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Abstrakt 

 

Název: Péče o zahraniční hráče v českém basketbalu 

 

Cíle: Cílem této bakalářské práce je zjistit rozdíli v péči o zahraniční hráče u vybraných 

klubů Národní basketbalové Kooperativa ligy. 

 

Metody: V praktické části bakalářské práce je použit kvalitativní výzkum, konkrétně 

metoda osobních rozhovorů.  Respondenty jsou zahraniční hráči působící v českých 

týmech a dále take členové realizačních týmů. Dotazování probíhalo v březnu 2019. 

Celkově jsem získala 15 rozhovorů.  

 

Výsledky: Výsledky výzkumu jsou zpracovány pomocí komparativní analýzy v páté 

kaitole této práce. Dle výsledků se péče zahraničních hráčů liší především v přístupu k 

zahraničním posilám. Drtivá většina hráčů potvrdila, že jsou podmínky stanovené 

smlouvou dodržovány. Vypozorovali jsme, že týmy, které se umístily v první polovině 

tabulky volí spíše zkušené hráče, zatímco spodní část volí z finančních důvodů nováčky.   

 

Klíčová slova: basketbal, globalizace ve sportu, migrace sportovců, péče o hráče, péče o 

zaměstnance 

 



 

 

Abstract 

 

Title: Care of foreign players in Czech basketball 

 

Objectives: The main goal of this bachelor thesis is to understand the difference in care 

for foreign players at selected clubs of the Kooperativa NBL. 

 

Methods: A qualitative research method of personal interviews is used in the practical 

part of the bachelor thesis. The respondents are foreign players playing for Czech teams 

and also the management of the club. Interviewing took place in March 2019. In total 

15 interviews were conducted. 

 

Results: The outcomes of the research are processed by comparative analysis in the fifth 

chapter of this work. According to the results the care of foreign players differs mainly in 

access to foreign reinforcements. The majority of players confirmed that the terms of the 

contract are being respected. We have noticed that the teams in the first half of the table 

tend to choose experienced players while the bottom for financial reasons elects rookies. 

 

Keywords: basketball, globalization in sport, migration of athletes, care of players, care 

of employees 
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1 ÚVOD 

Basketbal je společně s dalšími míčovými sporty považován za jednu z nejpopulárnějších 

a nejrozšířenějších kolektivních her na světě. Dle Mezinárodní basketbalové federace FIBA se 

basketbal se svou základnou přibližně 450 miliónů příznivců nachází na druhé příčce 

v oblíbenosti. Po svém vzniku se hra velice rychle rozšířila nejen do okolí svého původu, tedy 

po USA, oblíbili si ji ale velice rychle i na ostatních kontinentech. Není divu, že v dnešní 

době globalizace a propojování světa dochází čím dál tím častěji k migraci sportovců nejen na 

kontinentální, ale i globální úrovni. Zahraniční hráči se během uplynulých let staly 

nepostradatelnou součástí a především posilou také českých týmů.  

Když se podíváme na současné soupisky týmů v české Kooperativa lize, můžeme si všimnout, 

že většina posil přichází primárně z USA, dále také ze států bývalé Jugoslávie nebo 

sousedního Slovenska. Prohlédneme-li si statistiky a soupisky také z minulých let, zjistíme, že 

většina z těchto hráčů zůstává v týmu častokrát jen jednu sezónu. Následně pak míří buďto do 

jiných českých týmů, nebo dokonce do jiné z evropských či mimoevropských lig. To 

potvrzuje výzkum Crossana (2011), který uvádí, že 60 % cizinců působících v české lize po 

roce odchází. Daleko vyšší procento je poté konkrétně u hráčů z USA, ze kterých jen 9 % 

zůstává déle než jednu sezónu.  

Motivací k provedení tohoto výzkumu byl právě výše zmíněný poznatek a zároveň také 

nedostatek výzkumů na dané téma v České Republice. Pokusíme se zjistit, z jakých důvodů 

hráči odcházejí a zda má vedení klubů šanci ovlivnit jejich rozhodnutí například změnou 

podmínek či přístupu k hráčům. Vzhledem k tomu, že čísla jsou necelých deset let stará, 

pokusím se určit, kam se za tuto dobu, tedy po sezóně 2018/2019, situace vyvinula. Zaměřím 

se zejména na analýzu různorodosti podmínek v péči o zahraniční hráčem u zvolených klubů, 

následně je porovnám a zjistím jaký je jejich ohlas a satisfakce v praxi.  

Bakalářská práce se skládá z teoretické části, ve které se zaměřím na globalizaci, a to 

především z hlediska sportovního prostředí, migraci sportovců a samozřejmě také zmíníme 

basketbal, pravidla pro import zahraničních hráčů nebo funkci arbitrážního soudu. Praktická 

část je poté tvořena analýzou výsledů dotazování, jenž je zaměřeno na zjištění pracovních 

podmínek hráčů a jejich spokojenost s nimi.  

Účastníky rozhovorů jsou samotní zahraniční hráči působící v české basketbalové 

Kooperativa lize v sezóně 2018/2019. Aby byl však pohled na danou problematiku 
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komplexnější, sestavili jsme strukturovaný rozhovor také pro členy realizačních týmu, jako 

jsou trenéři nebo manažeři. To nám pomůže porozumět rozdílnosti v podmínkách u různých 

domácích týmů a následně vyvodit závěry plynoucí ze získaných odpovědí, popřípadě návrhy 

na opatření, která povedou ke zlepšení stávající situace.  

Výstupem této práce a provedení výzkumu by mělo být tedy jakousi zpětnou vazbou, co dělají 

vybrané kluby jinak, v čem se péče o zahraniční hráče liší a jak to ovlivňuje rozhodnutí hráčů 

v týmu setrvat, nebo naopak přistoupit na nabídku týmu jiného. Dále zaměřím svou pozornost 

na to, jak rozdílné úrovně v péči o hráče a jejich spokojenost v týmu ovlivňuje výsledky 

družstva jako celku a celkové umístění v tabulce. Zároveň věříme, že už jen samotné kladení 

otázek vedením týmů týkajících se kvality péče o zahraniční hráče povede minimálně 

k zamyšlení a snaze o zlepšení aktuální situace.  
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2  CÍL A ÚKOLY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

 

2.1 Cíl práce 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, na jaké úrovni se nachází péče o zahraniční hráče, kteří 

jsou do české basketbalové Kooperativa ligy přivádění za účelem posílit domácí týmy. 

Podstatou pro nás bude především porozumět, jaké jsou rozdíly v péči u různých českých 

basketbalových klubů. Zaměříme se tedy na samotnou spokojenost hráčů s podmínkami, jenž 

jim české basketbalové prostředí nabízí.  

 

2.2 Dílčí úkoly práce 

 výběr a studium odborné literatury 

  zjištění souvztažnosti mezi péčí o zaměstnance a zaměstnaneckou spokojeností 

v návaznosti na jejich výkonnost a loajalitu vůči zaměstnavateli 

 zjištění rozdílů v péči o zahraniční hráče u vybraných týmů NBL 

 výběr a následovné kontaktování respondentů 

 vytvoření otázek k rozhovorům 

 provedení rozhovorů 

 zpracování a analýza získaných odpovědí 

 vyhodnocení výsledků rozhovorů 

 vypracování závěrečné zprávy 

 analýza soupisek týmů a statistik arbitrážního soudu  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

3.1 Basketbal  

Basketbal. Kolektivní hra, ve které proti sobě soupeří dvě pětičlenná družstva na hřišti 

o velikosti 28x15 metrů. Cílem je dosáhnout během hrací doby většího počtu bodů než 

soupeř. Body družstvo získá za vhození míče do soupeřova koše umístěného několik metrů 

nad zemí.  

Dle Velenského (1999) je v současné době vývoj basketbalu ovlivněn třemi od sebe odlišnými 

směry: 

1) pojetí evropského basketbalu – charakteristický „tvrdostí“ obranných činností a taktickou 

vyzrálostí v organizaci činnostních vztahů mezi hráči celého týmu;  

2) pojetí amerického univerzitního basketbalu NCAA – bohatá teoretická základna, otevřenost 

a přístupnost, nekompromisní přístup k podrobnostem přispívající ke vzniku 

a vývoji novinek;  

3) pojetí americké profesionální soutěže NBA – soutěž pověstná svojí rychlostí, relativně 

jednoduchostí v řešení útočných akcí, založena především na individuálních projevech 

jednotlivých hráčů. 

Z tohoto rozdělení vyplývá, že rozdílnosti ve hře vycházejí nejen z různorodosti kontinentů, 

na kterých se basketbal hraje, ale i dle úrovně ligy atd. V průběhu vývoje se basketbal stal 

daleko dynamičtějším, rychlejším a takticky vyspělejším. Začali vznikat různé modifikace 

pravidel, díky nimž dnes existují také další různá odvětví. Jedná se například o streetball, 

basketbal vozíčkářů, 3x3 nebo beachbasketball.  

 

3.1.1 Historie basketbalu  

Předtím, než se dostaneme k samotné NBL a celkově prostředí basketbalu v České Republice, 

vrátíme se na chvíli zpět do minulosti a podíváme se na původ vzniku a kořeny košíkové, jež 

si postupem času získala milióny příznivců po celém světě a vydobyla postavení jedné 

z nejrozšířenějších sportovních her vůbec.  
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Historie basketbalu a první zmínky o hře, která se mu podobala, sahají do dávné minulosti. 

Tománek (2010) ve své publikaci datuje počátky již do 10. století př.n.l., dob Májů a Aztéků. 

Nicméně k modernímu basketbalu, jak ho známe dnes, měly tyto hry sloužící jako obřady, 

podstatně daleko.   

Za vznikem současné podoby basketbalu stojí Dr. J. Naismith, který v roce 1891 na 

spriengfieldské univerzitě ve státě Massachusetts upravil tuto hru tak, aby ji mohli hrát 

studenti v průběhu zimy v tělocvičnách. Baker (1996) v introdukci knihy samotného 

Naismitha popisuje, jaké myšlenky stály za nápadem a sepsáním prvních pravidel basketbalu. 

Hlavním záměrem bylo propojení zábavy a soutěživosti ve spojení s podněcováním 

spolupráce mezi studenty. První pravidla obsahující 13 paragrafů byla sepsána roku 1892. 

(Petera, Kolář, 1998) 

Popularita basketbalu rostla natolik, že se mu začali věnovat nejen studenti na dalších 

univerzitách v USA, ale přenesl se i na ostatní kontinenty po celém světě. O jeho rozšíření se 

zasloužila asociace YMCA, díky níž Naismithovi studenti mohli učit hru další a další 

zájemce, respektive členy YMCA po celé Americe. Postupem času začalo vznikat více týmů, 

s čímž přišel nápad zorganizovat nejen řízená utkání, ale celou basketbalovou soutěž. 

A (Legrand, Rat, 2002). 

Není divu, že se brzy začalo uvažovat o hře jako způsobu výdělečné činnosti. První 

profesionální zápas se uskutečnil v roce 1896. Každý hráč zde inkasoval 15 dolarů. O dva 

roky později byla v USA založena první basketbalová liga. (Petera, Kolář, 1998) 

Sám zakladatel Naismith žil dostatečně dlouho na to, aby se dočkal ustanovení basketbalu 

jako olympijského sportu. Roku 1936 na Olympijských hrách v Berlíně startovalo 

21 mužských týmů. Na prvním místě se umístilo družstvo USA. Ženský basketbal byl na 

program Olympijských her zařazen až o 40 let později. (Petera, Kolář, 1998) 

 

3.1.2 Basketbal v České Republice 

Do naší vlasti se košíková dostala díky učiteli tělesné výchovy Jaroslavu Karáskovi, kterého 

při jeho cestě do USA hra nadchla natolik, že se ji rozhodl aplikovat ve svých hodinách doma 

v Čechách. Poté ji v roce 1897 poprvé představil široké veřejnosti na oslavách mládeže 

konajících se ve Vysokém Mýtě. O první sepsaná pravidla se o rok později zasloužil Josef 

Klenka, který publikoval článek v časopise Sokol. (Bažant, Závozda, 2014) 
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K dalšímu rozvoji basketbalu došlo až po první světové válce, za přispění profesora Pípala, 

který roku 1919 zorganizoval první oficiálně řízené utkání v rámci amerických her v ČSR. 

V roce 1924 následovalo přijetí basketbalu do Českého volejbalového svazu a s tím i změna 

názvu na Český volejbalový a basketbalový svaz (ČVBS). Jeho základnou bylo 10 týmů se 

106 hráči. K výraznějšímu rozšíření košíkové došlo poté až v roce 1933, kdy byla uzavřena 

dohoda o spolupráci mezi ČVBS a ČOS. (Bažant, Závozda, 2014) 

Dalším významným milníkem ve vývoji basketbalu v České Republice je pád komunismu, 

který otevřel dveře zahraničním hráčům pro vstup do české ligy a zároveň umožnil českým 

talentům emigrovat do kvalitnějších zahraničních týmů. Ti se probojovali nejen do Evropy, 

ale i mimo ni. Několik českých jedinců dostalo příležitost zahrát si v té z nejprestižnějších 

basketbalových lig na světě, v NBA. Prvním byl v roce 1995 Jiří Zídek. O sedm let později ho 

následoval Jiří Welsch, který v zámořské NBA odehrál 5 sezón. Svou pílí si vybojovali 

angažmá také Jan Veselý a Tomáš Satoranský, který momentálně působí v dresu Chicago 

Bulls. Jako národ však můžeme být pyšní nejen na naše mužské basketbalisty, ale i na 

zástupkyně ženského pohlaví. Do WNBA se jich probojovalo hned šest. Jako prví se to v roce 

1997 podařilo Evě Horákové. O pár let později ji následovaly Romana Hamzová, Kamila 

Vodičková, Jana Veselá, Michaela Ferančíková či Zuzana Klimešová. V budoucnu si může 

WNBA zahrát také česká reprezentantka Julia Reisingerová, která prošla draftem v roce 2018. 

Vybral si jí klub Sparks LA. Smloouvu však zatím nedostala. (iDnes.cz, 2018) 

Nyní se již zaměříme na současnost a především na nejvyšší mužskou basketbalovou soutěž 

NBL, jež je pro tuto práci stěžejní. Liga vznikla po rozdělení Československa v roce 1993 

a až do roku 2014 nesla název Mattoni NBL. Jedná se o otevřenou soutěž, ve které mezi 

sebou o titul soupeří 12 týmů.  
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Schéma 1 - Schéma NBL 

 

Zdroj: Národní basketbaloví liga  

Z výše uvedeného schématu můžeme vidět, že se sezóna skládá ze dvou částí. Základní část 

se hraje dvoukolově systémem každý s každým. V play-off poté nastoupí osm nejlepších 

družstev a vylučovacím systémem hrají na 2 vítězná utkání. Ve finále musí mít vítězné 

družstvo k získání titulu výhry tři.  

 

3.2  Globalizace  

Globalizace. Proces, díky kterému dochází k propojování světa, zkracování vzdálenosti mezi 

kontinenty a mnohonásobnému urychlení technologického pokroku a předávání informací 

(Globalizace, 2017). Mezinárodní měnový fond (IMF) definuje globalizaci jako „rostoucí 

ekonomická vzájemná závislost zemí ve světovém měřítku v důsledku rostoucího objem 
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 a druhu přeshraničních transakcí zboží a služeb a toku mezinárodního kapitálu, jakož 

i rychlejšího a rozsáhlejšího šíření technologií.“ 

Z hlediska historie zmiňuje většina autorů 3 novodobé globalizační vlny, web Management 

Mania (2017) uvádí: 

 První vlna globalizace (1960 – 1914) – hlavním motivem započetí procesu 

globalizace byl především rozvoj dopravní infrastruktury, mezinárodního obchodu  

a vznik světového komoditního trhu. Nejsilnější postavení měla v té době Velká 

Británie. Konec této globalizační vlny byl způsoben první světovou válkou. 

 

 Druhá vlna globalizace (1950 – 1980) – další vlna globalizace byla zapříčiněna 

potřebou celosvětové kooperace při řešení globálních problémů a otázky světového 

míru. To však bylo komplikováno studenou válkou mezi západním a východním 

blokem. Díky Brettonwoodskému systému, který staví dollar jako světovou měnu se 

mocností stala USA.  

 

 Současná vlna globalizace – v hlavní roli současné globalizace stojí především 

existence internetu a rozvoj informačních a komunikačních technologií, 

prostřednictvím nichž se informace šíří po světě rychleji než kdy dřív. V neposlední 

řadě je ovlivněna také obrovským vzestupem zemí NIAE (nově industrializované 

asijské ekonomiky), jejichž rapidní hospodářský růst je posunul z kategorie 

rozvojových zemí mezi jedny z nejvíce prosperujících ekonomik světa.  

Jiný pohled na globalizační vlny má Therborn (2000), který datuje počátky globalizace 

k období, ve kterém se šířila světová náboženství, a docházelo ke vzniku transkontinentálních 

civilizací. Druhou vlnu spojuje s expanzí Evropanů v 16. století, třetí poté s válkami mezi 

evropskými velmocemi a na území jejich kolonií. Čtvrtá globalizační vlna poté začala 

s postupně rozvíjející se dopravní infrastrukturou a vznikem světového komoditního trhu. 

Následně přišla druhá světová válka a s ní spojená potřeba nastolení nadnárodních přístupů 

k řešení globálních problémů. Šestou a zároveň poslední globalizační vlnu autor spojuje se 

vznikem moderních informačních technologií a rostoucí migrací osob i kapitálu.  
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3.2.1 Globalizace a sport      

Když se zamyslíme, co vše lze do sportovního sektoru zařadit, hned je jasné, proč prostředí 

sportu podléhá vlivům a trendům globalizace jako každé jiné průmyslové odvětví. Jako 

příklad můžeme uvést jakékoliv profesionální utkání, za jehož uskutečněním stojí dlouhý 

proces příprav. Prodej vstupenek, pronájem prostorů či nákup vybavení, zajištění cateringu, 

personálu, prodej vysílacích práv, oslovení sponzorů, merchandising. To vše a spoustu dalšího 

je potřeba zajistit před sehráním jednoho jediného utkání. Prolínají se zde různá odvětví 

a dochází ke spolupráci odlišných ekonomických oblastí a oborů. To jen potvrzuje fakt, že se 

globalizace dotýká v podstatě všech oblastí každodenního života a formuluje nejen sportovní 

prostředí do zcela nových rozměrů a dimenzí.  

