebooku během sezóny, přesto tito fanoušci 

Klub Pořadí podle počtu fanoušků na Facebooku CCR BCC
Man. City 1. 1. 1.
Man. United 2. 1. 1.
Chelsea 3. 10. 1.
Arsenal 4. 9. 11.
Liverpool 5. 16. 16.
Leicester 6. 1. 1.
Tottenham 7. 1. 1.
West Ham 8. 14. 12.
Stoke 9. 1. 1.
Everton 10. 12. 13.
Southampton 11. 18. 18.
Sunderland 12. 20. 17.
Crystal Palace 13. 17. 19.
West Brom 14. 13. 14.
Swansea 15. 19. 20.
Bournemouth 16. 8. 1.
Watford 17. 15. 15.
Burnley 18. 1. 1.
Hull City 19. 11. 1.
Middlesbrough 20. 1. 1.
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museli být zklamaní z výkonů svého týmu, protože Sunderland byl v Premier League 

celkově poslední a automaticky sestoupil. Navíc v tabulce efektivity skončil na 20. a 17. 

místě, s čímž nemohlo být spokojeno ani vedení klubu. Opakem je Middlesbrough, 

který sice s nejmenším přírůstkem nových fanoušků na Facebooku skončil na posledním 

místě v tabulce, přesto dokázal během sezóny fungovat maximálně efektivně v obou 

modelech. 

Pro objasnění a vysvětlení příčin, které umožnily i malým týmům dosažení efektivní 

hranice, poslouží následující tabulka. V tabulce č. 20 je uvedeno pořadí klubů dle 

hodnot všech sledovaných vstupů a výstupů. Absolutní hodnoty pro jednotlivé vstupy a 

výstupy jsou podrobněji rozepsány v kapitole 4. Šedá barva znázorňuje kluby, které 

dosáhly maximální efektivity v obou modelech. 

Tabulka 20: Pořadí klubů podle hodnot v tabulce vstupních dat 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z teoretické části a předešlých kapitol je zřejmé, že se fotbalové kluby snaží 

minimalizovat své vstupy a maximalizovat své výstupy. Každý klub se snaží tuto 

transformaci maximálně zefektivnit, přesto lze z výše uvedené tabulky vidět, že proces 

transformace se může klub od klubu lišit, protože efektivní hranice kluby dosahují 

odlišnými způsoby. Z hlediska efektivity mají menší kluby oproti velkým klubům 

Tým Výdaje na mzdy hráčů Mzda trenéra Počet bodů Celkové příjmy Facebook
Chelsea 3. 5. 1. 4. 3.
Tottenham 6. 7. 2. 6. 7.
Man. City 1. 1. 3. 2. 1.
Liverpool 4. 4. 4. 5. 5.
Arsenal 5. 3. 5. 3. 4.
Man. United 2. 2. 6. 1. 2.
Everton 9. 6. 7. 10. 10.
Southampton 8. 8. 8. 9. 11.
Bournemouth 17. 18. 9. 11. 16.
West Brom 15. 11. 10. 12. 14.
West Ham 11. 9. 11. 8. 8.
Leicester 7. 12. 12. 7. 6.
Stoke 13. 17. 13. 13. 9.
Crystal Palace 12. 13. 14. 16. 13.
Swansea 10. 15. 15. 14. 15.
Burnley 19. 19. 16. 18. 18.
Watford 16. 14. 17. 17. 17.
Hull City 20. 16. 18. 20. 19.
Middlesbrough 18. 20. 19. 19. 20.
Sunderland 14. 10. 20. 15. 12.

Vstupy Výstupy
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určitou výhodu. Výhoda spočívá v tom, že mohou dosáhnout efektivní hranice i při 

nízkých vstupech, protože jejich výstupy nemusí dosahovat nejvyšších hodnot. Tím 

získávají výhodu, protože ve výsledku mohou malé kluby být překvapením celé 

soutěže. To bylo uvedeno na příkladu Burnley a Middlesbrough, kteří byli oba 

nováčkem v Premier League. Oba kluby dosáhly maximální efektivity, i když druhý 

jmenovaný ze soutěže sestoupil. Ve výsledku to tedy znamená, že i nízké vstupy a 

špatný bodový zisk, je možné u menších klubů vynahradit vysokými příjmy. V 

neposlední řadě si takových dílčích úspěchů všímají i lidé, kteří se poté mohou stát 

potenciálními fanoušky klubu. 

