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Přílohy  

Příloha č. 1: Podklady pro rozhovory s pracovníky amatérských 

fotbalových klubů 

1.1. Jaký je Klub  
 Můžete mi prosím říci pár slov o nedávné minulosti Vašeho klubu, na jaké úrovni se klub 

nachází, jaké jsou jeho úspěchy?  

 Jaké jsou cíle Vašeho oddílu?  

 Je Váš klub součástí TJ či Sokola, případně jak probíhá tato spolupráce?  

1.2. Kdo je respondent?  
 Jaká je Vaše role v kontextu chodu klubu?  

 Co konkrétně máte v oddíle na starosti? 

 Kdy jste začal působit v klubu? 

 Máte nějaké speciální vzdělání, praxi či zkušenosti z jiných klubů?   

1.3. Mládežnický fotbal v klubu? 
 Máte dostatek mladých hráčů?  

 Kolik máte mládežnických týmů v jednotlivých kategoriích?  

1.4. Podpora mládežnických týmů v oddíle  
 Co je Vašim cílem ve výchově fotbalové mládeže?  

 Co všechno je potřeba k zajištění správné výchovy fotbalové mládeže?  

 Popis procesu komunikace mezi trenéry a vedením klubu? 

 Jak funguje financování Vašich mládežnických týmů ? 

 Existují nějací aktéři, kteří přispívají na Vaše mládežnické týmy (i sponzoring)? 

 Máte dostatek kvalifikovaných trenérů nebo alespoň trenérů dobrovolníků? A kdo jsou 

většinou tito trenéři (rodiče, hráči)?  

 Jaká je role rodičů dětí při výchově malých fotbalistů?  

 Podporuje někdo Vaše mládežnické týmy jinak než finančně? (Rodiče jako pomocníci 

trenérů, nákup tréninkových pomůcek, jiné….)? 

1.5. Podpora od FAČR, PFS 
 Jak hodnotíte nastavení systému podpory mládežnického fotbalu ze strany FAČR a 

krajských či okresních fotbalových svazů? 

 Je Váš tým zapojený do projektů či programů na podporu mládeže od institucí jako jsou 

FAČR, KFS, OFS?   

 Podporuje Váš klub při práci s mládeží kraj, obec či městská část, případně jak?  

1.6. Problémy s podporou mládežnických týmů  
 Existují nějaké problematické aspekty v zajišťování chodu mládežnických týmů?  

 Co vnímáte jako největší problém při zajišťování chodu mládežnických týmů?  

 Snaží se Váš klub těmto problémům předcházet, nebo je řešit, případně jak?  

 V čem spatřujete prostor pro zlepšení v podpoře mládežnického fotbalu na amatérské 

úrovni?  
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Příloha č. 2: Část přepisu rozhovoru s respondentem z klubu  

Co si myslíte, že je potřeba ke správné výchově mládeže?  

Tak my se snažíme, to dělat od začátku. Jsou takové dvě roviny, u nás každý trenér má licenci, 

jestli základní nebo vyšší, to záleží, jak trenér chce. Na to dbáme a nemáme jediného trenéra, 

který by si neprošel kurzem a pravidelně je obnovujeme. Takže i teď na poslední trenérské radě 

jsme si řekli mezi sebou, jak je to v jednotlivých kategoriích. K podpoře vzdělávání jsme si zde 

vytvořili svůj vlastní etický kodex nejen pro hráče, ale i pro rodiče a trenéry. Myslím, že pokud 

to máme napsané, tak se kolikrát můžeme chytit za nos nebo za pusu a nevypustíme ty různý 

zvěrstva, který bychom normálně vypustili, pokud bychom se o tom nebavili. Další věc, máme 

tady takový já bych to nazval trojúhelník, snažíme se komunikovat mezi hráčem, rodičem a 

trenérem, což znamená pravidelné schůzky mezi trenéry a rodiči plus já jsem zvanej, abychom 

vlastně měli pod kontrolou ten přístup k mládeži, protože rodiče to mají jinak v té hlavě a my se 

to snažíme přenést. Snažíme se těmi rodiči i pracovat, takže v rámci kluby rozšiřujeme i různé 

projekty právě z fotbalového svazu jako je Neberte nám naši hru, Grassroots leader certifikát a 

potom je to také o individuálních schůzkách s rodičema, kterým se ten přístup nelíbí, tak si tam 

vyjasňujeme ten pohled a někdy to holt tak nedopadne.  

Takže ta komunikace probíhá i mezi rodiči, trenéry i s vedením klubu? 

Ano přesně tak.  

Jak funguje financování mládežnických týmů u vás v klubu? Musíte zajišťovat zázemí, 

trenéry, pomůcky na trénink, tak jak to u vás funguje?  