Od dob, co se sport přeměnil z rekreační aktivity na zdroj výdělečné činnosti má působení 

globalizačních procesů daleko větší dopad na všechna sportovní odvětví, s čím jsou 

samozřejmě spojena také určitá negativa. Hlavním problémem, který je úzce spjat 

s kapitalismem, se stal převis nabídky nad poptávkou, vedoucí k posilování hospodářského 

cyklu. V období krize pak dochází ke snížení ochoty spotřebitelů nakupovat sportovní zboží 

a využívat služby, problém s hledáním sponzorů nebo například neochotu územně 

samosprávných celků financovat projekty na výstavbu či rekonstrukci sportovních zařízení. 

(Wright, 1999) 

 

Trendy sportovní globalizace 

Wright (1999) ve svém článku Globalizace a sport uvádí několik trendů spojených s procesem 

globalizace ve sportovním prostředí, které probíhají na národní, regionální i interkontinentální 

úrovni. Pojďme si některé z nich přiblížit.  

 Využívání sportu jako marketingového nástroje, propojení prostřednictvím 

telekomunikačních oligopolů. Jako příklad lze uvést společnost Disney, která vlastní 

ABC Sports, ABC Sports International nebo Eurosport.  

 Generování obrovských příjmů prodejem vysílacích práv a sponzorských balíčků 

mezinárodními sportovními organizacemi a federacemi jako jsou například FIFA, IOC 

nebo IAAF.  

 Profesionalizace sportů, které byli původně určeny jen jako volnočasová amatérská 

aktivita. 
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 Propagování národních soutěží nebo konkrétních týmů a atletů na interkontinentální 

úrovni za účelem zvýšení prodeje a popularity. Příkladem může být NHL, NBA nebo 

Novozélandský tým All Blacks.  

 Využívání profesionálních sportovců jako tváří kampaní a společností, za účelem 

podpoření image značky či události. Dobrým příkladem je v tomto případě Nike. 

Výše uvedené trendy jsou důkazem, jak globalizace umožňuje ekonomikám prosperovat 

a využívat výhod propojování sportovního prostředí s ekonomicky výdělečnou činností. Tento 

proces v podstatě vedl k proměně klubů na ziskově orientované společnosti. Zároveň dochází 

k mnohem rychlejšímu předávání informací, vzniku nových tréninkových metod 

a v neposlední řadě migraci hráčů, trenérů i dalších členů realizačního týmu.  

 

Vazba mezi sportem a globalizací 

Autoři a vědci zabývající se vazbou mezi sportem a globalizací v pohledu na věc nejsou 

schopni dojít ke stejnému závěru. Rozebereme si tedy tématiku ze dvou úhlů pohledu. 

Jedním z nich je názor, že mezinárodní změny objevující se ve sportu jsou důsledkem spíše 

takzvané „amerikanizace“ než globalizace jako takové (Donnelly, 1996). Důvodem pro 

takovéto tvrzení autor uvádí, že většina sportovních produktů, strategií a asociací spojených 

se sportem je v takzvaném „americkém stylu.“ To lze vypozorovat například u sportovních 

přenosů ve vysílání televize Eurosport, která je ve vlastnictví americké společnosti Discovery, 

nebo u produktů jako je sportovní obuv Nike Air Jordan’s, jenž nosí nejen mladí po celém 

světě. (Wright, 1999) 

V opozici stojí ostatní, kteří jsou přesvědčení, že změny nastávající ve sportovním prostředí 

jsou aspektem globalizace a sport včetně své ekonomické stránky byl odjakživa globální 

záležitostí (Harvey a Rail 1996). Nicméně připouštějí, že sport se vyvíjel a vyvíjí v jakémsi 

„západním duchu,“ a to především díky dominantnímu postavení ekonomiky USA.  

Co mají výše uvedené názorové proudy společné je fakt, že oba uznávají dominantní 

postavení Spojených států v procesu globalizace sportu. Basketbal je toho jedině důkazem.  
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3.2.2 Globalizace basketbalu 

Z basketbalu se velice rychle po jeho vzniku stala oblíbená hra na celém světě. Z USA se již 

po dvou letech dostal do Paříže, Indie, Austrálie a Číny. V roce 1894 se začal hrát v Londýně, 

následně se rozšířil i v Latinské Americe, Japonsku nebo Íránu. (Tománek, 2010) 

S jeho postupným šířením se také různě vyvíjela pravidla. Pro potřebu jejich sjednocení 

a možnosti hrát mezinárodní utkání, byla v roce 1932 založena Mezinárodní basketbalová 

federace FIBA (Legrand, Rat, 2002). Všechny soutěže spadající pod tuto federaci se tak musí 

jejími pravidly řídit. 

Pojďme se podívat, jak vývoj pravidel postupoval v průběhu času. Postupně se našla 

vhodnější varianta koše, který již na rozdíl od toho starého neměl dno, což umožnilo výrazné 

zrychlení hry. Původní fotbalový míč se vyměnil za speciální basketbalový a ustálil se počet 

hráčů na hřišti i rozměry plochy.  K původním 13 pravidlům velmi rychle přibývala další. 

V 80. letech 20. století se ustálilo pravidlo určující rozměry hříště. V tomtéž období se také 

poprvé setkáváme s hodem za 3 body. Půlkruh vymezující tříbodový hod je vzdálen 6, 25 m 

od středu koše. Soupeř může z tříbodového hodu udělat dvoubodový, dotkne-li se míče před 

dopadením do koše. Veškeré změny pravidel se díky globalizačním procesům ze Severní 

Ameriky šířily velice rychle. FIBA je přijala za vlastní a zahrnula je do oficiálních pravidel 

soutěží, následně si je osvojil celý zbytek světa.  

V roce 1949 byla založena jedna z nejlepších lig světa NBA. Můžeme ji řadit mezi nejmladší 

sportovní ligy vůbec. V druhé polovině 20. století zde byla snaha přivést kromě domácích 

hráčů také zahraniční posily, což bylo podpořeno expandující globalizací (Sage, 2010). 

Problémem však bylo pravidlo, které zakazovalo profesionálním hráčům nejen z NBA 

startovat na OH. V roce 1992 se ale toto ustanovení zrušilo, což přimělo vedení klubů začít 

angažovat také zahraniční basketbalisty (Sage, 2010; Legrand, Rat, 2002). První otevřel bránu 

světu do NBA Číňan Yao Ming, který umožnil nabízet produkty NBA také na čínském trhu 

s potencionální klientelou sčítající 1,3 mld lidí, čímž otevřel zcela jinou dimenzi sportovní 

globalizace. (Crossan, 2013) 
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3.3  Migrace  

V dnešní době globalizace je migrace posilněna rozvinutou dopravní infrastrukturou a šířením 

informací prostřednictvím komunikačních technologií. Její počátky lze však definovat jen 

těžko. Již v pradávných dobách se obyvatelstvo stěhovalo k blízkosti řek nebo zdrojů potravy. 

Později byli hybnou silou migrace války či nepokoje v zemi a v dnešní době je důvodem 

zejména ekonomický prospěch a politická situace. Migraci se dostala zvýšená pozornost 

především v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století, kdy se podstatně zvýšil 

počet žadatelů o azyl. Tito lidé přicházeli ve většině případů z méně rozvinutých zemí do 

zemí ekonomicky vyspělejších. Reakcí byly zvýšené kontroly na hranicích a striktnější 

imigrační politika.  

Odbor Azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České Republiky definuje migraci jako 

„ přesun jednotlivců i skupin v prostoru, který je spolu s porodností a úmrtností klíčovým 

prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně ovlivňuje společenské a kulturní změny 

obyvatel na všech úrovních. S ekonomickým rozvojem se intenzita migrace neustále zvyšuje. 

Migrace může být krátkodobá, dlouhodobá, trvalá i opakovaná (cirkulární).“  

Migrace je ve své podstatě velice široký pojem. Osoby se přesouvají z nejrůznějších příčin 

a důvodů. Vědci, politologové i sociologové se proto snaží migranty roztřídit do skupin, dle 

kterých k nim poté přistupují. V odborné literatuře lze nalézt velké množství členění migrace. 

Jednou z nich je rozdělení dle Appleyarda (1992), který přistěhovalce dělí na: 

 Legálně přijatí imigranti 

 Legálně přijatí dočasní imigranti 

 Dočasní legální imigranti s vyšší kvalifikací  

 Ilegální (nedokumentovaní, tajní) imigranti 

 Žadatelé o azyl 

 Uprchlíci 

Pro tuto bakalářskou práci je nejdůležitější třetí zmíněná skupina osob, do níž se řadí 

migranti, kteří mají vyšší kvalifikaci, v našem případě jde o profesionální sportovce.  Ti do 

země přicházejí po podepsání pracovní smlouvy a zůstávají ve většině případů pouze po dobu 

jejího trvání. Vzhledem k tomu, že představují takzvaný „brain gain“, neboli příliv mozků, 

společnost je všeobecně přijímá kladněji a zároveň jsou považováni za výhodu pro 

ekonomiku státu.  
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3.3.1 Migrace sportovců 

Pojem migrace lze ve sportovním prostředí datovat k době, kdy se sport přeměnil z amatérské 

volnočasové aktivity na profesionální činnost a s tím spojený zdroj příjmu. Motivů sportovní 

migrace je celá řada. Sekot a Pětivlas (2014) kromě vidiny výdělku a ekonomického 

prospěchu uvádí mezi motivy také nabytí nové profesní zkušenosti, vypilování mistrovského 

herního stylu, možnosti ověřit si svůj talent ve vysoce kompetitivním prostředí nebo získat 

nové životní obzory a kariérní perspektivy.  

Na tak složitý proces jako je migrace, lze nahlížet z různých úhlů pohledu. Zatímco pro 

hostitelskou zemi je příliv profesionálních sportovců především pozitivem, neboť na jejich 

výchovu a rozvoj nemusela investovat žádné finanční prostředky, pro zemi výchozí je situace 

právě opačná. I fenomén migrace má jako všechno své světlé i stinné stránky. Podíváme se 

tedy, jak na věc nahlíží autoři odborné literatury.  

Wright (1999) spojuje migraci sportovců s následujícími problémy: 

 bojkot firem produkujících sportovní vybavení využívající levné pracovní síly ze zemí 

třetího světa, 

 nepřijetí zahraničních hráčů v národním družstvu ze strany fanoušků, 

 méně hráčských příležitostí pro domácí odchovance 

 rasismus a nenávist vůči zahraničním hráčům v místních klubech, 

 problémy kulturní povahy a rozdílnosti zvyků, obzvláště jedná li se o příchod hráče ze 

zemí s jiným náboženstvím či odlišnými kulturními zvyklostmi. 

Maguire a Stead (1998) naopak uvádějí výhody, které domácím klubům zahraniční posily 

přinášejí: 

 revitalizaci domácího sportu, 

 zvýšení atraktivity sportovní podívané prezentací nových osobností a herních stylů,  

 diváckou příležitost vidět opravdu ty nejlepší hráče,  

 zvýšení klubového členství a divácké návštěvnosti,  

 posílení zájmu sponzorů a médií,  

 konfrontační výzvu pro domácí hráče,  

 posílení prestiže klubových soutěží a reprezentace hostitelské země, přístup k talentům 

v případě nedostatku domácího dorostu. 
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3.3.2 Migrace v basketbalu  

Důsledkem globální migrace je stále zvyšující se počet basketbalistů překračujících hranice za 

účelem získat angažmá v klubech mimo svou mateřskou zemi. Ti nejlepší míří do legendární 

NBA, ostatní se snaží prosadit v zámoří. Bránu do NBA otevřel jako první Yao Ming, který 

v roce 2002 podepsal smlouvu s Houston Rockets. V letošním ročníku je na soupiskách 

z celkových 450 hráčů více než 110 zahraničních posil, přicházejících ze 41 různých zemí 

světa. Nejedná se tedy zrovna o malé procento, přičemž každým rokem toto číslo roste. To 

potvrzují i údaje ze sezóny 2009/2010, která uvádí ve svém výzkumu Crossan (2011). V NBA 

tehdy působilo pouze 75 zahraničních hráčů dohromady z 32 zemí.  

Zatímco dle statistik pouze 0.03 % amerických univerzitních hráčů dostane možnost hrát 

NBA, zbylí musejí hledat příležitost jinde (Lane, 2007). Ti představují v našem případě stranu 

nabídky, která je mnohonásobně větší než poptávka po nich. Vzniká nám zde tedy obrovský 

převis nabídky hráčů nad jejich poptávkou v zámořských ligách. (Crossan, 2011). Spoustu 

z těchto mladých talentů míří do některé z evropských lig. Eurobasket.com, ucelená 

basketbalová databáze pro profesionální sportovce, trenéry a agenty, udává, že v evropských 

mužských ligách momentálně působí více než 6000 amerických basketbalistů.  

Překvapivým údajem je vývoj počtu zahraničních hráčů v nejvyšší basketbalové lize mužů 

NBL. Zatímco dle Crossana (2011) zde v sezóně 2009/2010 působilo celkově 54 cizinců, 

o deset let později počet klesl na 46. Tatáž studie uvádí, že přibližně 60 % zahraničních hráčů 

po jedné sezóně českou ligu opouští. To se týká především posil z USA, z nichž po roce 

odejde alarmujících 91 %. Naopak slovenští hráči zůstávají dlouhodobě, ostatní hráči z EU 

poté odehrají v průměru 2-3 sezóny.  

Právě výše uvedená čísla byla motivem k uskutečnění tohoto výzkumu, jenž má za cíl zjistit, 

zda jsou procenta odchozích hráčů stále tak vysoká, a především zda je chyba na straně 

managementu klubů, nedostatek finančních prostředků či jiné osobní důvody hráčů.  

 

3.3.3 Motivace importu zahraničních hráčů do ČR 

Crossan (2011) ve své studii uvádí hned několik důvodů, proč mají české kluby o zahraniční 

posily zájem. Jedním z nich je zisk konkurenční výhody nad týmy, kteří využívají pouze 

domácí odchovance. Druzí přivádějí zahraniční hráče kvůli tomu, aby naopak byli schopni 



 

23 

 

konkurovat týmům, kteří již tuto výhodu mají. Zahraniční hráči přinášejí do týmu novou 

perspektivu hry a zároveň dokážou vybalancovat nedostatek domácích hráčů na trhu. Studie 

dále poukazuje na fakt, že přivést zahraničního hráče je pro klub výrazně levnější, než 

vyprodukovat kvalitního odchovance či odkoupit zkušeného Čecha z týmu jiného. Koupě 

cizince je jen o něco málo dražší, než odkoupení mladého českého hráče bez větší zkušenosti. 

Ve statistikách jsou však zahraniční hráči daleko úspěšnější, zatímco čeští „mladíci“ nemají 

ve svých prvních profesionálních sezónách příliš významné role. V následující tabulce se 

podíváme na statistiky hráčů z posledních tří sezón, konkrétně se zaměříme na poměr cizinců 

a Čechů v top 10. 

 

               Tabulka 1: Poměr Českých a zahraničních hráčů v top 10 

ročník 2018/2019 2017/2018 2017/2016 

  CZE non CZE CZE non CZE CZE non CZE 

body na 

utkání 
2 8 0 10 2 8 

body 

celkem 
5 5 3 7 5 5 

užitečnost 1 9 2 8 3 7 

Odehrané 

minuty 
4 6 3 7 5 5 

               Zdroj: vlastní kalkulace 

Tyto čísla pouze dokazují, proč je výhodou mít v týmu zahraniční hráče. Cizinci dominují ve 

všech kategoriích, kromě celkových bodů, kdy je zastoupení ve dvou případech přesně 1:1.  

Nyní si objasníme problematiku z druhé strany, aneb jaká je motivace zahraničních hráčů pro 

příchod nejen do ČR, ale celkově do ostatních evropských zemí. Důvodem je především 

obrovský převis nabídky basketbalistů působících v americké NCAA nad jejich poptávkou 

v NBA a ostatních top amerických ligách. Lane (2007) uvádí, že dle statistik pouze 3 % 

středoškoláků hrajících basketbal se dostanou do NCAA. Po skončení univerzity se jich do 

NBA probojuje pouze 0.03%. Zbylí basketbalisté poté představují obrovský převis nabídky 

nad poptávkou. Ti si následně hledají cestu do zámoří, kde je jejich šance prosadit se 

podstatně větší než v USA. V Česku se basketbal řadí mezi sekundární sporty, jehož slávu 

zastiňuje především fotbal. Zahraniční hráči tak mají možnost doplnit nedostatek hráčů na 

českém trhu. (Crossan, 2011) 
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3.3.4 Pravidla importu zahraničních hráčů 

Směrnice o startu zahraničních hráčů v družstvech oddílů a klubů ČR (2015) definuje 

zahraniční hráče jako „hráče, kteří mají cizí (jinou než českou) basketbalovou státní 

příslušnost ve smyslu řádů FIBA. Za zahraničního hráče není považován hráč cizí státní 

příslušnosti, jemuž byla vydána licence hráče ČBF před 15. rokem věku.“  

Veškerá pravidla a směrnice jsou tedy platná pro osoby splňující tuto definici.  

Článek I.7 této směrnice říká, že „řídící orgán v rozpisu soutěží může stanovit počet 

dospělých zahraničních hráčů v družstvu a konečný termín pro provedení změn v dané sezóně. 

Počet zahraničních hráčů kategorie mládež není omezen v jakékoliv soutěži mládeže či 

dospělých.“ 

Pro mou bakalářskou práci jsou stěžejní pravidla stanovená pro účast zahraničních hráčů 

v NBL. Popíšeme si je tedy v následujícím odstavci.  

Pátý článek všeobecných ustanovení Rozpisu národní basketbalové ligy pro hrací období 

2018/2019 uvádí, že během tohoto hracího období počet zahraničních hráčů zapsaných na 

soupisce není limitován. V jednom utkání smí však nastoupit pouze 5 z nich. Následně tento 

článek stanovuje podmínky pro registraci zahraničního hráče nového. Jednou z podmínek je 

mít vyrovnané veškeré finanční závazky vůči ČBF za registraci všech zahraničních hráčů 

včetně těch, kteří již v lize nehrají. Dále stanovy neumožňují registraci nového hráče 

v případě, že má tým nesplněné závazky na základě rozhodnutí arbitrážní komise.  