Způsoby dosažení efektivity lze názorně popsat na následujících třech příkladech. 

Prvním příkladem je klub Burnley, který byl nováčkem celé soutěže. Vstupní hodnoty 

klubu patří mezi nejnižší ze všech klubů v Premier League. Současně měl klub druhé 

nejnižší příjmy ze všech sledovaných klubů a třetí nejmenší přírůstek počtu fanoušků na 

Facebooku v průběhu sezóny. Přesto klub dosáhl efektivní hranice, proto lze považovat 

jeho fungování za maximálně efektivní. Navíc se klub umístil na 16. místě tabulky v 

Premier League. Tím byl splněn sportovní cíl, protože se klub dokázal udržet v soutěži 

a současně fungoval z hlediska ekonomiky efektivně. Takový úspěch přináší i 

spokojenost fanoušků a celého vedení klubu. 

Druhým příkladem je Manchester City, který dosáhl efektivity úplně opačným 

způsobem než Burnley. Manchester City měl nejvyšší skoro všechny vstupní hodnoty. 

Na mzdy hráčů i mzdu trenéra vynaložil klub nejvíce ze všech klubů z Premier League. 

Současně měl Manchester City největší přírůstek počtu fanoušků na Facebooku v 

průběhu sezóny a druhé největší celkové příjmy. Přestože klub ovládl téměř každý 

ekonomický ukazatel, skončil na 3. místě v Premier League a dosáhl maximální 

efektivity, je pro klub sezóna 2016/2017 z pohledu fanoušků a vedení klubu vnímána 

jako neúspěšná, protože klub nevyhrál celou soutěž ani Ligu Mistrů. 

Třetím příkladem je Tottenham, který dosáhl efektivity "zlatou střední cestou". 

Tottenham byl ve všech vstupních hodnotách na 6. místě, kromě mzdy trenéra, kde byl 

na 7. místě.  Přesto dokázal v konečné tabulce obsadit druhé místo, čímž se stal 

vicemistrem Premier League a zajistil si přímou účast v Lize Mistrů. 

Z výsledků výzkumu a uvedených příkladů je možné konstatovat, že neexistuje 

univerzální způsob nebo recept, který každému klubu zajistí maximální efektivitu. 

Strategie jednotlivých klubů musí být uzpůsobeny sportovním, ekonomickým a 
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sociálním možnostem klubu tak, aby na jejich základě mohly být stanoveny cíle klubu a 

další kroky k jejich dosažení. 

Sezóna 2016/2017 nepřinesla na rozdíl od minulého ročníku 2015/2016 nic ojedinělého. 

Celou soutěž opět ovládly největší kluby, které skončily na prvních šesti místech v 

ligové tabulce. O jedinou větší změnu se tak postaral Sunderland, který jako pravidelný 

účastník Premier League sestoupil, i přes veškerá očekávání, do nižší soutěže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

6 Diskuse 

Jedno tradiční fotbalové přísloví říká: Fotbal je zajímavý hlavně tím, že pár tisíc 

příslušníků chudší vrstvy na tribunách, křičí na dvaadvacet milionářů na hřišti "neflákej 

se a makej!" V případě Premier League lze takovými slovy popsat celou soutěž. Mzdy 

hráčů na hřišti opravdu dalece převyšují zpravidla i nejbohatší fanoušky v hledišti. Tak 

vysoké mzdy ovšem ještě nemusí zaručit požadované výsledky, protože i ti nejlépe 

vydělávající hráči a trenéři nejsou stroje, ale pouze lidé, kteří také dělají chyby. V 

dnešní době ani neomezený rozpočet a vysoké výdaje na mzdy, nemusí klubům vždy 

zaručit okamžité výsledky, dobré umístění v tabulce, vyvážený hráčský kádr ani naplnit 

očekávání fanoušků. 

Dobré sportovní úspěchy ještě nemusí znamenat, že daný klub fungoval efektivně. Z 

výsledků výzkumu jsou patrné rozdíly mezi sportovními výsledky a produkční 

efektivitou klubů. Z analýzy efektivity bylo zjištěno, že ani vynikající sportovní 

výsledky nezaručují klubům maximální efektivitu. I u sportovně úspěšných klubů totiž 

existuje prostor pro zlepšení ekonomické efektivity. Naopak některé ekonomicky slabší 

kluby z druhé poloviny tabulky Premier League dokázaly, že i přes nízké hodnoty 

vstupů a horší sportovní výsledky, lze fungovat maximálně efektivně. 