Je to tak, přesně tyhle věci musíme zajistit, včetně úpravy trávníku a tak. Co bych chtěl zmínit 

je, že máme obrovské štěstí, že a já bych to uzákonil, že každá městská část by měla podporovat 

fotbal, minimálně tak jako nás podporuje naše městská část. My díky městské části máme právě 

to zázemí, co vidíte. Oni nám pomáhají především s financema. Dál si samozřejmě pomáháme 

sami, což je forma členských příspěvku, které vybíráme od každého člena. Snažíme se to dělat 

tak, aby to bylo dostupné pro všechny. Proto i ta členská základna je větší než někde jinde, 

protože se to snažíme dělat dostupnější než někde jinde a i než jiné sporty. Další věc, že se 

snažíme získávat a žádat o různé dotace a granty z MŠMT, z FAČR, a PFS. Takže to co je, se 

vždycky snažíme to toho klubu dostat. Ať už je to na pomůcky do klubu, rekonstrukci budovy, 

revitalizace hřišť, na zdravotní prohlídky pro hráče a tak dále.  

Vy jste říkal, že jste členem mládežnické komise PFS. Chtěl jsem se zeptat, to financování 

ze strany FAČRu, tam je to pokud vím tak, že se dostává příspěvek na hráče?  

Ano přesně tak, příspěvky se dostávají podle členské základny. Teďka došlo vlastně ke změně, 

že se dostává nějaká částka. Finanční injekce se vlastně teďka nedává od MŠMT přes FAČR, 

ale jde to přímo klubům.  

Chtěl jsem se zeptat právě na ten proces, existuje Program Můj klub, jak funguje proces 

získání peněz z tohoto programu?  

V rámci celé TJ se o to stará předseda TJ. V rámci fotbalového oddílu se o to starám já. V rámci 

Programu Můj klub to přijde nám, takže to musíme zpracovat a potom ty příspěvky užíváme.  
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A tam se vlastně podává nějaká částka, kterou požadujete anebo jde o nějaké vyčíslení 

nákladů?  

My jsme tam vlastně teď nově vyplňovali pouze počet členů a odvíjí se to asi nejspíš od toho. 

To je jedna věc, to je ten Můj klub. Potom ještě existuje podpora přímo z PFS, což si myslím, že 

je ojedinělé napříč celou republikou. A další věc jsou granty, o které si žádáme my a to je 

myslím na MŠMT, že bychom chtěli zrekonstruovat budovu, hřiště zrevitalizovat. S tím, že i na 

tom MŠMT se snažíme žádat i právě na výplaty trenérů, mohlo by to být lepší, ale alespoň něco. 

Klub jako takový nemá dostatek finančních prostředků na to, abychom trenéry platili. Já bych 

za sebe chtěl, aby ty trenéři dostávali, alespoň takovéto naftovné, aby měli peníze na tu naftu a 

benzín, protože když je trenér aktivní, tak jezdíte každý týden. Jednou za čas, když se nám 

podaří dostat ten grant na mzdy trenérů, tak trenéři něco dostanou.  

A tyhle granty na výplaty trenérům jdou z MŠMT nebo? 

Jde to i z MŠMT i z PFS, jsou to dva granty, kde to můžeme získat.  

Já se zeptám, jak vlastně hodnotíte nastavení podpory mládežnického fotbalu? Jak ze 

strany FAČRu, tak v rámci spolupráce z PFS?  

Tak vždy to může být nastavené lépe. Nicméně to co je, tak zaplaťpánbůh za to. Osobně bych 

více investoval, nebo dal více finančních prostředků právě na ty trenéry, nebo na ty mzdy, 

protože když trénujete, tak tu práci nebo tu rodinu šidíte. Řada trenérů tady začínala jako právě 

trenér - tatínek, i řada trenérů co už netrénují, protože kluka mají jinde. Ale taky spousta trenérů 

tatínků, kteří už tu syna nemají trénuje dál. Takže já si myslím, že na tohle by se nejvíc mělo 

pomoc a přispět, právě ze strany státu.  

Z pohledu toho vedení klubu by to chtělo zjednodušit procesy dokumentů, žádostí, papírování, 

dokládání. To by bylo to nejlepší, co by mohlo přijít, protože toho papírování je strašně moc a k 

tomu trénování. To papírování, děláme po nocích.  

Vy jste zmiňoval programy jako byl Měsíc náborů, je váš tým zapojený do programů, 

které pořádá PFS?  

My se snažíme, přímo do Měsíce náborů nejsme, protože nám ty nábory fungují nějak 

automaticky. My jsme to udělali jen do okolí a fungovalo to. Jsme součástí a snažíme se posílat 

ty nejmenší do programu Neberte nám naši hru, takže ty turnaje se snažíme absolvovat. A pak 

myslím, že PFS dělá nějaký Radostínek na náplavce, tak tam jsme taky kolikrát osloveni a tam 

se účastníme. Popřípadě, program Neberte nám naši hru byl i u nás, takže jsme propůjčili hřiště 

a turnaj se odehrál přímo u nás.  

 

 

 