  

3.3.5 Basketbalový rozhodčí soud (BAT) 

Vzhledem k tomu, že nás v dotazování zajímalo dodržování smluvních podmínek ze strany 

klubů, není od věci objasnit si možnost řešení v případě, že by došlo k hrubému porušení 

kontraktu jednou ze smluvních stran. Právě k tomu slouží BAT (Basketball Arbitral Tribunal).  

Oficiální webové stránky mezinárodní basketbalové federace FIBA definují BAT jako 

oficiálně uznávaný nezávislý soudní orgán, poskytující služby pro řešení sporů mezi hráči, 

trenéry, agenty a kluby prostřednictvím rozhodčího řízení. Byl založen v roce 2006. Rozhodce 

rozhoduje na základě obecných úvah o spravedlnosti bez ohledu na konkrétní vnitrostátní 

nebo mezinárodní právo a jako trest může stanovit povinnost peněžního plnění, odnětí licence 

agenta FIBA, zákaz mezinárodních převodů pro hráče nebo zákaz registrace hráčů nových. 
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Řešení sporu prostřednictvím arbitrážního soudu je možné pouze jedná-li se o vážné porušení 

smluv, které nelze vyřešit prostřednictvím orgánu nižší instance.  

 

3.4  Péče o zaměstnance 

V pracovním prostředí České Republiky lze péči o zaměstnance rozdělit do tří skupin, a to na 

péči povinnou, smluvní a dobrovolnou. Povinná péče je dána zákonem a dalšími různými 

normami a vyhláškami. Řadí se sem například délka pracovní doby a doby odpočinku, 

bezpečnostní podmínky na pracovišti nebo odborný rozvoj zaměstnanců. (Koubek, 2009) 

Smluvními podmínkami se rozumí podmínky dané kolektivními či jinými pracovními 

smlouvami na podnikové úrovni. Chaloupková (2013) do této kategorie řadí například 

mimopracovní zájmové aktivity, příspěvky zaměstnavatele na relaxační programy, cestovní 

poukázky nebo poukázky na čerpání zboží. O těchto a mnoho dalších výhodách mají právo se 

zaměstnavatelem vyjednávat odbory. Ti reprezentují zaměstnance a jejich možnost 

spoluúčasti na rozhodování a řízení společnosti.  

Třetí a zároveň poslední skupinou je dobrovolná péče o zaměstnance. Ta závisí pouze na 

libovůli a strategii zaměstnavatele. Nevychází z žádných smluv a její plnění nelze vymáhat. 

Právě však tyto benefity poskytují největší výhodu v kompetitivním konkurenčním prostředí. 

Loajální a oddané pracovníky si třeba získat kvalitní péčí, neboť nejen zákazníci 

a spotřebitelé finálního produktu, ale také oni vytvářejí pověst zaměstnavatele a firmy jako 

takové.  

 

3.4.1 Zaměstnanecké výhody 

Vedle peněžní odměny hrají v systému odměňování významnou roli také další zaměstnanecké 

výhody, jejichž hlavním úkolem je motivace zaměstnanců k podávání kvalitních pracovních 

výkonů. Základní dělení benefitů je jednoduché. Buďto máme výhody finanční či nefinanční. 

Finanční výhody můžou být poskytovány jak individuálně za výkony jednotlivých 

zaměstnanců, tak celoplošně. Nemusí se přitom jednat pouze o peníze jako takové. Spadají 

sem také příspěvky na stravování ve formě stravenek, možnost využívat služební vozidlo či 

mobilní telefon, dary k výročím, naturálie ve formě produktů firem a spoustu dalších. Mezi 
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nefinanční výhody můžeme řadit třeba nadstandardní dovolenou, možnost práce z domova 

nebo pružnou pracovní dobu. Tyto výhody jsou častokrát daleko více ceněné než finanční 

bonusy.  

Specifickými výhodami pro profesionální sportovce můžou být například: 

 finanční bonusy za odvedené výkony; 

 přítomnost týmového fyzioterapeuta, maséra, nutričního specialisty a dalších 

odborníků; 

 volný vstup do posilovny či bazénu; 

 možnost stravování se zdarma či se slevou; 

 ubytování; 

 vozidlo; 

 vstupenky na zápasy zdarma pro rodinné příslušníky. 

 

3.4.2 Psychologie práce  

Psychologie práce je stále vyvíjejícím se vědním oborem, jenž zkoumá pracovní podmínky ve 

spojitosti s produktivitou, racionalizací úkolů či bezpečností práce v návaznosti na rozvoj 

zaměstnanců a jejich osobní spokojenost. Významným směrem tohoto oboru je teorie 

mezilidských vztahů. Za jejího zakladatele je považován profesor Harwardské univerzity 

Elton Mayo. Podstatou této teorie je především důležitost atmosféry na pracovišti, fungování 

kolektivu a význam mezilidských vztahů v pracovním prostředí. Během svého působení na 

univerzitě prováděl tzv. hawtornské studie, jejichž základem bylo upozornit na význam právě 

těchto sociálních vazeb, osobních a neosobních vztahů a dokázat jejich vliv na výkonnost 

pracovníků. (Chaloupková, 2013) 

Provazník (2002) definuje tzv. „hawtornský efekt“ jako situaci, kdy zaměstnanec plní 

usilovně zadané úkoly a stabilně podává skvělé výkony díky pocitu vděčnosti za možnost být 

součástí projektu, který je považován za výjimečný či smysluplný. Konkrétně ve sportovním 

prostředí to může znamenat být součástí týmu, který je pověstný pro svá vítězství, nebo už jen 

možnost hrát profesionální basketbal v mezinárodně uznávaných ligách, což s sebou přináší 

možnost být spatřen a odkoupen od týmu z ligy lepší.  
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3.4.3 Činitelé ovlivňující výkonnost pracovníků 

Na začátek je vhodné definovat, jak je pracovní výkon definován v odborné literatuře. Někteří 

z autorů definují výkon jako určité chování, druzí za výkon považují naopak konkrétní 

výsledky. Urban (2012) obě tyto možnosti spojil do definice, jenž říká, že „výkon lze obecně 

chápat buď jako výsledky, kterých mají zaměstnanci ve své práci dosáhnout, nebo jako 

chování, které by měli dodržovat, případě jako kombinaci obou požadavků.“ Armstrong 

(1999) ve svém díle cituje Brambucha (1988), dle kterého je „výkon znamená jak chování, tak 

výsledky. Chování vychází z vykonavatele a transformuje výkon z abstrakce na akci. Chování 

není jenom nástrojem pro dosahování výsledků, ale je také samo o sobě výsledkem – je 

produktem duševního a tělesného úsilí použitého k plnění úkolů – a může být posuzováno 

odděleně od výsledků.“   

Obzvláště ve sportovním prostředí je stabilní kvalitní výkon základem oboustranné 

spokojenosti spolupráce. Výkonnost pracovníků ovlivňuje celá řada činitelů. Armrstrong 

(1999, str. 48-51) rozděluje tyto činitele do následujících skupin: 

- Faktory individuální – mezi tyto činitelé spadají osobní předpoklady, motivace 

a postoj k práci, stres, identifikace s organizací či potřeba seberealizace a uznání. 

- Faktory organizační – aneb podmínky nastavené zaměstnavatelem, mezi něž se řadí 

možnost vzdělávání, kultura organizace, struktura organizace či styl vedení. 

V  neposlední řadě sem spadá především odměňování za provedenou práci. 

- Pracovní podmínky – pracovní doba, pracovní režim, charakter práce, mezilidské 

vztahy a překážky ve výkonu práce. To vše je součástí pracovních podmínek. 

- Pracovní prostředí – do předposlední skupiny se řadí prostorové řešení pracoviště, 

bezpečnost při výkonu práce, osvětlení, klimatické podmínky, hluk, vibrace a další 

rušivé faktory. 

- Ostatní faktory – činitelé jinam nezařazení.  

Spokojení zaměstnanci přinášejí kvalitní firemní výsledky. Právě proto je péče o ně klíčovým 

strategickým nástrojem. Každý jednotlivý faktor je nesmírně důležitý pro úspěšný chod firmy 

a její fungování v konkurenčním prostředí.  
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3.4.4 Péče o profesionální sportovce 

Na začátek by bylo vhodné definovat, koho můžeme za profesionálního sportovce považovat. 

Morávek a Štefko (2016) profesionály definují jako fyzické osoby „jejichž primární příjem 

plyne z úplatného provozování sportovní činnosti, která je hlavním předmětem jejího zájmu 

a (zpravidla) obživy, a která v návaznosti na ujednání se sportovním klubem nemůže 

poskytovat své (sportovní) služby ostatním klubům. Významným aspektem v tomto směru je 

dále skutečnost, že výdělečné možnosti této osoby po skončení její aktivní sportovní kariéry 

jsou do značné míry ovlivněny mj. úspěchy, kterých sportovec během obvykle krátkého období 

své kariéry dosáhl.“ 

V kolektivních sportech vystupují hráči ve většině případů vůči klubu v postavení OSVČ. 

Smlouva je tedy uzavírána na základě Nového občanského zákoníku a jejím předmětem je 

výkon sportovní činnosti hráčem pro daný klub, který mu za jeho činnost vyplácí odměnu. 

Práva a povinnosti dané vyplývající z tohoto vztahu se tedy od klasických smluv o uzavření 

pracovní činnosti liší. Smlouva mezi profesionálním sportovcem a klubem už je specifická jen 

tím, že dosti zasahuje do osobních životů sportovců, a to především z důvodu nutnosti 

dodržování žádoucí životosprávy. Povinností sportovců je účastnit se tréninkových jednotek 

a utkání družstva, dodržovat pokyny trenérů a realizačního týmu, vystupovat na veřejnosti 

a účastnit se na společenských akcích nebo například používat pouze sportovní oblečení 

určené klubem. Mezi povinnosti klubu může smlouva uvádět například povinnost poskytnout 

nejméně jeden den volna v kalendářním týdnu, vytvářet na své náklady příznivé podmínky, 

zabezpečit dopravu na utkání nebo poskytnout hráči volno k obstarání soukromých záležitostí 

(Baťhová, 2016). 

Veškerá výše uvedená práva a povinnosti jsou zcela na uvážení obou zúčastněných stran, 

neboť se jedná o smlouvu inominátní. Tento fakt dává klubům i hráčům prostor pro 

vyjednávání a zdokonalování podmínek spolupráce. V páté kapitole této práce nahlédneme do 

praxe a podíváme se, jaké konkrétní podmínky nabízejí zahraničním hráčům vybrané české 

basketbalové týmy.  
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4 METODIKA PRÁCE 

Tato kapitola popisuje zvolené metody provedení výzkumu a jejích vyhodnocení. Pro 

vytvoření primárních dat byl sestaven strukturovaný rozhovor. Otázek pro hráče bylo celkem 

12. Vedení klubů mělo o dvě otázky méně, zato odpovědi byli často daleko obsáhlejší. Při 

dotazování členů realizačních týmů jsme se zaměřili především na zjištění rozdílů 

v podmínkách při péči o zahraniční hráče, jak probíhá jejich výběr a jaká jsou od nich 

očekávání. V případě rozhovorů s hráči jsme se snažili co nejlépe porozumět jejich dosavadní 

zkušenosti s českou Koopertiva ligou a péčí ze strany českých klubů.  

V únoru 2019 byl projekt schválen Etickou komisí UK FTVS.  

 

4.1 Cíl výzkumu a stanovení výzkumných otázek 

Zahraniční hráči jsou v dnešní době nepostradatelnou součástí pro většinu týmu nejen v NBL, 

ale i ostatních ligách a celkově ve sportovním prostředí vůbec. Aby podávali požadované 

výkony a především aby byli ochotni nabídky od českých klubů přijímat, je nutné jim 

zabezpečit odpovídající péči srovnatelnou s ostatními evropskými zeměmi.  

Cílem tohoto výzkumu je zjištění rozdílů v péči o zahraniční hráče mezi vybranými 

basketbalovými kluby a měření spokojenosti hráčů s podmínkami, které jim jejich týmy 

nabízí. Z tohoto cíle jsme stanovili následující výzkumné otázky, které nám pomůžou přiblížit 

směr výzkumu. 

Výzkumné otázky 

- Jaké jsou rozdíly v péči o zahraniční hráče u vybraných českých klubů? 

- Jak zahraniční hráči hodnotí podmínky, které jim české basketbalové kluby nabízejí? 

- Jaké jsou hlavní důvody odchodu hráčů do jiných klubů popřípadě zemí?  

 

4.2 Zdroje dat 

V této práci využívám především dat primárních. Ty lze definovat jako data nově vzniklá, 

sesbíraná zadavatelem projektu, jenž jsou zároveň klíčová k dosažení cílů a splnění dílčích 
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úkolů práce (Kotler, 2013). Sběr primárních dat je zpravidla finančně i časově náročnější 

a vyžaduje důkladnou přípravu, jenž povede ke splnění očekávání projektu a zodpovězení 

výzkumných otázek.   

 

4.3 Metoda sběru dat 

Při tvorbě primárních dat jsme vzhledem ke spolehlivosti výzkumu zvolili formu osobních 

strukturovaných rozhovorů. Jedná se o jednu z kvalitativních metod sběru dat. Strauss 

a Corbinová (1999, str. 10) definují kvalitativní výzkum jako „jakýkoliv výzkum, jehož 

výsledky nejsou dosaženy pomocí statistických postupů nebo jiných způsobů kvantifikace.“ 

Jedná se sice o finančně nákladnější metodu než je například dotazníkové šetření, výsledky 

jsou však považovány za spolehlivější, především díky osobnímu kontaktu dotazovaného 

a osoby provádějící rozhovor. Při průběhu rozhovoru lze klást také otázky doplňující, nebo 

některé otázky vynechat, neboť byli zodpovězeny již dříve. Hendl (2017) vidí pozitiva 

kvalitativního výzkumu v hloubce jeho průběhu. Je zde totiž zapotřebí nejen zaznamenávat 

odpovědi, ale také sledovat řeč těla dotazovaného či to, jak se průběh rozhovoru vyvíjí.  

 

4.4 Charakteristika výzkumného souboru  

Poté, co jsme si určili na co, a jakým způsobem se budeme dotazovat, je načase vybrat také 

respondenty. Dle Malátka (2001) je jako první krok potřebné stanovit základní soubor, který 

obsahuje veškeré osoby, které splňují požadované charakteristiky pro zodpovězení otázek. 

V případě, že není možné získat odpovědi od všech členů základního souboru, provedeme 

výzkum na souboru výběrovém, jež obsahuje pouze část všech potenciálních respondentů.  

Výběrový soubor je využit také v této bakalářské práci. Z momentálně přítomných 

46 zahraničních hráčů v české lize se nám podařilo získat rozhovor s celkově 12 z nich, což 

představuje přibližně 30 % zastoupení. Co se týká rozhovorů se zástupci vedení týmů, 

dotazování bylo provedeno se 4 zástupci realizačních týmů. Výběrový soubor v tomto případě 

obsahuje 1/3 základního souboru.  

Výběr týmu a hráčů pro výzkum závisel především na osobních kontaktech a ochotě 

poskytnout rozhovory. Do výběrového souboru jsme se snažili zařadit zástupce z obou 

protipólů. Týmy, u kterých jsou zkušenosti zahraničních hráčů ne vždy pozitivní, jsme se 
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snažili porovnat s těmi, o kterých víme, že v péči o své zahraniční hráče vykonávají skvělou 

práci. 

 

4.5 Sběr dat 

Rozhovory probíhaly v březnu roku 2019. Před jejich samotným uskutečněním bylo třeba 

kontaktovat potencionální respondenty, podat jim informace o výzkumu a požádat je 

o souhlas ke zodpovězení otázek. Přibližně 90 % oslovených s provedením interview 

souhlasilo. 

Ve většině případů rozhovory proběhly v místě tréninkové jednotky, konkrétně před jejím 

zahájením. Hráči, trenéři či ostatní členové realizačních týmů byli vždy před zahájením 

dotazování seznámeni s obsahem informovaného souhlasu a anonymizací rozhovoru.  

Doba trvání jednotlivých interview byla u každého respondenta individuální. Hráčům 

zodpovězení otázek trvalo v průměru dvanáct minut, trenérům a manažerům dvacet. Průběh 

interview byl nahráván ve formě hlasového záznamu, který byl následně převeden do písemné 

formy a uchován na externím disku.  

 

4.6 Analýza dat 

Po provedení a převedení veškerých rozhovorů do písemné formy bylo zapotřebí analyzovat 

získané odpovědi a zpracovat je. K tomu byla využita metoda komparativní analýzy, jejíž 

podstatou je opakovaný rozbor odpovědí a následné sepsání závěrečné zprávy, ve které 

uvádíme shody a odlišnosti vycházející z rozhovorů jednotlivých respondentů. V průběhu 

pročítání označíme ty úryvky, které jsou pro nás v návaznosti na výzkumné otázky stěžejní 

(Sedláková, 2014).  
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5 ANALYTICKÁ ČÁST  

V této kapitole si rozebereme výsledky získané sběrem dat. Analýzu jsem rozdělila do tří 

podkapitol. V první z nich si uvedeme některá statistická čísla týkající se vývoje počtu hráčů 

NBL, a to jak zahraničních, tak domácích. Další dvě části jsou poté složeny z analýzy 

samotných rozhovorů. Nejprve se podíváme, jak odpovídali členové realizačních týmů, poté 

se přesuneme ke zkušenostem samotných zahraničních hráčů.  

 

5.1 Kooperativa NBL 

Národní basketbalová liga je nejvyšší basketbalová liga mužů v České Republice. V základní 

části soutěže je v tabulce 12 týmů s celkově 155 hráči. Celkový počet zahraničních hráčů je 

46. Na jejích podrobnější statistiky se podíváme v tabulce č. 3. Nutno podotknout, že veškerá 

uvedená čísla se týkají hrací sezóny 2018/2019 ve které tento výzkumprobíhal.  