Efektivita fotbalových klubů je předmětem zkoumání již po několik let, přesto 

odborníci nedošli ke shodě ohledně vhodného modelu pro měření produkční efektivity u 

fotbalových klubů. Částečně proto, že neexistuje žádný univerzální model pro měření 

efektivity ve fotbale. Dále z toho důvodu, že fotbalové prostředí se neustále mění, proto 

nemohou být aplikovány stále stejné postupy. V neposlední řadě proto, že se jednotliví 

autoři ve svých výzkumech zaměřili na odlišné faktory, které prostřednictvím vstupů a 

výstupů byly použity k analýze efektivity. 

Nicméně z výsledků výzkumu v této diplomové práci vychází stejné závěry jako z 

výzkumů Haase (2003), Jardina (2009), Topinky (2016) i Badmuse (2017). Proto lze 

konstatovat, že umístění klubu v ligové tabulce nijak nesouvisí s umístěním klubu v 

tabulce efektivity. Faktem, který podporuje toto tvrzení je hodnota korelačního 

koeficientu. Ve výzkumu Topinky je hodnota korelačního koeficientu v modelu CCR 

0,1 a v modelu BCC 0,35 pro sezónu 2015/2016. V této diplomové práci vychází pro 

sezónu 2016/2017 z tabulky č. 17 korelační koeficient pro model CCR hodnoty 0,21. Ze 
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stejné tabulky vychází korelační koeficient pro model BCC hodnoty 0,18. To poukazuje 

na skutečnost, že závislost není téměř žádná.  

Další shodné názory můžeme ilustrovat na situaci, která zohledňuje nedostatky v 

dosažení efektivní hranice. Výše uvedené výzkumy Haase a Jardina se shodují, že 

hlavním důvodem nedosažení efektivní hranice jsou nadměrné výdaje na mzdy hráčů a 

trenérů. Toto tvrzení podporují i výzkumy Topinky a Badmuse, které odpovídají 

výsledkům výzkumu v oblasti nadměrných výdajů v této diplomové práci. U většiny 

klubů jsou investice do trenérů a hráčského kádru natolik vysoké, že i v případě 

hypotetické situace navrhují oba aplikované modely nejen snížení vstupů, ale současně i 

zvýšení výstupů. To je způsobeno právě vysokými vstupními hodnotami, kdy ani jejich 

výrazné snížení by klubům nezajistilo maximální efektivitu. Naopak by téměř všechny 

kluby musely pro dosažení efektivní hranice zároveň získat vyšší počet bodů, zvýšit 

celkové příjmy nebo získat více fanoušků na Facebooku. 

Pokud vezmeme v úvahu efektivitu celé Premier League, můžeme tvrdit, že si 

sledovaná soutěž jako celek vedla velmi efektivně. Z porovnání s výše uvedenými 

autory a jejich výzkumy z ostatních ligových soutěží je zřejmé, že Premier League v 

sezóně 2016/2017 byla jako soutěž nadmíru efektivní. V modelu CCR byla průměrná 

efektivita 87 %. V případě modelu BCC dokonce 91 %. Celkem sedm z dvaceti 

pozorovaných klubů dosáhlo v obou modelech maximální efektivity. 

Pro účely této diplomové práce byl zvolen nový přístup, který umožňuje zohlednit i 

sociální cíle klubů. Metodologie výzkumu se od metodologie výše zmíněných výzkumů 

liší novou proměnnou na straně výstupů. Jedná se o absolutní změnu počtu fanoušků na 

Facebooku v průběhu sezóny. Do výzkumu byl tento výstup zařazen vzhledem k 

rostoucí popularitě sociálních sítí a především globalizaci, při které se miliony příznivců 

fotbalu ze všech koutů světa stávají fanoušky velkých klubů. Právě fanoušci z celého 

světa, kteří nemají možnost se přijít osobně podívat na stadion, podporují své oblíbené 

kluby alespoň prostřednictvím sociálních sítí. Každý nový fanoušek představuje pro 

klub potenciální zdroj příjmů. Proto je vhodné tuto proměnnou vzít do úvahy při 

výzkumu efektivity ve fotbalovém prostředí. 

