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Abstrakt 

Název:     Organizace a řízení Regionálních fotbalových akademií v České republice 

 

Cíle:  Cílem této práce je navrhnout opatření pro zlepšení funkce řízení a 

organizace v Regionálních fotbalových akademiích České republiky. Návrhy 

na zlepšení vychází z analýzy současného stavu Regionálních fotbalových 

akademií a analýzy klíčových atributů úspěšné elitní světové akademie. 

 

Metody:  V této práci je použita metoda kvalitativního výzkumu dat. Kvalitativní 

výzkum je proveden pomocí metody hloubkových rozhovorů aplikovaných 

na dva vybrané členy Úseku talentované mládeže, kteří jsou úzce spjati 

s Regionálními fotbalovými akademiemi. Dále je využita analýza 

sekundárních dat, která byla využita pro zkoumání základních konceptů 

vázaných k tématu a zároveň byla využita pro analýzu základních atributů 

úspěšné elitní akademie, která sloužila pro porovnání s Regionálními 

fotbalovými akademiemi.  a zároveň pro navržení případných možných 

doporučení. 

      

Výsledky: Z provedených analýz vyplývá, že se v procesu organizace a 

řízení  Regionálních fotbalových akademiích v České republice vyskytují 

dílčí nedostatky. Jedná se především o chybějící strategický plán, který by 

nastavil cestu k plnění  cílů. Největší důraz je kladen na sportovní cíle, které 

však nejsou v současné chvíli plněné dle očekávání. Z výzkumu dále 

vyplývá, že v rámci dílčího řízení akademií se nejvíce dostává do popředí 

pozice šéftrenéra, který zde zaujímá svými činnostmi a kompetencemi i roli 

manažera. Dále pak v oblasti organizace postrádají akademie organizační 

strukturu centrálního řízení, které by jasně a přesně vymezila pravomoce a 

odpovědnosti. 

 

Klíčová slova: akademie, fotbal, organizace, řízení  

  

  



Abstract 
 

Title:  Organization and management of Regional Football Academies in the 

Czech republic.. 

Objectives:  The main goal for this thesis is to suggest possibilities for improvement 

and to secure management organization of Regional Football Academies in 

Czech Republic. Suggestion are taken from analysis of current mode of 

Regional Academies and from analysis of key atributs of most successful 

world’s wide academy. 

Methods:  In this thesis have been used methods of qualitative researches. Those 

researches were taken from methods of interviewing two choosen 

members. These members were from Part of talent Youth and are 

connected with Regional Football Academies. Another used analyse was 

from secondary data. It contains basic information which were important 

for investigation of the main mesning for this thesis and a basic atributs 

how to lead an elite and succesfull academy e.g. compre to Regional 

Football Academies and also deliver some suggestion. 

Results:  The result from all analysis was that organization and management of 

Regional football academies in Czech Republic have some shortcomings. 

The main one is absence of a strategy plan to fulfil shorterm goals. Next 

important result is that the most important member is a maincoach who is 

also supply manager. The organization part missing a structure to split who 

is responsible for which part of management. 

Key words: academies, football, organization, managemen
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1 ÚVOD 

V oblasti sportu jsou kladeny stále větší požadavky na kvalitu, výkon, zabezpečení a 

přípravu jednotlivých sportovců. Již nestačí pouze talent, ale podobně důležitou roli 

hrají i podmínky výchovy, a to především v mládežnickém věku, ve kterém se formuje 

potenciál pro vrcholový sport. Výchově a přípravě kvalitních hráčů se věnují po celém 

světě různé organizace, asociace či soukromé subjekty. Největší zastoupení takovýchto 

institucí nalezneme ve fotbale. 

Na světě existuje celá řada výcvikových center, které zajišťují kvalitní výchovu 

talentovaných hráčů a současně i jejich sportovní a osobní rozvoj. Díky skvělému 

zázemí dochází k efektivnějšímu vývoji budoucích talentů. A právě z těchto míst 

pochází jedny z největších fotbalových hvězd jako je Lionel Messi či Cristiano 

Ronaldo. Nejprestižnější výcviková centra typu Bayern Mnichov Junior Team, AFC 

Ajax Youth Academy či La Masia datují své počátky existence už na začátku 20. století 

a za celou svou existenci dokázala vyprodukovat hráče nejvyšších kvalit. K těmto 

významným akademiím, se po celém světě přidávají další, které každým rokem inovují 

svůj výcvikový systém a zvyšují úroveň svých svěřenců. Hráči jsou od mládežnického 

věku vedeni k přípravě na dráhu života profesionálního sportovce, a díky kvalitním 

tréninkovým a výchovným praktikám se to ve stále více výcvikových centrech daří a 

dochází k přísunu potenciálních fotbalových vzorů. 