Pravidla pro povolené počty zahraničních hráčů se v průběhu let různě měnila. V minulosti 

zde byla snaha ze strany České basketbalové federace o omezení počtu cizinců, zejména poté 

občanů mimoevropských zemí. Crossan (2013) ve své práci uvádí následující vývoj pravidel: 

 

Rok   Pravidla pro účast zahraničních hráčů  

1998-99  2 cizinci povolení, Slováci se počítají jako cizinci  

1999-2000  2, Slováci jako cizinci 

2000-01  2, Slováci jako cizinci 

2001-02  2, Slováci jako cizinci 

2002-03  2, Slováci jako cizinci 

2003-04  2, Slováci se počítají jako Češi 

2004-05  3, 2 mimo Evropu, Slováci jako Češi 

2005-06  8, 3 mimo EU, Slováci jako cizinci  

2006-07  8, 3 mimo EU, Slováci jako cizinci 

2007-08  8, 2 mimo Evropu, Slováci jako cizinci 

2008-09  8, 3 mimo EU, Slováci jako cizinci 
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2009-10  7, 3 mimo EU, Slováci jako cizinci 

2018-19 5, Slováci jako cizinci 

Zahraniční hráči se během průběhu let staly nepostradatelnou součástí české ligy. Podstatné 

změny nastaly v sezóně 2012/2013, kdy se cizinci přestali rozlišovat na hráče z EU a hráče 

pocházející ze zemí mimo EU. Na soupisce mohli mít týmy neomezený počet hráčů, nastoupit 

jich mohlo v jednom utkání maximálně 6. V posledních sezónách se může zdát, že se pravidla 

pro působení zahraničních hráčů podařilo ustálit.  

V následující tabulce se podíváme na přehled týmů, které tvořili Kooperativa NBL v letošní 

sezóně.  Tyto data porovnáme s tabulkou Crossana, která je součástí výzkumu z roku 2011.  

          Tabulka 2: Složení týmů 2009/10 

   Zdroj: Crossan, Ježdík, 2011 
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           Tabulka 3: Složení týmů 2018/19 

Tým Umístění 
Počet 

hráčů 
z EU 

mimo 

EU 
Češi 

Nymburk 1 13 0 4 9 

Svitavy 2 13 1 2 10 

Děčín 3 12 0 2 10 

Olomoucko 4 13 2 2 9 

Pardubice 5 14 1 4 9 

Ústí n. L. 6 12 0 4 8 

Opava 7 14 0 0 14 

Brno 8 12 0 4 8 

USK Praha 9 17 3 1 13 

Kolín 10 14 0 4 10 

Ostrava 11 12 2 4 6 

Hradec 

Králové 
12 14 3 2 9 

Zdroj: vlastní kalkulace 

Porovnáme-li výše uvedené tabulky, můžeme si všimnout, že některé týmy tvořící NBL 

v původním roce výzkumu byly nahrazeny kluby jinými. To pro náš výzkum není tak 

podstatné jako to, na co se zaměříme nyní, čímž je změna a vývoj počtu zahraničních hráčů za 

uplynulých 9 let. Počet hráčů z USA a dalších mimoevropských zemí se nijak výrazně 

nezměnil. Kde však můžeme vidět rozdíl je v jejich rozmístění. Z dat uvedených v první 

tabulce vychází najevo fakt, že v týmech obsazujících spodní příčky jsou počty zahraničních 

hráčů minimální. V roce 2018/19 je tomu však jinak, kdy i poslední kluby mají zahraničních 

hráčů podobný počet jako ti z první poloviny tabulky. Tým Opavy funguje stále bez 

zahraničních posil přicházejících mimo Evropskou Unii. Daleko výrazněji však klesly počty 

hráčů z oblasti EU, a to konkrétně z původních 25 v roce 2009/10 na letošních 16.  

Nyní se již přesuneme k výsledkům samotných rozhovorů. 

 

5.2 Výsledky rozhovorů se členy realizačních týmů  

Podařilo se mi provést rozhovor se třemi hlavními trenéry a jedním team manažerem. Každý 

z nich působí v jiném klubu, tudíž jsem získala odpovědi od jedné třetiny klubů působících 

v NBL. Můžu říct, že podle všech odpovědí, jde o členy realizačních týmů, kteří jsou 

v těsném kontaktu se zahraničními hráči, a jejich působnost je daleko rozsáhlejší, než jen 
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vedení nebo organizace tréninků a zápasů. Jeden z dotazovaných dokonce vede celý chod 

realizačního týmu.  

 

5.2.1 Motivace klubů pro recruiting zahraničních hráčů 

První z otázek byla zaměřená právě na motivaci mít v týmu zahraniční hráče. Všichni zástupci 

vedení týmů se v této otázce víceméně shodli na tom, že zahraniční hráči jsou do českého 

basketbalového prostředí přiváděni zejména na pozice lídrů. Tím, že mají zkušenosti z jiného 

prostředí, dokážou být zajímavým zpestřením hry a v mnoha případech i vzory a motivací pro 

mladé domácí hráče. To jde samozřejmě ruku v ruce s tím, že zahraniční hráči přispívají 

k posílení konkurenceschopnosti na evropské úrovni. 

 Toto tvrzení vystihují slova trenéra následovně. „Myslím si, že většina zahraničních hráčů, 

kteří přichází, jsou svými dovednostmi o něco vyspělejší než domácí hráči. Také jsou schopni 

přilákat fanoušky a pomáhají nám vyhrát zápasy. Také nám pomáhají v rozvoji mladých 

českých hráčů“ 

Jednou z dalších výhod mít zahraniční hráče v týmů jsou dle slov jednoho z respondentů také 

jejich charakterové vlastnosti jako je chuť vítězit, píle, odhodlání nebo touha přátelit se. Často 

stmelují kolektiv a bývají zásluhou toho, že hráči mají větší potřebu trávit více času společně 

jako tým a pořádat různé teambuildingové akce.  

Ve své odpovědi uvádí konkrétně, že „zahraniční hráči do týmu přináší mimo basketbalové 

kvality i prvky, které v tuzemském sportu pomalu vymírají. Myslím tím např. - profesionální 

přístup k utkáním i tréninku (pracují každý den naplno), touhu vítězit, touhu se přátelit (dnes 

již není zvykem, že i lokální hráči jsou v týmu přátelé a chodí někam spolu), odpovědnost za 

výsledek, umějí hrát pod tlakem atd.“ 

Zajímavou odpovědí a zároveň podnětem k zamyšlení byla myšlenka, že zahraniční hráči jsou 

určitým zpestřením pro domácí fanoušky a jakýmsi marketingovým nástrojem, vedoucí 

k růstu fanouškovské základny na sociálních sítích. Ačkoliv se to může zdát irelevantní 

k výkonu týmu jako celku, jde určitě o bonus, který je v dnešní době vysoce ceněn, neboť vliv 

sociálních sítí je rozhodně důležitý a může týmu přinést další zdroje financí získaných 

například sponzorskými nabídkami. Takto získané finance se poté dají využít nejen na další 

rozvoj marketingu, ale i na zlepšení kvality péče o hráče.  
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Slova trenéra zněla: „Víte, kdykoliv podepíšeme smlouvu s novým zahraničním hráčem, 

vždycky získáme spoustu nových fanoušku ať už na Facebooku nebo na Instagramu. To nám 

pomáhá ve všech prostředcích týmu.“ 

  

5.2.2 Očekávání od zahraničních hráčů 

Každý příchozí hráč plní v týmu určitou roli a jsou na něj kladeny různé požadavky. 

Z odpovědí našich respondentů vyšla najevo následující tři očekávání, která mají týmy od 

nově příchozích zahraničních hráčů. Pod každé očekávání si uvedeme citaci z rozhovorů, 

která potvrzuje dané tvrzení. 

 

 absolutní profesionalita - na hřišti i mimo něj 

„Vzhledem k tomu, že jsme profesionální tým, očekávám od nich profesionalitu, a to nejen 

na hřišti, ale také v každodenním životě. Hráči si musí uvědomit, že je na ně zaměřena 

daleko větší pozornost veřejnosti, a měli by podle toho také vystupovat. Víte, když jste na 

hřišti, musíte si uvědomit to, že reprezentujete celý klub, ne jen sebe. Proto je důležitý 

respekt k ostatním hráčům i rozhodčím.“ 

 být součástí týmu, podřídit se filosofii a respektovat spoluhráče  

„Požaduji, aby se snažili začlenit a účastnili se veškerých aktivit, které pořádáme mimo 

hřiště. Chci, aby byli dobrými spoluhráči.“ 

 být lepší než domácí hráči, být leader, nést odpovědnost za výsledek 

„Jednoznačně když přichází cizinec tak by měl plnit roli jednoho z leadrů týmu a zároveň 

by se měl podřídit naší filozofii, což často bývá trošku problémem.“ 

„Většinou by to měli být lídři týmu. Já zastávám tu teorii, že ti zahraniční hráči by měli 

být minimálně na stejné úrovni nebo ještě lepší než jsou naši domácí hráči.“ 

„Zahraniční hráči jsou většinou braní do týmu jako nositelé výsledku, to znamená, že jsou 

bráni jako rozdílový hráči, kteří mají největší tíhu odpovědnosti za výsledek.“ 
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Při volbě a výběru zahraničních posil samozřejmě záleží na propracovanému náboru. Před 

tím, než tým nabídne angažmá konkrétnímu hráči, musí mít předem jasně stanoveny 

požadavky, které musí daný hráč splňovat. 2 ze 4 dotazovaných uvedli, že tyto požadavky se 

týkají nejen sportovní výkonnosti, ale i osobnosti a charakteru hráče. Dobré vztahy v týmu 

a kvalitní sportovní výkony jsou neoddělitelně spojeny s atmosférou a osobními vztahy, čehož 

jsou si členové realizačního týmu dobře vědomi.   

 

5.2.3 Výběr hráčů 

Jako další nás zajímalo, kolik úsilí a jakou váhu, přikládají týmy důkladnému výběru svých 

zahraničních posil. V teoretické části jsme se zmiňovali o obrovském převisu nabídky 

zahraničních hráčů, především z USA a univerzitní ligy NCAA, nad optávkou v zámořských 

ligách. Není tedy jednoduché vybrat hráče, který přesně zapadne do týmu a vyhoví veškerým 

požadavkům trenéra. Odpovědi se v různých týmech lišili, co měli však společné, byla 

spolupráce se sportovními agenty. V první řadě si tým stanoví požadavky na hledaného hráče. 

Tělesné parametry, herní pozice, ale i osobnost a povahové rysy. Poté se vyřadí všichni 

kandidáti, kteří se nevejdou do cenového rozmezí. Ze zbylých možností se následně vybere 

ten nejvhodnější hráč, kterému tým nabídne kontrakt.  

Další možnost, jak tým vybírá zahraniční posily, je založená na předchozí zkušenosti 

a osobních vztazích ať už mezi trenéry a hráči, tak i u hráčů mezi sebou. Jeden z trenérů 

například působí jako coach na summer league v Las Vegas, kde se snaží poohlédnout po 

mladých talentech osobně.  

Je zde tedy mnoho způsobů, jak najít nové zahraniční posily. V momentě, kdy už trenéři mají 

potenciální kandidáty, snaží se o nich zjistit co nejvíc informací ať už od minulých trenérů či 

spoluhráčů, tak z různých videí a statistik. Ze všech získaných odpovědí bylo znát, že proces 

výběru hráčů týmy nepodceňují a snaží se před uzavřením smlouvy získat o hráči vždy co 

největší množství informací.  

Když už jsme se dozvěděli, jakým způsobem kluby hráče vybírají, následovala otázka, jak 

moc zkušení hráči musí být, zdali týmy vyžadují předchozí zahraniční zkušenost, nebo jim 

stačí nováčci. Odpovědi se opět lišily, samozřejmě každý klub má zájem, aby za něj hráli 

zkušení hráči, kteří již mají vybudovanou historii a jméno, působili v zámoří již v předchozích 

sezónách a management klubu tak ví, co od nich může očekávat a nemusí řešit komplikace 
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jako je například kulturní šok nebo psychická neodolnost. Jak už bylo výše zmíněno, na 

těchto hráčích stojí výsledek hry, a proto by měl být jejich výběr propracovaným a do detailů 

promyšleným procesem. 

To ovšem především z finančních důvodů není vždy reálné. Toho jsou si pověření zástupci 

týmu vědomi, a proto je do české ligy přiváděno spoustu nováčků, kteří přichází přímo 

z NCAA, bavíme-li se tedy o posilách ze Spojených států.  

Jde samozřejmě o riskantní tah, pokud trenér správně dokáže odhadnout, využít a rozvinout 

hráčův potenciál, zároveň se však jedná o daleko levnější variantu, než když se tým snaží 

získat hráče s předchozí zkušeností. Jeden z trenérů uvedl závislost požadavků právě na výši 

rozpočtu, druhý naopak kouká na pozici, na kterou hráč nastupuje. Další ze zástupců vedení 

týmu požaduje minimálně jednoletou zkušenost, nebo maximálně jednoho nováčka v týmu. 

Jako důvod uvádí složitost adaptace v průběhu první sezóny v zahraničí a snadnou 

pravděpodobnost rozptýlení. Poslednímu z dotazovaných na zkušenosti údajně nezáleží 

a s nováčky má prozatím zkušenost dobrou.  

 

5.2.4 Další poskytované nefinanční výhody 

Jako další nás zajímaly ostatní výhody kromě finančního ohodnocení, které jsou zahraničním 

hráčům nabízeny. Právě v této oblasti vidím největší možnost konkurenční výhody, příležitost 

zdokonalení a vytvoření prostředí schopného udržet hráče déle než jednu sezónu 

i s omezenými finančními prostředky. Bonusy jsem srovnala dle odpovědí jednotlivých 

zástupců týmů následovně.  

Team 1 - služební auto, byt, příspěvky na stravu, vyřízení víz, osobní asistence při potížích 

(24h/denně) 

Team 2 - možnost být spatřeni a objeveni lepšími evropskými kluby, rozjezd kariéry, hlavní 

trenér je Američan - porozumění a empatie, žádná jazyková bariéra 

Team 3 - finanční bonusy za vyhraná utkání, utkání v play off, cílové prémie, byt, 2x denně 

stravování, volný vstup do posilovny, velký hrací prostor a hlavní role v týmu 

Team 4 - kvalitní tréninkový proces, možnost dostat se do Evropy a být spatřen 

lepšími  kluby, široký realizační tým - nutriční specialista, kondiční trenér, nutriční 
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terapeutka, spolupráce s aplikačním centrem univerzity v Olomouci, byt, auto (automat), 2x 

denně stravování, finanční bonusy, letenku pro rodinného příslušníka navíc. 

Nutno podotknout, že informace uvedené v tabulce vycházejí pouze z informací získaných 

dotazováním, nejedná se tedy o kompletní seznam bonusů. Odpovědi a to jakým stylem si 

jednotliví dotazovaní otázku vyložili, se odvíjí od subjektivních asociací a nastavení priorit 

a filosofie týmu. Příkladem toho je fakt, že každý tým poskytuje svým zahraničním hráčům 

ubytování zdarma a minimálně jednu letenku, ne každý dotazovaný to ve svých odpovědích 

uvedl. 

 

5.2.5 Úroveň komunikace 

Bezproblémová komunikace s trenéry i ostatními členy realizačních týmů je podstatným 

faktorem ovlivňujícím spokojenost hráčů v českém sportovním prostředí. Pokud je v týmu 

trenér, který má problém mluvit anglicky, znamená to pro hráče nemalý problém. Nejenže to 

komplikuje vedení tréninků a utkání, ale také to ovlivňuje psychiku hráče a jeho spokojenost 

v daném týmu. Obzvláště pokud je to pro hráče první sezóna v zahraničí.  

Při sestavování otázek rozhovoru jsme předpokládali, že úroveň angličtiny u trenérů nebude 

všude stejná a už vůbec ne dokonalá. Z odpovědí však vyšlo najevo, že trenéři všech 

dotazovaných týmů mají angličtinu velice dobrou. Dva kluby mají dokonce zahraniční trenéry 

a komunikace v cizím jazyce je pro realizační tým i hráče na denním pořádku. 

V návaznosti na to vyvstávala otázka, kdo se zahraničními hráči primárně komunikuje. Tři ze 

čtyř dotazovaných se shodli, že v každém klubu je tým manažer, který zahraničním hráčům 

pomáhá s obstaráním organizačních věcí, jako je bydlení, víza, pojištění atd. V případě, že 

mají hráči jakýkoliv problém, ať už zdravotní nebo osobní, můžou zajít také za trenérem. 

Záleží samozřejmě na vztazích a systému, jaký si daný klub nastaví.  

Pouze jeden ze zodpovídaných uvedl, že s trenérem komunikují hráči jen v hale, a to 

o záležitostech týkajících se výhradně basketbalu. Zbylou komunikaci s nimi poté řeší 

vedoucí týmu. Z rozhovorů s hráči vyplynulo, že ti, kteří mají osobnější vztah s trenérem, jsou 

celkově spokojenější v záležitostech mimo hřiště. Nebojí se s ním řešit například svou 

rodinnou situaci nebo problémy v soukromém životě. To se samozřejmě odráží i na jejich 

herních výsledcích a výkonech na hřišti. Hráči, kteří jsou v dobrém psychickém rozpoložení 
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a nemusí řešit, zda budou mít finance na zaplacení účtů a zajištění své rodiny, logicky 

podávají lepší výkon a můžou se plně koncentrovat na svou práci.  

 

5.2.6 Počet zahraničních hráčů za poslední dvě sezóny 

V této otázce se nám potvrdila domněnka, že většina hráčů zůstává v týmu pouze jednu 

sezónu a následně odchází jinam. Z předchozí otázky vyplynulo, že za poslední dva roky se 

u dotazovaných vystřídalo celkem 36 hráčů. Pouze dva z nich působili v daném klubu obě 

sezóny. Když jsem se zeptala na důvod, proč se tak děje, odpovědi byly různé. V některých 

případech hráči odešli za lepší nabídkou, jindy nepodávali dostatečné výkony nebo nezapadli 

do týmu. Na druhou stranu při dotazování samotných hráčů na možnost hrát za stejný tým 

i v příští sezóně se hned 3 z 11 vyjádřili pozitivně, přičemž pro všechny tři se jedná o sezónu 

první v daném klubu.  