Zařazení počtu fanoušků na Facebooku do výzkumu vychází z výzkumu Topinky 

(2016), který pro měření efektivity fotbalových klubů v Premier League použil tuto 

proměnnou na straně vstupů. Při aplikaci vstupově orientovaných modelů to ovšem má 

několik komplikací. Hlavní problém spočívá v samotném použití modelů, protože 
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vstupově orientované modely CCR i BCC navrhují neefektivním klubům primárně 

snížit vstupní hodnoty. Tím ve výzkumu Topinky došlo k situaci, kdy oba modely 

navrhovaly pro dosažení maximální efektivity snížení počtu fanoušků na Facebooku. 

Přitom cílem každého klubu je neustále získávat další fanoušky. Zároveň by snížením 

počtu fanoušků přicházely kluby o další příjmy, protože čím má klub větší počet 

fanoušků, tím má také větší příjmy. Takové tvrzení podporuje i hodnota korelačního 

koeficientu. Pozitivní hodnota korelačního koeficientu (0,91) ukazuje na výraznou 

závislost mezi počtem fanoušků klubu na Facebooku a celkovými příjmy klubu. Na 

základě konzultace s vedoucím práce proto bylo rozhodnuto, že počet fanoušků bude 

výstupem. Především z tohoto důvodu byla pro účely této diplomové práce zařazena 

proměnná, týkající se fanoušků na Facebooku, na stranu výstupů. Tímto krokem se 

eliminovala skutečnost, která ve výzkumu Topinky vedla u neefektivních klubů ke 

snižování počtu fanoušků na Facebooku pro dosažení efektivní hranice. 

Pro další porovnání byly zvoleny následující výzkumy. První je výzkum Jardina (2009), 

ve kterém dosáhly kluby z francouzské Ligue 1 průměrné efektivity 93 % v modelu 

BCC a 85 % v modelu CCR. Při uvažování variabilních výnosů z rozsahu, tedy modelu 

BCC, dosáhla efektivní hranice více než třetina klubů z Ligue 1. Výrazně nižší 

průměrné efektivity dosáhly kluby z Premier League ve výzkumu Haase (2003), která, 

při celkovém počtu 4 efektivních klubů, měla hodnotu pouze 73 %. Aktuálně posledním 

výzkumem klubů z Premier League je výzkum Badmuse a kol. (2017), ve kterém 

dosáhla průměrná efektivita všech klubů v sezóně 2014/2015 hodnoty 72 % pro model 

CCR, respektive 86 % pro model BCC. Všechny výše uvedené výzkumy se potýkaly s 

nedostatky ve zvolených proměnných. Příkladem může být jeden ze vstupů ve výzkumu 

Haase, který byl tvořen populací města daného klubu. Nevýhodou této proměnné byla 

skutečnost, že kluby mají velký počet fanoušků po celém světě, netvoří je tedy pouze 

lokální komunita fanoušků z města, ve kterém klub hraje. Tento nekontrolovatelný 

vstup ve výzkumu Haase je tedy možné považovat za zastaralý, protože z teoretické 

části práce lze poukázat na skutečnost, že hlavní příjmy klubu dnes nejsou tvořeny ze 

vstupného, ale z prodeje vysílacích práv, sponzoringu a dalších komerčních aktivit, 

které jsou závislé právě na množství fanoušků. A to celosvětově, nejen v lokalitě 

daného klubu. Ve výzkumu Badmuse byla zavedena nová proměnná na straně výstupů, 

nazvaná ROA (Rate of Attraction). Faktor atraktivity (popularity) klubu představuje 

procentuální množství výher vynásobených počtem obyvatel země, v níž se sledovaná 
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soutěž hraje. Cílem proměnné bylo zdůraznit odlišnost poptávky po fotbalovém 

produktu (utkáních) v závislosti na geografickém umístění. Tím se ukazují dva 

podstatné nedostatky. Prvním je skutečnost, že ve výzkumu jsou ostatní dva výstupy, 

tedy počet získaných bodů a roční obrat klubu, pro vedení klubu určitě důležitějším 

cílem než atraktivita sportovního výkonu pro fanoušky. Druhým nedostatkem proměnné 

je, že nezohledňuje atraktivitu pro zahraniční fanoušky, ale pouze pro lokální fanoušky 

(jenom z jedné země). To může mít velký vliv na výsledky celého výzkumu, vezmeme-

li v úvahu, že největší kluby z Premier League mají téměř většinu fanoušků ze zahraničí 

(z více zemí po celém světě). 