Česká republika se taktéž snaží udržet krok s kvalitou zahraničních výcvikových center, 

a i na našem území najdeme celou řadu akademií, které se zabývají přípravou fotbalové 

mládeže. A právě myšlenka vytvoření nadstandardních podmínek a správného prostředí 

pro mládež dala za vznik Regionálním fotbalovým akademiím České republiky, které se 

snaží udržet se světem krok a také dobré vztahy v rámci zahraniční spolupráce.  

Regionální fotbalové akademie (RFA) vznikly teprve v roce 2015 a už vyprodukovaly 

řadu úspěšně vychovaných sportovců, kteří našli své uplatnění v prestižních 

zahraničních klubech. Jelikož je projekt Regionálních fotbalových akademií relativně 

nový, neobejde se bez chyb. A právě díky včasné analýze negativních vlivů v procesu 

řízení a organizace lze předejít nežádoucím výsledkům a zvýšit konkurenceschopnost 

ve světě. 
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Ve své práci se zaměřuji na centrální i dílčí organizaci a řízení Regionálních 

fotbalových akademií, a především na jejich slabé stránky v těchto činnostech. Veškeré 

úsilí a postupy budu směřovat k tomu, abych dokázala naplnit cíl této diplomové práce. 
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2 CÍL 

Hlavním cílem je navrhnout opatření pro zlepšení systému řízení a organizace 

Regionálních fotbalových akademií v České republice. Tato opatření budou navržena na 

základě analýzy současného stavu RFA. 

Dílčí úkoly: 

 Vymezit organizační strukturu centrálního a dílčího řízení Regionálních 

fotbalových akademií. 

 Zjistit jakým způsobem funguje financování Regionálních fotbalových 

akademií. 

 Identifikovat cíle Regionálních fotbalových akademií a proces jejich 

naplnění. 

 Zjistit jakým způsobem probíhá výběr a práce s hráči akademií. 

 Na základě hloubkových rozhovorů s členy Úseku talentované mládeže 

prohloubit klíčové koncepty organizace a řízení Regionálních 

fotbalových akademií. 

 Porovnání atributů elitní akademie Bayernu Mnihchov Junior Team 

s atributy Regionální fotbalové akademie. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Základním prvkem ve většině sportovních organizací bývá kvalitní příprava mládeže, 

aby mohlo v budoucnosti dojít ke zužitkování jejich potenciálu. Perspektivy mládeže si 

je vědom i stát, který prostřednictvím dotací podporuje mládež ve sportu. Z Fotbalové 

asociace České republiky plynou prostředky i do Regionálních fotbalových akademií, 

které jsou hlavním předmětem této práce. 

Fotbalové akademie jsou zakládány po celém světě již od 20. století a dosahují velkých 

úspěchů ve výchově a sportovní výkonnosti svých svěřenců. Regionální fotbalové 

akademie (RFA) zaznamenávají svou existenci až v roce 2015 a pomocí svého systému 

řízení a organizování se snaží o co největší konkurenceschopnost na mezinárodním trhu. 

Tento systém je však relativně nový a nemusí být bezchybný. V jeho fungování se 

mohou vyskytovat negativní stimuly, které mají špatný vliv na výsledný proces.  

K porozumění problematiky daného tématu bylo v následují kapitole využito odborné 

literatury a teoretických východisek. 

3.1 Organizování sportu v ČR 

Pokud jde o zastřešení oblasti sportu a turistiky, zcela nově se ústředním orgánem státní 

správy stává Národní sportovní agentura (s výjimkou tělesné výchovy, která zůstala 

v gesci MŠMT). Jedná se o navázání na tradici původního rozdělení kompetencí v této 

oblasti. Tzv. kompetenční zákon ve svém prvotním znění v § 9 svěřoval uvedenou 

působnost Ministerstvu pro mládež a tělesnou výchovu, školství přitom stálo 

samostatně. Toto ministerstvo bylo ale zrušeno již v r. 1970 a až v r. 1988 se sport, 

tělesná výchova i turistika zařadili do gesce MŠMT. Národní sportovní agentura sice 

není ministerstvem, ale má samostatnou agendu a rozpočtovou kapitolu. Nicméně 

MŠMT nadále spravuje akreditace vzdělávacích zařízení v oblasti sportu. 