 

5.3 Pohled a zkušenosti očima zahraničních hráčů 

5.3.1 Představení respondentů 

Na úvod této podkapitoly si upřesníme informace o hráčích, se kterými se nám podařilo získat 

rozhovor. Vzhledem k anonymizaci dotazovaní nejsou uvedena jména ani kluby působnosti. 

Co je však pro tento výzkum podstatné, jsou informace o zkušenostech v profesionálním 

basketbalu, věkové rozmezí respondentů a počet zemí působnosti, především kvůli možnosti 

srovnání svých zkušeností.  

Rozhovory se nám podařilo získat s 11 hráči z celkově 6 různých týmů, což je přesně 

polovina klubů tvořících letošní ročník NBL. Snažili jsme se kontaktovat hráče, jak z klubů 

o kterých víme, že v péči o své zahraniční posily a hráče celkově odvádí skvělou práci, tak 

týmů kde jsme si určitých nedostatků alespoň v minulosti vědomi.  

Věkové rozmezí dotazovaných se pohybuje od 23 do 34 let. Průměrný věk respondentů je 

27 let a všichni jsou původem z kolébky basketbalu, USA. Každý respondent se věnuje 

basketbalu již od útlého věku. Ne každý má však stejné zkušenosti s profesionální kariérou. 

Zatímco dva dotazovaní mají za sebou více než 10 let působení v zahraničních týmech, téměř 

všichni ostatní působí profesionálně v rozmezí 3 až 5 let. Pouze pro jednoho hráče je tato 
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sezóna první zkušeností v profesionálním basketbalovém týmu. Získali jsme tedy odpovědi 

především od hráčů, kteří mají víceletou zkušenost se zahraniční kariérou, přičemž 

5 z celkových 11 působí v Čechách již několikátou sezónu. Zdá se, že na tom česká liga není 

tak špatně a někteří z hráčů se k nám přeci jen vracejí.  

Již tyto statistické údaje o dotazovaných nám napovídají, že se český basketbal za posledních 

10 let v otázce zahraničních hráčů posunul kupředu. Jak jsme již zmínili výše, v sezóně 

2009/2010, přibližně 60 % hráčů odchází po jedné odehrané sezóně. Z Američanů to bylo 

91 %.  

Pro bližší porozumění a možnost poznání, jak si české kluby stojí v porovnání se světem 

v očích hráčů, jsem se dotazovala na jejich předchozí zkušenosti. Konkrétně v kolika zemích 

měli tu možnost působit a zda můžou tyto zkušenosti porovnat. Ve většině případů hráči 

hodnotili evropské země jako velmi podobné. Rozdílnost viděli pouze v kultuře, jazycích či 

úrovni ligy. Pár konkrétních informací se mi podařilo získat od tří hráčů. Jeden z nich 

porovnával svou zkušenost ve Finsku, Maďarsku a České Republice, přičemž Česko hodnotil 

jako nejlepší variantu, především díky osobnímu přístupu k hráčům ze strany managementu. 

V ostatních dvou zemích vydržel přibližně 4 měsíce, poté se rozhodl vrátit do ČR. Jako důvod 

uvedl: „Odešel jsem po tak krátké době, protože situace v Maďarsku byla špatná. Způsob, 

jakým zacházejí s hráči, ani tréninkový proces mi nevyhovoval. Nejlepší možnou variantou 

bylo prostě odejít. Vrátil jsem se tedy zpět do České Republiky.“ Druhý hráč porovnává 

Německo a Ukrajinu, kdy s německou ligou má zkušenost dobrou, Ukrajinu však hodnotí jako 

„velmi zastaralou a zpomalenou.“ Nyní odehrál již čtvrtou sezónu u nás. Ostatní dotazovaní 

porovnávali spíše hru než podmínky o hráče. Zmiňovali především rozdílný evropský styl 

basketbalu a jeho taktickou stránku oproti individuálním výkonnostním požadavkům na hráče 

v USA. Nutno podotknout, že první zkušenosti dotazovaných v zámořských ligách byly 

ovlivněny obrovským kulturním šokem.  

 

5.3.2 Motivace příchodu de české ligy 

Pravděpodobně většina hráčů, zejména ti zkušenější, mají před každou sezónou hned několik 

nabídek od různých klubů z různých zemí a lig. Zajímalo nás tedy, proč se dotazovaní 

rozhodli právě pro Českou Republiku. Pojďme se podívat na následující odpovědi, které se 

nám dostali.  
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- Pro našeho nováčka byla česká liga kvalitním startem pro začátek kariéry a otevřením 

dveří do zámoří. To samé pro druhého respondenta, kterému bylo nabídnuto angažmá 

po čtyřech letech působení v NCAA.  

- Našeho nejzkušenějšího hráče, který má za sebou již 15 let v profesionálním 

basketbalu, nalákal do týmu sám trenér, se kterým několik let zpátky spolupracovali.  

- Dva hráči působící v jednom z nejúspěšnějších klubů uvedli jako hlavní motiv stabilní 

úspěchy týmu a kvalitní umístění. Přesná slova jednoho z nich jsou: „Jestli v životě 

dostanete šanci hrát za tým, který je pověstný pro svá vítězství, vždy byste měli využít 

tuto příležitost, protože vám to může pomoct ve vaší budoucí kariéře.“ 

- Zbylí hráči uvedli jako největší motivaci lásku k basketbalu a především možnost hrát 

lepší ligu než ve které působili v předchozích sezónách.  

Pravděpodobně každý profesionální sportovec má za cíl neustále posouvat své hranice 

možností, zlepšovat se v herních dovednostech a rozvíjet své individuální vlohy a schopnosti. 

K tomu je zapotřebí nejen píle a odhodlání, ale také kvalitní tréninkový proces a správný 

trenér, který dokáže rozvinout hráčův potenciál. Obzvláště pak pokud hráč přichází z úplně 

jiného basketbalového prostředí, jaké je například v USA, kde na univerzitách jde především 

o atletické individuální dovednosti jedinců, zatímco v Evropě se hraje na vypracovaný 

taktický systém a tvrdou obranu. Ve snaze potvrdit důležitost role trenéra jsem se ptala, zda 

došlo po herní stránce v průběhu sezóny k nějakému zlepšení a posunu. 

Odpověďmi nám bylo potvrzeno, že trenér hraje významnou roli nejen po kondiční a taktické 

stránce přípravy, ale především v procesu adaptace na daný herní systém týmu. 10 z 11 hráčů 

uvedlo, že se jejich schopnosti v průběhu sezóny zlepšily. Konkrétní progres vidí většina 

z nich právě v lepším porozumění evropského stylu hry, taktickém smýšlení nebo lepším 

rozhledu na hřišti.  

Pouze jeden respondent uvedl, že žádné osobní výsledky nevidí, a to z toho důvodu, že 

nehraje tak jak je běžně zvyklí, ale musí se adaptovat na herní systém týmu a požadavky 

trenéra. V zámoří tento hráč působí pouze druhou sezónu, čímž se jeho pocity částečně 

vysvětlují.  
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5.3.3 Dodržování smluvních podmínek  

Graf 1 – Dodržování termínu výplat 

 

 

Při sestavování rozhovoru a volbě otázek byla očekávání odlišná od reálně získaných 

odpovědí. Problém s dodržováním termínu výplat jsme předpokládali minimálně u dvou 

týmů.  Vycházeli jsme přitom ze zkušeností zahraničních hráčů z minulých let, se kterými byl 

vedoucí práce v kontaktu. Tyto informace jsme se snažili podložit výzkumem, přičemž 

výsledky naši domněnku z části vyvrátily. Pouze dva respondenti nejsou placeni ve 

stanoveném termínu. Ti samí hráči odpověděli negativně na otázku, zda jsou dodržovány 

všechny náležitosti uvedené ve smlouvě. Nutno podotknou, že oba dotazovaní působí ve 

stejném klubu. Snažila jsem se získat konkrétnější informace, ty mi však oba hráči odmítli 

poskytnout. V našem výzkumu si tedy musíme vystačit s těmito daty.  

Na druhou stranu u zbylých 9 respondentů zastupujících 5 různých týmů jsou veškeré 

podmínky kontraktů a termíny výplat dodržovány více než přesně. Dle odpovědí jsou si hráči 

vědomi toho, že ne všude fungují výplaty dle smluv. Jeden z dotazovaných uvádí, příklad ze 

své vlastní zkušenosti: „ve Finsku bylo běžné, že výplata chodila s pravidelným 2 až 

3 týdenním zpožděním.“  

Je jasné, že pokud nejsou dodržovány podmínky uvedené ve smlouvě ze strany klubu, ani 

hráči poté nejsou příliš motivováni odvádět svojí práci, jak nejlépe by mohli. Pojďme se teď 

naopak zaměřit na věc z druhého úhlu pohledu, aneb jak se týmu dokáže vrátit kvalitní péče o 
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své hráče. Vzhledem k tomu, že většina respondentů je se svou situací spokojená, uvedeme si 

některé odpovědi, které to více než jasně potvrzují. Jeden z dotazovaných nám na otázku zda 

jsou plněni veškeré podmínky a sliby odpověděl následovně: „říkám to pořád, že jsou možná 

až příliš milí. Jsou perfektní. Co se týče bussiness strany, nemusím se o nic starat. Jediným 

mým úkolem je soustředit se na basketbal. Nemusím se strachovat, jestli mé peníze přijdou 

včas. Kdykoliv se něco děje, třeba i v mém osobním životě, vždycky se nám snaží pomoct, 

promluvit si. Vidí nás jako víc než jen basketbalisty. Jsme tu jako jedna velká rodina. Je to tu 

opravdu skvělé a proto to tu tolik miluju. Dokonce jsme jednou vyrazili na hory, abychom 

strávili několik dní společně a poznali se i z jiné stránky než jen na hřišti. Nikdy v životě jsem 

nic takového nezažil. Je to tu prostě skvělé.“ 

Zdá se, že osobní přístup k hráčům je jedním z klíčových úspěchů k udržení si kvalitních 

basketbalistů a motivem pro podávání kvalitních výkonů. Důkazem je už jen fakt, že se tým 

v této sezóně umístil na medailové příčce, přičemž konkrétně tento hráč vybojoval místo 

v první desítce žebříčku střelců a v užitečnosti byl dokonce mezi třemi nejlepšími hráči.  Se 

situací v klubu je natolik spokojen, že před nedávnem podepsal smlouvu na další sezónu 

a s týmem tak zůstává další rok.  

Další zajímavou odpovědí uvedl hráč, dle jehož slov „tým splnil veškeré své sliby a závazky. 

Dokonce pomohli najít práci i pro mou přítelkyni, abychom spolu mohli zůstat celou sezónu. 

Za to jsem opravdu vděčný. Starali se o ni velice dobře, což je pro mě opravdu důležité. 

Celkově se mnou jednají velice otevřeně a upřímně.“ I tento hráč působí v klubu již druhým 

rokem a nastupuje za ně také na sezónu třetí.  

Jsme si vědomi toho, že možností odchodu nemusí být vždy jen nedodržení smluvních 

podmínek či malá finanční odměna. Existují samozřejmě případy, kdy vedení týmu odvádí 

v péči o své hráče excelentní práci, a přesto to ne vždy stačí. Významným faktorem 

ovlivňujícím hráče při rozhodnutí ke změně může být také třeba rodinná situace, nevyhovující 

kulturní prostředí, vůle hrát v lepší lize či jiné osobní důvody.  Poslední položená otázka proto 

zněla: „Co by se muselo stát, abyste se do týmu vrátil příští sezónu?“ 

Tři z dotazovaných vyjádřili jasnou vůli vrátit se zpět i v následujícím roce. Dva z nich již 

dokonce podepsali smlouvu. Nutno podotknout, že každý z těchto hráčů působí v jiném týmu.  

Další častou, a zároveň očekávanou odpovědí byla podmínka zvýšení platu. Zbytek odpovědí 

byl spíše výhybný, někteří respondenti uvedli, že to nezávisí tak úplně na jejich rozhodnutí 

jako na agentovi a domluvě s klubem. Jako odpověď mě osobně překvapila podmínka získání 
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důležitější role v týmu. Z interview s trenéry a manažery jasně vyplývá, že zahraniční hráči 

jsou přivádění především na pozice lídrů, což uvedl i trenér tohoto hráče.  

Po shrnutí veškerých informací zjištěných dotazováním jsme dospěli k výsledku, že největší 

rozdíly v péči o zahraniční hráče nevycházejí ani tak z materiální podstaty jako z přístupu 

k hráčům, dochvilnosti a dodržování podmínek stanovených smlouvou.  Přestože peníze vždy 

byly, jsou a budou jednou z hlavních motivací hráčů vykonávat svoji práci, jak nejlépe umí, 

dobré vztahy v týmu a přímé srdečné jednání dokáže hráče udržet i při nižším platovém 

ohodnocení, ačkoli bohatší kluby se širokou sponzorskou základnou budou mít vždy výhodu 

před těmi chudšími.  
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6 DISKUZE 

Zahraniční posily se pro drtivou většinu týmů tvořících NBL staly nepostradatelnou součástí 

soutěže. Pouze jeden z 12 klubů nemá na soupisce ani jednoho cizince. I týmy, které se 

umístily ve spodní části tabulky, mají ve všech případech minimálně 4 zahraniční posily. 

Rozdíl tvoří především zkušenosti těchto basketbalistů s profesionální ligou. Pokud tým nemá 

dostatečné finanční prostředky na nákup zkušeného hráče, volí cestu nováčků a naopak. Při 

studiu odborné literatury jsme se podívali na klady a zápory spojené s příchodem cizinců do 

hostitelské země a jaké faktory ovlivňují jejich výkonnost. To, jak teorie koresponduje 

s reálnými zjištěními získanými dotazováním, si nyní porovnáme. 

V teoretické části jsme si uvedli některé příklady problémů, které Wright (1999) spojuje se 

sportovní migrací. Konkrétně můžeme seznam najít v kapitole 3.3.1 týkající se migrace 

sportovců. Po uskutečnění rozhovorů a jejich vyhodnocení se podíváme, zda jsou tyto 

problémy také českou basketbalovou realitou mezi našimi respondenty.  

Je pravdou, že zahraniční hráči berou příležitosti domácím odchovancům? Z tabulky 1, která 

porovnává počty hráčů v top 10 je zřejmé, že v počtu odehraných minut mají zahraniční 

posily lehce navrch. Faktem zůstává, že NBL tvoří z 1/3 cizinci. Otázkou je, zda by bez nich 

nejvyšší česká basketbalová liga byla na takové úrovni, na které je dnes. Z odpovědí zástupců 

vedení týmů vyšlo najevo, že bez zahraničních hráčů by byli české týmy daleko méně 

konkurenceschopné na mezinárodní úrovni. Zhodnotila bych tento problém tedy tak, že 

zahraniční hráči určitě zabírají některá místa na soupiskách domácím odchovancům, 

každopádně hodnota, kterou svým týmům přináší už jen svými výkony na hřišti, tento fakt 

dostatečně kompenzuje. Zároveň si myslím, že pro mladé české hráče to může být motivací 

na sobě pracovat a dostat se do A týmů díky své píli a kvalitě. Zároveň oficiální pravidla pro 

utkání NBL počty cizinců na soupiskách za jedno utkání omezují, tudíž nemusíme mít strach, 

že by zahraniční hráči vytěsnili domácí hráče úplně.  

Druhým problémem na seznamu je rasismus a nenávist vůči zahraničním hráčům v místních 

klubech ze strany fanoušků. Toto tvrzení bych si dle svého názoru dovolila zamítnout. 

Samozřejmě pokud hráč přijde do malého města, kde obyvatelé nejsou zvyklí na občany jiné 

barvy pleti, určitě bude pro místní jakýmsi pozdvižením. Rozhodně jsem však při 

rozhovorech neměla pocit, že by byl některý z dotazovaných hráčů terčem nenávistných či 
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rasistických napadení. Naopak dle slov jednoho z trenérů jsou cizinci jakýmsi lákadlem pro 

fanoušky.  

Jako poslední ze seznamu problémů spojených s migrací se podíváme na problémy kulturní 

povahy a rozdílnosti zvyků, jedná li se o příchod hráče ze zemí s jiným náboženstvím či 

odlišnými kulturními zvyklostmi. Kulturní šok zmínilo celkem 9 z celkových 15 respondentů. 

Adaptovat se na naší kulturu a přestěhovat se z USA do tak malé země jakou je Česká 

Republika rozhodně není jednoduché. Co se týče víry a náboženství, žádné radikální 

problémy jsem v průběhu sbírání dat nezaznamenala. Na základě rozhovorů se zástupci 

vedení týmu jsem nabyla dojmu, že si jsou týmy vědomi změny, kterou zámořské ligy 

přicházejícím basketbalistům přináší a snaží se jim v procesu adaptace co nejvíc pomoci. 

Jeden z trenérů dokonce zmínil, že „svým hráčům poskytují auto. To bývá s automatickou 

převodovkou, aby se tu netrápili s manuálem.“ Dále v rozhovoru uvedl příklad z praxe. „Stalo 

se nám, že jsme recruitovali hráče, který měl s sebou děti, tím pádem jsme řešili školku. 

Problémem je pak i jazyková bariéra. Museli jsme najít školku, kde alespoň jedna z učitelek 

umí alespoň trošku anglicky. Těch věcí co řešíme je hodně.“ Jak jde vidět, vedení týmu si plně 

uvědomuje rizika kulturních změn, kterými hráči procházejí, a snaží se jim příchod do zámoří 

co nejvíce usnadnit.  

O kousek dále ve stejné kapitole jsme si uvedli výhody, které domácím klubům zahraniční 

posily přinášejí dle Maguira a Steada (1998). První výše zmíněné pozitivum byla revitalizace 

domácího sportu, což nám rozhovory potvrdily. Zahraniční hráči jsou pro tuzemské 

basketbalové prostředí jakýmsi „kořením.“ Díky tomu, že velké množství z nich pochází ze 

samotné země původu basketbalu, dokážou nám přispět odlišným přístupem či způsobem hry, 

čímž se nám potvrzuje i druhý zmíněný bod v seznamu, jenž uvádí zvýšení atraktivity 

sportovní podívané prezentací nových osobností a herních stylů.  