Určité nedostatky výzkumu se projevují i v této diplomové práci. Jedná se především o 

omezení ze strany softwarů, použitých pro analýzu efektivity metodou DEA. Tyto 

softwarové nedostatky zahrnují především skutečnost, že klubům s jedinou stejnou 

hodnotou vstupů, navrhují modely v hypotetické situaci shodná i všechna ostatní 

vstupní data pro dosažení efektivní hranice. Názorným příkladem je Burnley a Hull City 

z tabulky č. 7. Oba kluby měly stejné vstupní hodnoty ve výdajích na mzdy hráčů (61 

mil. liber), zatímco ostatní vstupní hodnoty měly oba kluby odlišné. Nedokonalost 

softwaru se projevila při aplikaci variabilních výnosů z rozsahu v modelu BCC při 

návrhu hypotetických hodnot obou klubů v tabulce č. 14. Z tabulky je zřejmé, že model 

navrhuje v hypotetické situaci oběma klubům stejné hodnoty, při kterých by dosáhly 

efektivní hranice. Zároveň model BCC při stejných hodnotách označil za efektivní 

pouze Burnley, a nikoliv i Hull City. Při rozboru takové situace bylo zjištěno, že model 

nepovažuje Hull City přímo za efektivní, ale za smíšeně efektivní (mix efficiency). 

Proto kvůli názornosti není klub Hull City při hypotetické situaci v tabulce č. 14 

označen modelem jako efektivní. Jinak lze považovat fungování klubu za maximálně 

efektivní. 

Z výše uvedeného důvodu je důležité si uvědomit, že všechny návrhy a opatření mají 

pouze relativní charakter, protože představují výhradně hypotetickou situaci uplynulé 

sezóny. Proto zpětná analýza efektivity neslouží fotbalovým klubům jako doporučení do 

budoucnosti. 

Samotné měření efektivity probíhá vždy na určitém souboru produkčních jednotek tak, 

že jsou zpětně za určitý časový úsek mezi sebou porovnávány kluby vzhledem k 

nejlepší jednotce v pozorovaném souboru. Absolutní čísla v hypotetických situacích 

pouze ukazují okolnosti, za kterých by všechny sledované kluby dosáhly efektivní 
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hranice. Situace navržené oběma modely se promítají pouze do teoretické roviny, 

protože jednotlivé hodnoty se týkají minulé sezóny. V následující sezóně budou 

hodnoty jiné. To může mít za následek posunutí efektivní hranice, na jejíž dosažení 

budou muset kluby v další sezóně opět fungovat lépe a efektivněji. 

Výše uvedenou situaci je možné popsat na následujícím příkladu. To, že se každou 

sezónu mění hodnoty, je nejlépe vidět na Leicesteru. Úspěchy v minulé sezóně nic 

neznamenají, protože s příchodem nové sezóny mají všechny kluby na začátku 0 bodů. 

Stejná startovní čára, dává všem klubům stejnou možnost dokázat během 38 zápasů, že 

jsou nejlepším klubem v celé soutěži. Leicester ovládl v minulé sezóně 2015/2016 celou 

Premier League. Nejenom, že se z outsidera stal šampionem, ale ovládl také celou 

tabulku efektivity. Jak už bylo naznačeno výše, minulé úspěchy nemusí automaticky 

směřovat k úspěchům budoucím. Ve výzkumu této diplomové práce se totiž obhájce 

titulu Leicester umístil v sezóně 2016/2017 až na 12. místě v tabulce Premier League. 

Přestože klub dosáhl maximální efektivity, nemůže být pro fanoušky a vedení klubu 

považována sezóna za úspěšnou, především vzhledem k fotbalovému zázraku z minulé 

sezóny. 

Obdobně se dá interpretovat i hodnocení efektivity. Ta je vždy měřena na konkrétním 

souboru jednotek za určité časové období. Proto při měření efektivity pro jinou sezónu v 

Premier League je možné dostat úplně odlišné výsledky. Pro případný dlouhodobý 

výzkum je proto důležité zachovat při měření efektivity stejné vstupy a výstupy, aby 

byly zachovány stejné podmínky výzkumu. Fotbalové prostředí se neustále mění, 

vyvíjejí se nové softwary, vytváří se nové metody a přístupy a nezadržitelně postupuje 

globalizace. Celá Premier League se jako soutěž nejlépe ze všech ostatních fotbalových 

soutěží přizpůsobuje globálním trendům. Proto je pravděpodobné, že i v dalších 

výzkumech dosáhne Premier League nadprůměrných výsledků. 