Následující bod v seznamu říká, že dalším kladem je divácká příležitost vidět opravdu ty 

nejlepší hráče. I toto tvrzení nám víceméně respondenti a analýza statistik potvrdili. 

Zahraniční hráči jsou ve většině případů přiváděni na pozice lídrů, jsou častokrát nositeli 

výsledku a dominují statistikám v užitečnosti, celkovém počtu bodů a dalších kategoriích. To 

jde ruku v ruce s požadavky na tyto hráče. Měli by být tedy lepší než hráči domácí, tudíž 

fanoušci místních týmů opravdu získávají šanci vidět skvělé talenty na palubovce jejich 

spřízněného klubu.  
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Zvýšení klubového členství a divácké návštěvnosti nám při rozhovoru potvrdil jeden 

z dotazovaných trenérů, který uvedl, že „příchod nových zahraničních hráčů s sebou nese 

vždy nárůst sledujících na sociálních sítích.“ O posílení zájmu sponzorů a médií se nám 

žádný z respondentů při dotazování nezmínil a ve výzkumu jsme se tím také nezabývali, tudíž 

tento bod nelze posoudit.  

Posílení prestiže klubových soutěží a reprezentace hostitelské země dotazování ukázalo také 

jako pravdivý fakt, když jako důvod pro angažování zahraničních hráčů respondenti uváděli 

zvýšení konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni.  

V teoretické části jsme se poté věnovali výkonnosti zaměstnanců ve vztahu k pracovním 

podmínkám. V kapitole 3.4.3 jsme si uvedli skupiny činitelů dle Armrstronga (1999), které 

výkonnost ovlivňují. První skupinou jsou faktory individuální, do nichž spadá celkově 

osobnost zaměstnance, v našem případě hráče. Vzhledem k tomu, že požadavky na 

profesionální hráče nejsou jen tak nějaké a jedná se o vysoce kvalifikované pracovníky, již 

proces náboru, jak nám respondenti uvedli, by měl nevhodné kandidáty eliminovat. Hráči 

naopak při rozhovorech uvedli vděčnost za možnost hrát basketbal a být součástí týmu, což 

přirozeně zvyšuje jejich motivaci podávat kvalitní výkony. Co se týče stresu, ten vedoucí 

pracovníci v pozici zaměstnavatelů vzhledem k charakteru profese eliminovat nemůžou. Co 

však v jejich silách je, je výběr psychicky silných hráčů, kteří dokážou hrát pod tlakem a nést 

jako lídři zodpovědnost za výsledek. Veškeré individuální faktory se logicky projevují v ceně. 

Pokud chce tým zvolit levnější variantu, musí jít cestou nováčků. To s sebou samozřejmě nese 

riziko nižších výkonů spojených právě s vlivy individuálních faktorů. To nám potvrdilo nejen 

dotazování, ale i horší umístění týmu v tabulce, jehož součástí je i náš jediný dotazovaný 

nováček.  

Druhou skupinou ovlivňující výkon jsou faktory organizační. Připomeňme si, že sem spadá 

například styl vedení či odměňování. Jak jsme již uváděli výše, očekávání ve včasnosti výplat 

byla před dotazováním odlišná. Zdá se, že se týmy, u kterých jsme si byli jakýchsi nedostatků 

v minulosti vědomi, se ze svých chyb poučili a na tomto faktoru zapracovali. Pouze jeden 

klub má s nedodržováním termínů, popřípadě nízkou odměnou výplat, stále problém. To se 

projevilo v celkových výsledcích týmu. Umístil se ve spodní třetině tabulky. Na styl vedení 

a možnost vzdělávání se byla zaměřena především otázka týkající se progresu pod daným 

trenérem. Jak jsme již uvedli v analytické části, 10 z 11 dotazovaných se dle subjektivního 

posouzení v průběhu sezóny zlepšilo a posunulo o kousek vpřed, tudíž v této oblasti nemám 

co vytknout. 
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Jako poslední se zaměříme na to, jak se týmy snaží podněcovat výkony svých hráčů 

pracovními podmínkami. Co na mě osobně z výsledků dotazování zapůsobilo nejvíc, byl 

přístup, s jakým vedení klubů k hráčům přistupuje. Pořádání teambuildingových akcí a snaha 

trávit čas společně i mimo hřiště je toho důkazem. Ve výsledkové části jsme si citovali 

některé odpovědi hráčů týkající se plnění podmínek. Myslím si, že právě v oblasti 

mezilidských vztahů a vytvoření harmonického prostředí mají kluby příležitost předehnat své 

konkurenční evropské ligy a udržet si loajální zaměstnance, když už nemají finanční možnost 

hráčům poskytnout vyšší platové ohodnocení.  



 

50 

 

7 ZÁVĚR  

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, na jaké úrovní se nachází péče o zahraniční hráče 

v českém basketbalovém prostředí, jak se liší pracovní podmínky u vybraných dotazovaných 

klubů a jak jsou s nimi spokojeni samotní basketbalisté. K výzkumu byla použita kvalitativní 

metoda strukturovaných rozhovorů. Respondenty byli jak členové zahraničních týmů, tak 

zahraniční hráči. Výsledky dotazování byly shrnuty v páté kapitole.  

Jako první jsme analyzovali odpovědi získané od členů realizačních týmů, konkrétně se 

jednalo o tři trenéry a jednoho manažera. Z výsledků vyšlo najevo, že rozdíly nejsou až tak 

v materiálních bonusech, jako je například ubytování, vozidlo či letenky, ale v dodržování 

stanoveného termínu výplat a celkovém přístupu k hráčům. Při uvádění motivace náboru 

cizinců dotazovaní uvedli, že hlavním cílem je přivést hráče na pozice lídrů. Takoví hráči 

mají daleko větší finanční ohodnocení než nováčci přicházející ve většině případů z NCAA. 

Tuto levnější variantu volí méně solventní týmy. 3 ze 4 respondentů působí v klubech, které 

se umístili v letošní sezóně do pátého místa. Všichni dotazovaní hráči z těchto týmů mají za 

sebou více než jednu sezónu v zahraničí. Družstvo, které vede poslední dotazovaný trenér, se 

umístilo ve spodní třetině tabulky, přičemž jeho členem je náš jediný nováček. On a jeden 

z jeho kolegů uvedli, že tým nesplnil všechny podmínky stanovené smlouvou včetně 

včasného vyplácení mzdy.  

Respondenti zastupovali celkem 6 týmů, přičemž 5 z nich se umístilo v první polovině 

tabulky. Všichni tito hráči již mají předchozí zkušenost v některé z evropských lig. Šestý tým 

byl reprezentován nováčkem a jeho finální umístění až tak pozitivní nebylo. Z tohoto 

poznatku lze vyvodit, že týmy z první poloviny tabulky dávají přednost především 

zkušenějším hráčům i za cenu vyšších finančních nároků. To se jim alespoň v letošní sezóně 

vyplatilo.  

Výsledky rozhovorů s hráči pro nás byli překvapující. Drtivá většina dotazovaných byla 

s podmínkami a péčí v české lize spokojená. Očekávání před provedením samotných 

interview byla odlišná. Odpovědi se lišily od očekávání zejména v oblasti dochvilnosti 

vyplácení mezd nebo například dodržování veškerých podmínek uvedených ve smlouvě. Zdá 

se, že se některé týmy poučily ze svých předchozích chyb a snaží se je neopakovat. 3 z 11 

respondentů vyjádřili vůli vrátit se do stejného týmu i v sezóně následující. 4 hráči vyžadují 

zvýšení finanční odměny. Úroveň mzdové hladiny v České Republice je v porovnání 
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s ostatními, zejména západními evropskými státy stále poměrně nízká. Není tedy divu, že 

většina zahraničních posil volí českou ligu jako „odrazový můstek“ své zámořské kariéry, kde 

se snaží zviditelnit a následně získat angažmá v zahraničních ligách jako je například 

španělská či německá liga. Jeden z trenérů tento fakt dokonce uvedl mezi výhody nabízející 

příchozím hráčům.  

Na závěr výzkumu lze konstatovat, že momentální situace týkající se péče o zahraniční hráče 

není vůbec špatná. Pozitivní reakce hráčů předčily naše očekávání. Jako stěžejní pro udržení 

hráčů je dodržování smluvních podmínek, včasná výplata a vytvoření pozitivního prostředí 

s kvalitními mezilidskými vztahy.  
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Příloha č. 1 - Žádost o vyjádření Etické komise UK FTVS  

 



 

 

 

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane, vážená paní, 

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním 

v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o 

lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí 

ve výzkumném projektu v rámci bakalářské práce na UK FTVS s názvem Péče o zahraniční hráče 

v českém basketbalu, prováděné v místě tréninku. 

Cílem výzkumného projektu je zjištění spokojenosti zahraničních hráčů s podmínkami v českém 

basketbalovém prostředí. Tyto informace budou podkladem pro zpracování návrhů na zlepšení 

podmínek a vyvarování se odlivu zahraničních posil.  

1. Při sběru dat budou využity metodou polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovor bude 

nahráván a poté zpracován do písemné anonymizované formy a následně odeslán 

k odsouhlasení dotazovaným s pravdivostí sepsaných informací. V neanonymizované podobě 

ho budu poslouchat pouze já jako zpracovatel výzkumu. Nahrávka bude smazána po přepsání 

a anonymizaci rozhovoru, uchována bude osobně v mém heslem zajištěném počítači  

2. Jedná se o neinvazivní metodu. 

3. V období od února 2019 do dubna 2019 bude probíhat sběr dat formou rozhovorů. Rozhovory 

budou probíhat na základě domluvy s jednotlivými hráči v místě tréninku. Jeden rozhovor 

bude trvat nejvýše hodinu.  

4. Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika v rámci tohoto typu 

výzkumu. 

5. Očekávaným přínosem výzkumného projektu je získání informací ohledně spokojenosti 

zahraničních basketbalistů v českém prostředí a zjištění důvodů jejich odchodů a 

nespokojenosti. 

6. Účast na výzkumu je bez odměny. 

7. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě a publikována 

v bakalářské práci, případně budou využita při další výzkumné práci na UK FTVS. Po 

anonymizaci budou osobní data smazána. 

8. Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie ani videozáznam. 

9. S celkovými výsledky a závěry výzkumu se může seznámit v repozitáři závěrečných prací 

Univerzity Karlovy od dubna 2019.  

10. V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu:  Alena Mrázová               Podpis:  

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:                                                            Podpis: 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí 

ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem 

dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast 

ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi 

UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 

 

Místo, datum ....................Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis:  

 

Souhlasím s textem přepsaného a anonymizovaného rozhovoru v rámci výše uvedeného výzkumu.  

Místo, datum .................... Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis:  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

 

 

Příloha č. 3 – Rozhovor s vedením týmu č. 1 

 

Jaká je Vaše pozice v týmu? 

V první řadě jsem hlavní trenér. Dále zajišťuji nejenom veškerou sportovní stránku, ale také 

vše co se týče recruitingu, scautingu hráčů, dále zajišťuji celkový chod realizačního týmu ať 

už je to jeden asistent, druhý asistent, fyzioterapeut, nutriční specialista, sportovní psycholog. 

Všichni tihle lidé jsou pode mnou, takže to je má hlavní práce a samozřejmě příprava té 

sportovní stránky věci v celém klubu od mládeže až po A tým.  

 

Proč chcete ve svém týmu zahraniční hráče? 

Basketbal je podle mě druhý nejrozšířenější ne-li nejrozšířenější globální sport na světě,  

a jednoznačně je nejrozšířenější, co se týče počtu federací na světě, takže ta migrace hráčů po 

celém světě je velká. V basketbale je to ohromnou výhodou oproti ostatním sportům, protože 

na americkém kontinentu, v Severní Americe  je tento sport dobře prezentován přes vysoké 

školy, přes NCAA takže produkují hodně hráčů, přičemž ne všichni jsou schopni se prosadit 

do NBA, což je nejlepší liga světa, a pak hledají práci. Jsou zajímavým kořením pro hru 

a jsou z kolébky basketbalu. Samozřejmě bavíme se o Američanech. Pak jsou takzvaný baltský 

školy, což jsou Litevci, Lotyši nebo ruská škola - Rusko, Bělorusko, Ukrajina a dále třeba 

balkánská škola kam spadají státy bývalé Jugoslávie a další jižanské státy jako Španělsko, 

Itálie, Řecko. Ta fluktuace těch národností je veliká a myslím si, že je to vždycky takovým 

správným kořením pro ten tým a je důležité hráče přivádět s nějakým účelem.  

 

Co od nich očekáváte? 

Jednoznačně když přichází cizinec tak by měl plnit roli jednoho z lídrů týmu a zároveň by se 

měl podřídit naší filozofii, což často bývá trošku problémem. Hráči přicházejí z jiné kultury, 

s jinou mentalitou, ale myslím si, že máme natolik propracovaný recruiting, že se nám to daří. 

Přivádíme hráče, kteří jsou lídři a kteří se ve své kariéře buď chtějí posunout o level výš, 

a berou tohle jako přestupní stanici, nebo sem jdou dohrát tu kariéru, což se třeba stalo loni 

v případě Branta, který měl za sebou euroligovou kariéru a na sklonku kariéry chtěl ještě 

hrát, chtěl hrát v Evropě, takže každý ten případ je jiný. Záleží zase na věku toho hráče, v 

jakém stádiu kariéry se nachází. 

  

 

 



 

 

 

Jak je vybíráte? Sledujete videa s nimi? Kontaktujete jejich trenéry? 

Většinou zadám do spolupracujících agentur, já tomu říkám takový bio, co by ten hráč měl 

mít. Výška, váha, pozice, jaký by měl mít dovednosti, jeho charakter. Jestli by to měl být spíš 

introvert/extrovert. Tohle všechno řešíme a na základě potom té selekce nám přijde třeba 60 

hráčů, kterýma my se potom probíráme. Samozřejmě ne jeden s těch žebříčků v tom 

recruitingu je samozřejmě cenovka. Pohybujeme se v určitých mantinelech a pak selektujeme. 

Selektujeme na základě videí, referencí, voláme do předchozích působišť. Dám příklad třeba 

z loňska, jeden hráč působil ve Finsku, kde já mám dobré kontakty s některýma finskýma 

hráčema, kteří s ním byli v týmu. Zjišťoval jsem, jaký byl v týmu, jak se choval v šatně. 

Vlastně potřeboval jsem zjistit i jaký byl mimo hřiště, takže když už pak máte nějakého 

kandidáta, tak zjišťujete vše, než dojde k tomu zásadnímu, což je  návrh smlouvy. To ještě není 

podepsání té smlouvy, je to pouze smlouva o smlouvě budoucí. Ten hráč musí nejdříve přijet, 

projít vstupní lékařskou prohlídkou. Což se taky dějě, že hráči tou prohlídkou neprojdou. Pak 

jsou další věci, to znamená, že buď se mu sníží odměna a musí se fyzicky připravit, aby se 

dostal na tu požadovanou odměnu. Někdy neprojde vůbec prohlídkou, protože má třeba 

zatajované zranění a tím pádem toho hráče posíláme zpátky a veškeré náklady jsou na 

agenturu (letenky atd.) Takže ten proces je velkej. 

 

Jak moc zkušení musí hráči být? Požadujete od nich zkušenost v jiném zahraničním 

týmu? 

Je to různý. Většinou záleží na pozici. Já většinou když recruituju pivotmana tak požaduji 

zkušenějšího hráče, který už něco prošel. Samozřejmě že čím zkušenější hráč, tím má vyšší 

finanční nároky. Nebo má třeba i mimo finanční nároky. To znamená, že je to třeba hráč 

kolem třicítky, který přijede s manželkou, takže se musí řešit, zdali manželka bude chodit do 

práce, potřebují větší byt, auto atd. Stalo se nám, že jsme recruitovali hráče, který měl s sebou 

děti, tím pádem jsme řešili školku. Problémem je pak i jazyková bariéra. Museli jsme najít 

školku, kde alespoň jedna z učitelek umí alespoň trošku simply english když to tak řeknu. Těch 

věcí co řešíme je hodně. Co se týče nováčků, tam většinou řešíme to, aby se aklimatizovali, 

aby pochopili evropskou kulturu, že mají zdravit. Aby si uvědomili, že i my v Čechách umíme 

hrát basket, aby respektovali své spoluhráče. Tam je velkej problém s egem, protože ti hráči 

jsou poprvý za mořem, poprvý v Evropě a myslí se, že my jsme tady takový indiáni pro ně 

basketbalový. A další věci, na které dbáme, je to, že jim musíme vysvětlit, že přicházejí do 

sedmnácti tisícového městečka. Když přichází hráč třeba z Filadelfie, která má aglomeraci 



 

 

 

4 miliony obyvatel tak je to pro něj samozřejmě kulturní šok. Tohle všechno mi zohledňujeme, 

aby se tady ten hráč cítil dobře.  

 

Kromě peněz, co dále nabízíte zahraničním hráčům za výhody? 

Já se většinou dívám hráčům na jejich kariéru. Když recruitujeme hráče, kteří jsou mladí, 

a vidíme v nich potenciál, tak jim potom vysvětluji, že jde do organizace, která ho může 

katapultovat do ligy, která je daleko lepší než ta česká. Může se dostat do Španělska, 

do Německa, do Itálie a tak dále. To by pro ně mělo být hnacím motorem, takže my mu 

nabízíme kvalitní tréninkový proces. Myslím si, že my v Čechách máme jeden z nejlepších, 

i díky tomu, že máme široký realizační tým. Máme asistenta, který je na skills. Máme 

kondičního trenéra, který s nimi řeší nejen posilovnu, ale i celoživotní vzdělávání ohledně 

jejich těla. Aby se o sebe uměli starat, dbali na správný spánek, regeneraci. Zároveň tady 

máme nutriční terapeutku, která s nimi probírá to, co by měli jíst před výkonem, co by měli 

doplňovat v průběhu výkonu, nebo po výkonu aby správně zregenerovali. Samozřejmě to řeší 

dle věku hráčů a jejich metabolismu. Spolupracujeme s univerzitou v Olomouci, s aplikačním 

centrem, kde my toho hráče rozebereme do posledního šroubku. Řekneme mu, na čem má 

zapracovat, jeho svalové disbalance atd. Tohle je nadstandart, který se v Česku moc nedělá. 

Je to zase díky kontaktům přes univerzitu a zároveň tady mají výbornou regeneraci, což bývá 

dost často opomíjené i ve vyšších ligách. V neposlední řadě co těm hráčům nabízíme, je 

dvakrát denně stravování tzn. obědy, večeře. To je velká výhoda. Dále mají svůj byt 2+kk 

a auto. To bývá s automatickou převodovkou, aby se tu netrápili s manuálem. Kromě platu 

tam mají samozřejmě nějaké další finanční bonusy plus ještě navíc mají jednu zpáteční 

letenku. Letos klub například zaplatil letenku na Vánoce pro přítelkyní jednoho z hráčů, 

protože jsme hráli a nestihl by letět domů. To jsou takové bonusy a výhody, které poskytujeme 

hráčům, aby se tu cítili dobře. To na druhou stranu znamená i větší tlak na to, aby hráli dobře 

a podávali co největší výkony.  

 

Mluví váš trenér anglicky? 

Ano. Mluvím pořád anglicky. I na české hráče. Samozřejmě ne vždy, ale když se řeší 

basketbalová stránka věci tak mluvím anglicky tak, aby se ten američan necítil ochuzený o tu 

informaci, kterou předávám domácímu hráči. Když bych v mateřském jazyce vytýkal já 

nějakou chybu domácímu hráči a potom v angličtině zahraničnímu, tak ten by se potom mohl 

cítit tak, že jemu vytýkám chyby a ostatním ne. Je důležité, aby věděl, že měříme všem stejně. 

Samozřejmě když pak je to face to face tak už se s domácím hráčem bavím česky.  



 

 

 

 

Kdo primárně komunikuje s vašimi zahraničními hráči? 

Hodně s nimi komunikuje můj asistent, který mluví plynule anglicky. Máme tým manažera na 

plný úvazek, který se stará o hráče. Zajišťuje jim pojištění, platíme za ně srážkovou daň. Řeší 

jim víza, popřípadě víza pro rodinné příslušníky. Když se děje něco, že jsou kluci nemocní 

nebo něco potřebují tak se to s nimi snažíme řešit my trenéři a už s tím nezatěžujeme další 

osobu.  

 

Kolik jste měli celkem zahraničních hráčů během posledních 2 sezón? 

V posledních dvou sezónách jsme měli celkem 6 zahraničních hráčů. 4 v minulé a 2 v letošní 

sezóně.  

 

Kolik z nich zůstalo do dnešního dne? 

Dva zahraniční hráči, které tu máme, jsou tu od začátku  letošní sezóny. Z loňska tu již nikoho 

nemáme. 

 



 

 

 

Příloha č. 4 – Rozhovor s vedením týmu č. 2 

 

Jaká je Vaše pozice v týmu? 

Hlavní trenér. 

 

Proč chcete ve svém týmu zahraniční hráče? 

Zahraniční hráči do týmu přináší mimo basketbalové kvality i prvky, které v tuzemském sportu 

pomalu vymírají. Myslím tím např. - profesionální přístup k utkáním i tréninku (pracují každý 

den naplno), touhu vítězit, touhu se přátelit (dnes již není zvykem, že i lokální hráči jsou 

v týmu přátelé a chodí někam spolu), odpovědnost za výsledek, umějí hrát pod tlakem atd. 

 

Co od nich očekáváte? 

Zahraniční hráči jsou většinou braní do týmu jako nositelé výsledku, to znamená, že jsou 

bráni jako rozdílový hráči, kteří mají největší tíhu odpovědnosti za výsledek (společně se 

stěžejními lokálními hráči). 

 

Jak je vybíráte? Sledujete videa s nimi? Kontaktujete jejich trenéry? 

Proces výběru je velmi složitý a zdlouhavý. Většinou se začíná u známých a spolupracujících 

agentů, od kterých již hráči byli bráni dříve. Poté přijde sledování videí, snaha získat další 

informace od bývalých týmů či trenérů, kolikrát i se samostatným hráčem, vysvětlení jemu či 

agentovi jeho roli v týmu, posléze přichází domluva o výši kontraktu a ostatních věcí. 

 

Jak moc zkušení musí hráči být? Požadujete od nich zkušenost v jiném 

zahraničním týmu? 

To jde ruku v ruce s výší kontraktu, pokud tým nemá moc velký rozpočet, jde cestou rookie, 

pokud má hráč již zkušenosti z Evropy, je pak výrazně dražší avšak jeho scouting je 

podrobnější a možnost omylu pro nás padá velmi dolů. 

 

Kromě peněz, co dále nabízíte zahraničním hráčům za výhody? 

Náš tým nabízí hráčům krom měsíční odměny bonusy za vyhraná utkání, bonusy za utkání v 

play off, cílové prémie, platíme ubytování v plném rozsahu v soukromém bytě, a stravu 2 x 

denně. Co se týká basketbalu, náš klub nemá vlastní halu, proto můžeme trénovat jen jednou 

denně, hráči mají volný přístup do posilovny. Naší největší devízou je, že zahraničním hráčům 

nabízíme velký hrací prostor (porce minut) a hlavní role v týmu, který mají za úkol táhnout. 



 

 

 

 

Mluví váš trenér anglicky? 

Ano. 

 

Kdo primárně komunikuje s vašimi zahraničními hráči? 

O basketbalových věcech a v hale je to trenér, všude mimo je to vedoucí týmu, který pro hráče 

zařizuje první poslední. 

 

Kolik jste měli celkem zahraničních hráčů během posledních 2 sezón? 

3 plus letos nové 4. 

 

Kolik z nich zůstalo do dnešního dne? 

Dva roky zpátky a v loni jsme měli stejné 3 cizince, kteří byli v týmu dva roky. Všichni 

přerostli velikost našeho týmu a odešli za lepším, proto máme nové čtyři hráče od letošní 

sezóny. 



 

 

 

Příloha č. 5 – Rozhovor s vedením týmu č. 3 

 

What is your position in the team? 

I am the head coach for 3 years now. Before I was a player. 

 

Why do you want foreign players? 

I think that foreign players help balance out the team. Lot of times you have the czech guys 

and you try to add something that czech guys do not bring. I think a lot of the foreign guys 

that come are a little bit better skill wise than the home players so they are able to help you 

out. Also I think that they are attractive players for the fans and also they are able to help you 

win games. I was a foreigner here myself as a player and lot of times you have that 

responsibility to do a little bit more than a home player so yes I think that the foreigners can 

really bring some exposure also to your club. For example our team whenever we sign a 

foreigner you know we get many new followers on Instagram on Facebook and all this type of 

things so it helps you in all assets of the club. They also can help you develop the younger 

players because they see the foreigners see how they play see how they work and they are 

able to emulate them and I think it helps the young czech players when you bring foreigners to 

your team. 

 

What do you expect from them? 

You know because we are professional team so I expect them to be professional and that 

means you expect them when they are not on the court when they are in everyday life to try to 

incorporate themselves and take part in whatever type activity we have. I want them to be 

good teammates. I try to get the foreigners to do not just hang with foreigners. We started the 

season with 4 americans and now we have 3 americans and 1 croatian guy so I try to get 

those guys to not just hang with each other but also to be with the czech guys. I try to get them 

to try to learn a few words to try to assimilate with czech culture. I try to get those guys to be 

the best players that they can be. I expect them to come over here and be better than the czech 

players. We just want them to work hard on the floor we want them to be a normal human 

beings off the floor, do not cause any problems. Unfortunately we had a situation this season 

when one of our american failed a drug test so we had to sent him home. Those are some of 

the things that come with new sign and not just foreigners but players in general. You know 

sometimes they do not follow the rules, they break the rules but I try to get those guys when 

they come over especially the foreigners to understand that they have a bigger spotlight on 



 

 

 

them so they have to carry themselves in that manner so again you just try to get them to be as 

professional as possible. You know when you on the court you need to carry yourself in the 

way that you are representing the club and not just yourself so you have to be respectful to 

players to the referees to everybody. To be as professional as possible is what we ask from 

them.  

 

How do you chose them? Do you watch videos? Do you talk to their past coaches? 

Yeah, most of the time what happens is after the season is over and you go through your 

evaluations you gonna figure out what do you need for the next season and then our general 

manager he speaks with the agents and the agent use their list of players. There are million 

players and every agent has a ton of players so you just filter by how much money you have to 

spend, kinda what position you looking for so lot of it is going through agents and how we do 

it here is me have assistent coach, the general manager and we have one another coach so 

there are four of us and we look through these guys and give our opinions. Because I am the 

head coach I have the final say of which player I would like to sign. And then last year I did 

something for the first time I went to Las Vegas to the summer league and I was coaching in 

one exposure camp and it is a camp that provides players the opportunity to play in front of 

couches from Europe so lot of these would like to come overseas and play. So I did that last 

season and I would like to do it again this year. I will try to go there and find some new 

players. A lot of it too could be a word of mouth. Actually the croatian guy that we sign now is 

from another coach who I know who recommended him. You can find players many different 

ways. There are many players who reach out to you on social media. So yeah, it is usually 

through agents, then you watch videos and you try to watch as much videos as possible. Of 

course if you find a player that you like you gotta try to find as much information so you have 

to call his old coaches, to try to find out how he was as a person as a player because you can 

have a good player but most important is try to bring a guy who is a good person so he can 

mix with the team. I think the more foreigners you have the harder it is to get guys to be 

together. Yeah and that is kinda how we do process. A lot of is through agents, watching 

videos, word of mouth, friends.. 

 

How much international experience do you look for in players? 

Uhm, that's a good question because usually I didn't mind if they didn't have any international 

experience but I think after this season I would like to take place that at least have one year 

experience because when you bring guys over that has no experience is a total shock to him. I 



 

 

 

think it's easy to get distracted then. You know when I first came to play overseas I was the 

only american on the team and there was no Facebook etc. so I had to incorporate myself 

with the team. But nowadays you know as soon as the practise is over guys are on the phone, 

they are going home, they stay on computers and they spend less time with each other so it's 

harder for those new guys to spend time with the team and if you don't have any experience I 

think it takes too much time. I would never bring for example if we gonna have 4 foreigners 

on our team I would never bring 4 rookies. I need to have guys with at least one year 

experience. I do not mind to have one rookie but one is enough. I do not wanna have more. So 

I would say at least one year of international experience. 

 

Besides paying players what else do you give them? 

Because our team plays in the FIBA competition which is an international competition we 

offer players the opportunity to get recognized to get seen by better clubs in Europe. I was 

looking at our club as almost like starter club for players, for foreigners. If they come 

here  they have opportunity to play well, to win, they can get some exposure and they get 

opportunity to go and play in some better leagues. I think also because there are not a lot of 

american coaches in Europe especially in Czech I'm the only one. You have also an israel 

coach, you have a guy from Greece, one also from Bosnia so there are some other. But I still 

think to have a guy like me who kinda understands especially americans where they come 

from and what they are going through I think also is something enticing for a lot of players 

because 17-18 years I played professional basketball and I never played for american coach. 

So even the language barrier for me was tough when I first came over here. My coach didn't 

even speak english. 

 

Does your coach speak english? 

Yeah you know I speak english to the guys that's good but we have a rookie in our team and 

he has never played for another coach besides me so when he leaves and he goes and play for 

example somewhere in Serbia where the english could be a little bit different he might not 

understand everything it's gonna be a culture shock for him. So again I think it's positive that 

they have a coach that speaks english because it can help those guys understand a lot more 

then to have a someone for you to translate. Sometimes they don't translate the right way, 

sometimes it's a lot slower than you need it so it is completely different to have a native 

english speaker as a coach. 

  



 

 

 

Who primarily communicate with your foreign players? 

 

Yes. Because me I am the head coach so I'm the guy who kinda needs to get all of the 

information to them. We have a team manager who is czech of course but he lived 8 years in 

England so he speaks pretty good english so he is also a person who communicates a lot with 

them. Most of the players I would say from our nine czech players seven speak english pretty 

good so most of the guys speak english pretty well so it's easy for those guys to communicate 

but I try to get those guys to learn some czech words and stuff. But czech is pretty hard. 

 

How many foreign players did you have during your last two seasons? 

We had four this year. Last season we had two. We started with three but we finished with 

two.  

 

How many of them stayed till now? 

None. We had one guy my first year. Because I was playing and I got injured and during that 

time our coach resigned so I became the coach. It is 3 years from now. As I told you one guy 

we had to sent him away because he failed the drug test, one guy has a broken wrist right 

now, the other has a bad achilles so he's not playing. So there is actually just one player out 

of those four that is playing right now but before that yes I was satisfied with those guys. 



 

 

 

Příloha č. 6 – Rozhovor s vedením týmu č. 4 

 

Jaká je Vaše pozice v týmu? 

Pracuju tady jako team manager. Starám se o celý chod týmu, vlastně o všechny ty běžný 

každodenní věci. Plus mám ještě na starosti akademii, kde jsem jako organizační pracovník. 

Všechny přestupy, soupisky, komunikace s ČBF  jde přeze mě.  

 

Proč chcete ve svém týmu zahraniční hráče? 

Jelikož chceme být konkurenceschopní na mezinárodní úrovni. Kvalita českých hráčů není 

dostačující na to, abychom mohli být konkurenceschopní v Evropě. Proto se snažíme přivést 

zahraniční hráče, kteří by nám v tom měli pomáhat. 

 

Co od nich očekáváte? 

Většinou by to měli být lídři toho týmu. Já zastávám tu teorii, že ti zahraniční hráči by měli 

být minimálně na stejné úrovni nebo ještě lepší než jsou naši domácí hráči. Teď to mají 

docela těžký, protože máme v týmu většinu reprezentantů. Tuhle sezónu se to bohužel moc 

nepovedlo, minulou sezónu to bylo dobrý. Někdy je to o náhodě, buď sem jdou ti kluci přímo 

z univerzity, nebo už ty kráče známe, víme o nich, že jsou zkušenější. Je to vždycky těžký, 

nevidíme tomu hráči do hlavy, a když si nesedne do toho týmu tak může být sebelepší, ale 

povahově to nejde.  

 

Jak je vybíráte? Sledujete videa s nimi? Kontaktujete jejich trenéry? 

To je spíš na trenérech. Náš trenér má v tomhle volnou ruku. Dostane pouze omezený 

rozpočet, do kterého se musí vejít a potom je vybírá skrz agenty. Některé agenty už máme 

ověřené, něco je na doporučení hráčů, ostatních trenérů a tak. 

 

Jak moc zkušení musí hráči být? Požadujete od nich zkušenost v jiném zahraničním 

týmu? 

Ani nemusí být nějak zkušení. Minulý rok jsme sem přivedli kluka rovnou z univerzity a ten byl 

úplně super. Inteligentní, hrál perfektně a momentálně hraje za Tel Aviv, takhle se posunul. Je 

to vždycky potom na tom, koho ten trenér hledá. Nepožadujeme vyloženě zkušenosti. Bereme i 

hráče přímo z univerzit, ale samozřejmě taky už zkušenější hráče, kteří jsou na ten evropský 

basketbal zvyklí.  

 



 

 

 

Kromě peněz, co dále nabízíte zahraničním hráčům za výhody? 

Myslím si, že naši zahraniční hráči zde mají kompletní servis. Starají se v podstatě jen o to, 

aby se najedli, přišli včas na trénink a odehráli dobře zápas. Mají k dispozici služební auto, 

byt, můžou se zde i stravovat. Nemají to sice zadarmo, ale za zlevněné peníze. Kompletně mají 

od nás pojištění, zařizujeme jim víza. Když je nějaký problém s policií, nebo problém na bytě 

tak volají mě. To potom řešíme s domovníkem nebo přijedu já osobně. Na telefonu jsem 24 

hodin denně, samozřejmě to musí být v mezích. Nemůžou potom volat pořád, ale třeba na 

začátku když sem přijedou tak nevědí, jak si objednat jídlo, tak volají mě než se to naučí. Na 

druhou stranu je super, že tady máme hráče, který je u nás už třetí sezónu, takže i on se o ně 

postará a pomůže jim.  

 

Mluví váš trenér anglicky? 

Ano, musí. On je taky cizinec, takže tady jede angličtina. Máme trenéra Izraelce, druhý trenér 

je Slovinec a kondiční trenér je Litevec.  

 

Kdo primárně komunikuje s vašimi zahraničními hráči? 

Jak už jsem říkal, veškeré problémy řeší se mnou, ale všichni trenéři mluví anglicky, takže 

kdykoliv můžou přijít i za nimi.  

 

Kolik jste měli celkem zahraničních hráčů během posledních 2 sezón? 

Tuhle sezónu máme 4 a 3 už jsme vyměnili, takže dohromady 7. Minulou sezónu jsme měli 5 a 

asi 4 jsme vyměnili, takže 9. Celkem tedy nějakých 16 hráčů.  

 

Kolik z nich zůstalo do dnešního dne? 

Z minulé sezóny zůstali dva. Měnili jsme je, protože buď nepodávali dostačující výkony, 

nezapadli do týmu, nebo i na jejich vlastní žádost.  

 



 

 

 

Příloha č. 7 – Rozhovor s hráčem č. 1 

 

Personal information (age) 

I am 29.  

 

How long have you been playing basketball? 

Since I was 4 years old so for 25 years. Very long time. 

 

How long have you been playing professionally? 

Now this is my 5th year.  

 

How long have you been playing abroad? 

All five years abroad. My first year 2014 was here in Czech. Next season was in Finland. 

Midseason I came back to Czech Republic. 2016/17 I was in Hungary. Then I went to 

Pardubice for two more years. Back to Hungary and now I am here in Czech Republic. 

  

For how many teams have you played? 

I played 5 teams. But Finland and Hungary I was there maybe for 3 or 4 months and I left 

because the situation was just bad and I came back to Czech Republic. The way they handle 

with the players, the coaching was bed so it was just best for me to leave and i came back to 

Czech Republic.  

 

In how many countries did you play + Can you compare those experiences? 

Czech, Finland, Hungary. So 3 all together as far as countries. Czech for sure is the best 

country I played in. As far as the style of basketball and how they treat the players and also 

the business side of it. The style of play I think was pretty much the same level but Czech 

Republic for sure is just a lot more personal. They treat their players more than just players. 