Výsledky poukazují na skutečnost, že metoda DEA je vhodným nástrojem k identifikaci 

efektivity fotbalových klubů. Prostřednictvím dalších výzkumů můžeme ohledně 

Premier League získat v budoucnu lepší přehled o fungování jednotlivých klubů i v 

souvislosti se sportovními, ekonomickými a sociálními faktory, které je ovlivňují. 
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7 Závěr 

Problematika diplomové práce byla zaměřena na zkoumání efektivity mezi sportovním 

úspěchem, ekonomickým úspěchem a sociálním úspěchem při aplikaci metod 

vícekriteriálního rozhodování ve sportovním prostředí fotbalových klubů. 

Cílem celé práce bylo identifikovat efektivitu fotbalových klubů v Premier League v 

sezóně 2016/2017 pomocí metody analýzy datových obalů (DEA). Dále pomocí DEA 

stanovit, které jednotky jsou efektivní a jaké jsou odchylky od efektivní hranice pro 

jednotky neefektivní. Prostřednictvím post optimalizační analýzy zjistit u neefektivních 

klubů rezervy ve fungování, které jim bránily v dosažení maximální efektivity. Hlavní 

cíle i všechny dílčí úkoly byly v diplomové práci úspěšně splněny.  

Teoretická část byla zaměřena na vymezení a objasnění základních pojmů, obecných 

ekonomických principů a postupů pro měření a výzkum efektivity. Dále byla 

představena anglická soutěž Premier League jako zastřešující orgán pro profesionální 

kluby včetně modelu fungování těchto klubů. Jednou z nejdůležitějších oblastí 

teoretické části je kapitola týkající se cílů profesionálních klubů. Ta zahrnuje cíle, které 

se snaží managementy jednotlivých klubů maximalizovat. Sportovní, ekonomické a 

sociální cíle jsou poté považovány za faktory na straně výstupů při hodnocení efektivity 

fotbalových klubů. 

V metodické části je detailně popsán postup pro měření efektivity. Metodické pojetí 

uvedených postupů podává informace o zvolených vstupech a výstupech, které byly 

vymezeny na základě výběru různých přístupů k řešení dané problematiky. Konkrétněji 

popisuje pozitiva i negativa zvolených přístupů, která jsou podrobněji porovnána v 

diskuzi. V neposlední řadě v této části najdeme popis a aplikaci vstupově orientovaných 

modelů DEA včetně softwaru použitého pro výpočet efektivity.  

Výsledková část obsahuje přehledné zpracování výsledků pro zkoumané modely CCR a 

BCC. Dle zpracovaných výsledných hodnot je možné konstatovat, že kluby v sezóně 

2016/2017 fungovaly velmi efektivně. Efektivní hranice v obou modelech dosáhlo v 

pozorované sezóně hned sedm klubů z dvaceti. U ostatních třinácti neefektivních klubů 

bylo analýzou hodnot zjištěno, že především nadměrné výdaje na mzdy hráčů a mzdy 

trenérů byly hlavní příčinou nedosažení efektivní hranice.  

V průběhu zpracování diplomové práce nedošlo k výskytu zásadních problémů. Nebyly 

objeveny ani žádné poznatky, které by zvolený metodický postup zásadně 
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zpochybňovaly. Charakter práce i metodický přístup respektují hledisko komplexnosti 

řešení dané problematiky spolu s veškerými souvislostmi respektujícími sportovní 

prostředí. 

Vhodnou otázkou pro další výzkumy je zařazení jiných proměnných na straně vstupů i 

výstupů. Mezi vstupy by mohly být zohledněny například výdaje na realizační tým nebo 

ostatní personál klubu. Mezi výstupy by mohlo být zajímavé zařadit celkový počet 

fanoušků na všech sociálních sítích, popřípadě porovnat rozdílnou oblíbenost 

jednotlivých klubů i hráčů na různých sociálních sítích. 

Metodu analýzy datových obalů lze považovat za vhodný nástroj pro identifikaci 

efektivity u fotbalových klubů i na profesionální úrovni. Za největší přínos této 

diplomové práce lze považovat představení nové metody, která má za cíl postihnout 

rostoucí význam fanoušků jako faktoru při měření efektivity u fotbalových klubů. 
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