The management is a lot better than the places that I have been which is why I am back in 

Czech republic for sure. 

 

What was your motivation to come to play here? 

My motivation is just the fact that I love playing basketball and of course my family because 

they have been supporting me. But for sure it is the love for basketball which is why I am here 

now. If it was not for the love for basketball. I don't think I would have lasted a year.  



 

 

 

 

Did you improve under this coach? 

Yeah for sure. Definitely under this coach. You know he coach the young national team for 

a while. He teaches me things from like more than just be a basketball player but actually be 

a basketball player and a coach on the court at the same time. So I definitely improved a lot.  

 

How is the level of communication with your coach? Does he speak english? 

Yes he does. We talk for hours. We are kinda best friends as well so it is cool. I never 

experienced the type of coaching that the coach doesn't speak english or its hard to 

communicate. Since i have been here especially here in Czech Republic I have been able to 

communicate perfectly with the coaches. 

 

What would have to happen for you to return to this team? 

It would be nice for sure to come back here. For sure I wanna have make sure that we have a 

good seasons because of course for us as americans when we do come the team pretty much 

bring us on to make sure that we are leaders. For me and of course for the team to want me 

back I have to do my part in being a leader. So it will just all come down to my decision and 

you know as far as I think what is the best for my carrier for the next season I definitely would 

like to come back here because I can say it's just been a great experience for me. Of course 

you want a pay raise as well but in order to get the pay raise I have to make sure I am doing 

my part as a player but as long as I am doing my part as a player  I think the team would 

want me back and I wouldn't mind to come back.  

 

Has the team fulfilled their promises/obligations?  

Yeah. Altheway. I always say they are little too nice. They are perfect. Business side, I don't 

have to worry about anything I have mainly just focus on basketball. I am never worried if my 

money come on time. If there is anything that's wrong maybe in our life other than basketball 

they talk to us you know they see us more as just basketball players. We are like one big 

family here. It's really nice and that's why I love it here so much. 

I have no problems at all here. All season I am just happy. Like I said I have been to places 

where I was making good money but outside of basketball it was like just worse because when 

you wasn't playing basketball you didn't show with the team. 

As a team here we went to mountains we spent a few days together like no basketball just 

being with each other playing games you gotta see the different side of players.  



 

 

 

First at all I have never done anything like that with other players. You know you would think 

we are brothers. It is really cool and I love it here.  

 

Are you paid on time? 

Yes as I said before I don't have to worry about that at all.  

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 8 – Rozhovor s hráčem č. 2 

 

Personal information (gender, age, team) 

I am 34. 

 

How long have you been playing basketball? 

Ive been playing basketball maybe for about 20-25 years almost. 

 

How long have you been playing professionally? 

15 years professionally. 

 

How long have you been playing abroad? 

Abroad I have been playing for about 12-13 years now. 

 

For how many teams have you played? 

I might play for maybe 10 teams. 

 

In how many countries did you play + Can you compare those experiences? 

I think I played in about 8 countries. In Europe it is very similar. I think the main difference 

for us foreigners is the language. It is the most different. 

 

What was your motivation to come to play here? 

I had the relationship with the head coach. We worked together some years ago. He called me 

we spoke and we have obviously a pretty good work and relationship so I decided to come. 

 

Did you improve under this coach? 

Yeah like I say we have worked before so we have worked a year together already so I know 

how he was. 

 

How is the level of communication with your coach? Does he speak english? 

He is also foreigner so there is no communication problem. 

 

 

 



 

 

 

What would have to happen for you to return to this team? 

Depends. It is a lot of factors that go along to signing for a team and also resigning for the 

team. That would depend as much on myself as it would depend on the club itself so there are 

many factors that are going to that. 

 

Has the team fulfilled their promises/obligations? 

Yeah. As far as taking care of their responsibilities and obligations to their players this is one 

of the teams that are very reliable.  

 

Are you paid on time? 

Yeah absolutely. If I wasnt I wouldnt be here.  

 

  

 

 



 

 

 

Příloha č. 9 – Rozhovor s hráčem č. 3 

 

Personal information  

I am 26. I am from New Jersey 

 

How long have you been playing basketball? 

I started in 11th grade so it's 9 years. 

 

How long have you been playing professionally? 

I have been playing 5 years. 

 

How long have you been playing abroad? 

This is my 5th season. 

 

For how many teams have you played? 

I played for 5 different teams. 

 

In how many countries did you play + Can you compare those experiences? 

I played in 5 different countries. I played in France I played in Italy. Much bigger cities 

The difference is that those are bigger cities and the culture style is just different. 

 

What was your motivation to come to play here? 

We just want to be a part of this team and keep it going.  

 

Did you improve under this coach? 

I finally adapt to their systém so I’ve learned something new for sure. It’s more about to 

understand the way the team plays you know. 

 

How is the level of communication with your coach? Does he speak english? 

Well he is foreigner so there is no problem with communication at all. 

 

What would have to happen for you to return to this team? 

It all depends which offers I’ll get. Now I focus on this season and we will see what’s gonna 

happen then.  



 

 

 

 

Has the team fulfilled their promises/obligations? 

Yes I didn’t have any issues since I came here. Everything is going well. 

 

Are you paid on time? 

Yes I am. 

 



 

 

 

 Příloha č. 10 – Rozhovor s hráčem č. 4 

 

Personal information  

I am 27, I'm from Huston. 

 

How long have you been playing basketball? 

I started when I turned 17 so 10 years. 

 

How long have you been playing professionally? 

I have been playing 4 years. 

 

How long have you been playing abroad? 

This is my second season overseas. 

 

For how many teams have you played? 

I only played for 2 teams. 

 

In how many countries did you play + Can you compare those experiences? 

I played in 2 different countries. I started in Bulgaria. Which is smaller. Compare to here 

I would say the culture style and play style is different but the europeans are pretty much the 

same. The local guys they are pretty easy to get along with. Good teammates.  

 

What was your motivation to come to play here? 

We love basketball. Just being a part of this team which wins a lot. It's kind of 

a resume builder. If you ever get the chance to play for the team which is known for winning 

you should always take the opportunity because it can help you in the future. 

 

Did you improve under this coach? 

Honestly since I got here I play different than what I am used to playing like. Me personally I 

haven't improved my skills I have been just trying to transition to what the team needs and 

how he wants me to play for his system. Honestly I've been stucked in the transition position. 

It's what it is. 

 

 



 

 

 

How is the level of communication with your coach? Does he speak english? 

Well all our coaches are foreigners so there is no problem at all.  

 

What would have to happen for you to return to this team? 

It's a tricky question.  

 

Has the team fulfilled their promises/obligations? 

Yes. Everything what was in contract has been fulfilled. The expectations from the season 

were different but its the way it is.  

 

Are you paid on time? 

Yes. 

 

 

 



 

 

 

 Příloha č. 11 – Rozhovor s hráčem č. 5 

 

Personal information  

I am 32 years old, I am from New York. 

How long have you been playing basketball? 

I have been playing basketball since I was about 12 years old so 20 years. 

How long have you been playing professionally? 

This is my 11th season now. 

How long have you been playing abroad? 

I have been playing abroad for 11 years. 

For how many teams have you played? 

I played one year in Slovakia then I came to Czech Republic for 3 years and I have played in 

Ukraine, Germany and I came back to Czech republic. 

In how many countries did you play + Can you compare those experiences? 

I have been playing in 4 countries. When I was in Slovakia it was my first time ever overseas 

so it was a struggle for me. Huge culture shock. I pretty much stayed in the house most of the 

time. Then when I came to Czech republic I started to adventure a little more. I did experience 

in culture and things like that. My teammates were showing me things but I was still a little 

hesitated because it was only my second season overseas. Than I went to Ukraine it was much 

slow. Everything was like in old days. The town looked like really old. Than they had some 

war happening there. That was really bad.  Then I went to Germany. Germany was little more 

westernize. It was cool. Good experience for me.  

What was your motivation to come to play here? 

After my season in Slovakia a head coach from my team came to visit me in Slovakia and he 

convinced me to come play in Czech Republic. I had two good seasons in Czech Republic and 

They approached me to come to play for their team. They were very respectable team in 

Europe so I decided to come to play.  

Did you improve under this coach? 

Yeah I think so. I try to improve my game every season regardless of who the coach is.  

 

How is the level of communication with your coach? Does he speak english? 



 

 

 

There is no problem. Everyone here speaks english. 

What would have to happen for you to return to this team? 

Not much. Just probably discussions with my agent and clubs management. I am satisfied 

with the care here. 

Has the team fulfilled their promises/obligations? 

Yes for sure. This is my third season playing for them so. 

Are you paid on time? 

Yes I am.  



 

 

 

Příloha č. 12 – Rozhovor s hráčem č. 6 

 

Personal information (age) 

 I’am 23 years old. 

How long have you been playing basketball? 

I’ve been playing since about 11 so 12 years now. 

How long have you been playing professionally? 

This is my first season overseas. 

For how many teams have you played? 

Just this one. 

What was your motivation to come to play here? 

I knew it was a competitive league and would be a good league to start my career as a rookie. 

Did you improve under this coach? 

Yes I think I did. 

How is the level of communication with your coach? Does he speak english? 

Communication is good. Coach speaks and understands English pretty well. 

What would have to happen for you to return to this team? 

I would have to be paid a lot more. 

Has the team fulfilled their promises/obligations?  

Some. Not all. 

Are you paid on time? 

 No 



 

 

 

Příloha č. 13 – Rozhovor s hráčem č. 7 

 

Personal information  

I am 24. For me to be here is an honor.  

 

How long have you been playing basketball? 

I've been playing basketball, organised basketball since 13. You know I always played 

basketball outside. It's all my life you know.  

 

How long have you been playing professionally? 

This is my third year. 

 

How long have you been playing abroad? 

I've been over here for three years. This is my second time in Czech. I also played in 

Slovakia.  

 

For how many teams have you played? 

This is my fourth team. From Slovakia I went to Czech Republic. I played in Ustí and this year 

for the first three months I played in Uruguay and now I'm back in Czech.  

 

In how many countries did you play + Can you compare those experiences? 

I played in 2 countries. My first year was difficult. Great people but small town. It's just 

different I didn't know what to expect. It was culture shock. Different food and things like that 

but once I passed the first year everything was much better. If I should compare my 

experience here in czech it's kinda similar. Mostly the czech culture but here I am in the 

middle of the city so I see a lot more here than in Ustí.  

 

What was your motivation to come to play here? 

My motivation? You know they are always on the top of the league, great organisation, good 

team. Also the fact that I got the opportunity to play basketball because it's the thing that 

I love.  

 

 



 

 

 

Did you improve under this coach? 

Yeah I think so. He helped me to understand the game especially from point guard position. It 

was just not an easy position at all. Also coming to a new team and understand the way the 

team plays.  

 

How is the level of communication with your coach? Does he speak english? 

He is american so there is no problem at all. 

 

What would have to happen for you to return to this team? 

Honestly it's outside of my control. All I can control is to do my job. 

 

Has the team fulfilled their promises/obligations? 

Yes since I've been here yes. You know it's not even one month that I'm here so I don't know 

much at this moment but everything went great till now. 

 

Are you paid on time? 

I don't know yet as I'm not here even a month. 

 

 



 

 

 

Příloha č. 14 – Rozhovor s hráčem č. 8 

 

Personal information (age) 

 I am 27. 

How long have you been playing basketball? 

since 4 years old. 

How long have you been playing professionally? 

5 years. 

How long have you been playing abroad? 

5 years as well. 

 In how many teams have you played?  

4 teams. 

In how many countries have you played + Can you compare those experiences? 

 I’ve played in 4 countries. Luxembourg was a great experience not a great league , and my 

friend played here as well as a there was one of my friends so it was great. 

What was your motivation to come to play here? 

Better league then Sweden were I played previously. 

Did you improve under this coach? 

Yes I did. 

How is the level of communication with your coach? Does he speak english? 

The level is good. He speaks english well. 

What would have to happen for you to return to this team? 

I wou have to get better money and bigger role. 

 

Has the team fullfilled their promises/obligations? 

 No. 

Are you paid on time? 

No I am not. 

 



 

 

 

Příloha č. 15 – Rozhovor s hráčem č. 9 

 

Personal information (gender, age, team) 

24. 

How long have you been playing basketball? 

I’ve been playing since about 6 or 7 so 18 years now maybe. 

How long have you been playing professionally? 

This is my second season. Last year I played in Finland. 

How long have you been playing abroad? 

2 for me. 

For how many teams have you played? 

I’ve been playing for those 2. Here and Finland. 

In how many countries did you play + Can you compare those experiences? 

I played in 2 countries. I would say well back in America the game is more based of your 

skillset and being athletic and one on one basketball. Here in Europe in general it’s more 

tactical. Running, sets, space on the floor, reading situations. I think basketball in Europe fits 

my game better than the american style so I like it over here. 

 

What was your motivation to come to play here? 

It was just my best option probably after playing in Finland last year. At the beginning of the 

season we got to play in FIBA Europe cup qualification so it was like a goal of mine to play 

international basketball. We didn’t make it very far but at least it’s a good opportunity. 

 

Did you improve under this coach? 

Yeah. You know I become a little bit smarter like the tactics. We run a good place and I feel 

like they are doing a good job. I feel like they also have helped me mainly the asistent has 

helped me with my jump shot so it’s been god. 

 

How is the level of communication with your coach? Does he speak english? 

I understand when he speaks english. He might mess up few words  here and there but you 

totally know what he’s trying to say. 

 



 

 

 

What would have to happen for you to return to this team? 

I already resigned so I’d be coming back more than likely. I am happy with the management 

and the way our season is going. Hopefully we can build on this and play even better next 

season. Let’s see.  

 

Has the team fulfilled their promises/obligations? 

Yeah I didn’t have any issues you know living situation is good. Everything they said in the 

contract has been legit so no complains.  

 

Are you paid on time? 

Yeah I have always been. They are doing great job surprisingly. In Finland no. It was always 

2 or 3 weeks late but here it’s been good. 

 

 



 

 

 

Příloha č. 16 – Rozhovor s hráčem č. 10 

 

Personal information  

Male, 24 years old, Shooting Guard  

 

How long have you been playing basketball? 

I have been playing basketball for as long as I can remember. I have 3 older brothers that 

were all basketball players so from a very young age I was playing and learning from them. I 

think I started playing organized basketball when I was 5 years old. 

 

How long have you been playing professionally? 

I have only been playing professional basketball for 2 years. This is my second season with 

this team and my second season as a professional. I came here  straight from University in the 

U.S. 

 

How long have you been playing abroad? 

I have been playing abroad for 2 years. Both with the same team. 

 

For how many teams have you played? 

I have only played for 1 professional team. I played at 2 different colleges in the states before 

I came to Europe.  

 

In how many countries did you play + Can you compare those experiences? 

I can’t compare to other countries besides America because this is the only team I have 

played for as a professional. 

 

What was your motivation to come to play here? 

I always wanted to play as long as I could, and after my last year in school in Alaska I was 

offered a contract to play professionally in the Czech Republic. It was my dream from a young 

age to be able to call myself a professional athlete and once I chose basketball as my main 

sport I worked very hard to make that dream become a reality. I played for 4 years in the 

NCAA and improved enough every year to get the opportunity to get payed to play in this 

country. 

 



 

 

 

Did you improve under this coach? 

I think I have improved a lot under this coach. He is a young coach who is very close with his 

players and understands the game very well. He has taught me a lot of different things that I 

didn’t know when I first came over here because the style of play in America is much different 

than it is in Europe, so I had a lot to learn. He has been great with working with me and 

being patient with my progress and I am a much better player after having played for him for 

2 years. 

 

How is the level of communication with your coach? Does he speak english? 

The level of communication with my coach is very high. Like I said, he is very close with his 

players and talks with them constantly to make sure we are always on the same page with 

him. He is also great with foreigners making sure we are comfortable living over here away 

from all our friends and family. I have never had a coach that is as close with the team as 

coach is here. He really cares about each of his players both on and off the court. It makes it 

easier that he speaks good English as well. I can talk to him about pretty much anything and 

our conversations go very smoothly because he speaks English very well. 

 

What would have to happen for you to return to this team? 

In order for me to return to the team I think 2 things would need to happen. Number one, the 

head coach would have to return because I am very comfortable with him and we have 

a great relationship and I think he is a very good coach. Number 2, I would have to get the 

contract that I want for next season. This is a business so it all comes down to contracts and 

money and what other offers I have from other teams after the season is over. 

 

Has the team fulfilled their promises/obligations? 

The team has fulfilled all of their promises and obligations. They actually helped get my 

girlfriend out here to live with me and they helped her get a job so she could stay with me the 

entire season. I am very grateful for that. They have treated her very well which is important 

to me. They have been open and honest with me about everything. 

 

Are you paid on time? 

I am always paid on time which is not something that happens with a lot of teams, so it is nice 

that I don’t have to worry about that in Usti. They always pay their players on time. 



 

 

 

Příloha č. 17 – Rozhovor s hráčem č. 11 

 

Personal information  

I am 28. 

How long have you been playing basketball? 

I’ve been playing since I was about 9 years old (19 years). 

How long have you been playing professionally? 

This is my fifth year. 

How long have you been playing abroad? 

Four seasons I have been playing. 

For how many teams have you played? 

I played for 8 teams I guess. 

In how many countries did you play + Can you compare those experiences? 

I played in 6 countries. Poland is kinda similar to Czech. I guess the least common place is 

Phillipiens. It’s way different over there than here. But european countries they are all the 

same for the most part. I’m pretty satisfied I’m having a good time. 

What was your motivation to come to play here? 

My agent said it was a good team and I’ll have a good experience over here so that’s why 

I chose this team. The management  and team was good so yeah.  

Did you improve under this coach? 

Yeah I think so. Some tactical staff He makes me think more instead of just being athletic and 

playing about their own. He makes me think more. 

How is the level of communication with your coach? Does he speak english? 

Yeah he speaks english well.  

What would have to happen for you to return to this team? 

Just hopefully we finish all strong. Try to make finals and we’ll just see what’s gonna happen 

another season. 

Has the team fulfilled their promises/obligations? 

Yeah. I would say so. 



 

 

 

Are you paid on time? 

Yeah I am. 

 