Ve spolkové výchově a sportu dominují neziskové organizace, pro které je 

charakteristické, že vznikají za účelem provozování sportovní činnosti, kde není zisk 

prvotním účelem. Mezi hlavní organizace tohoto sektoru patří Český svaz tělesné 

kultury a sportu, Sdružení sportovních svazů ČR, Česká asociace sportu pro všechny a 

Asociace školních sportovních klubů. Podnikatelský sektor zahrnuje všechna 

podnikatelská zařízení v oblasti sportu, jejichž hlavním cílem je dosahování zisku z 

provozování sportovní činnosti. Sem spadají fotbalové kluby označované jako 
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“profesionální”. 

Vrcholným orgánem organizujícím fotbalové prostředí v České republice je Fotbalová 

asociace České republiky (FAČR), jež je pokračovatelem Českého svazu fotbalového 

(ČSF), založeného roku 1901. Zásady a účel asociace vyplývají z platných stanov a 

vážou se především k péči o komplexní rozvoj a propagaci fotbalu v České republice a 

vytváření všestranných, rovnoprávných podmínek. Dále zabezpečuje přípravu a účast 

fotbalové reprezentace České republiky v soutěžích Mezinárodních fotbalových 

asociací (FIFA) a Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). Další důležitou 

zásadou je podpora profesionálního a zejména amatérského fotbalu se zaměřením na 

rozvoj mládeže. S tím je úzce spjato i vedení mládeže k pozitivním občanským 

postojům, zásadám a ke zdravému způsobu života. 

Oblasti, kterými by se měly zaobírat fotbalové kluby při organizování, jsou dle 

Čáslavové  (2009) následující: 

 Práce s rozpočty financí – nutností je pokrytí vysokých přestupních částek za 

fotbalové hráče či trenéry. 

 Pokrytí platu hráčů – nutnost stále hledat nové zdroje příjmů. 

 Volnost a labilnost fotbalových rozpočtů – management klubu nemá pevně v 

rukou všechny faktory, které ovlivňují jejich výši, což může být např. Počet 

utkání klubu odehraných v Lize mistrů. 

 Činnost v konkurenčním prostředí – špičková konkurence, tedy především 

španělských, anglických, německých, italských, ruských a francouzských 

fotbalových klubů nabízejících fotbalovým talentům platy, kterým nemohou 

tuzemské kluby konkurovat. 

3.1.1 Organizační struktura 

Organizační struktury jsou výsledkem procesu organizování. Proces organizování patří 

k základním činnostem moderního managementu. Čáslavová (2009) uvádí následující 

procesy organizování: 

 stanovení a uspořádání činností, které jsou nezbytné pro fungování řízeného 

celku; 

 stanovení a zajištění racionální dělby práce pro provádění vymezených činností, 

a to s využitím výhody specializace i profesní a kvalifikační úrovně lidí; 
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 seskupení (sdružení) dříve vymezených činností tak, aby odpovídaly potřebě 

sladěného řízení a hospodárného provádění k dosažení stanovených dílčích cílů; 

 stanovení a přiřazení rolí a lidí, zejména pak vedoucích pracovníků, kteří budou 

se stanovenou pravomocí a zodpovědností zabezpečovat plnění sdružených 

činností; 

 koordinace lidí, zdrojů a prováděných činností v prostoru a čase tak, aby to 

odpovídalo hospodárné realizaci plánovaných cílů. 

V tržní ekonomice v oblasti sportu nabývá organizace a organizační struktura nemalou 

roli. Manažeři se snaží organizovat práci tak, aby mohli naplnit cíle sportovních 

organizací a vyhnout se nedostatkům v organizační struktuře jako je například zdvojené 

vykonávání funkcí (Čáslavová, 2009). 

Organizační struktura vyjadřuje formu sdružování činností i lidí pro zabezpečování 

úkolů organizování. Tvorba organizační struktury je z části vázaná obchodním 

zákoníkem a velkou roli zde hraje, jakou formou je daný klub/akademie založena.  

Podle autorů Relvas a kol. (2010), kteří se ve své studii věnují organizační struktuře 

v mládežnických akademiích, vyplývá, že většina klubů upřednostňuje identifikaci 

různých oddělení. Schéma na obrázku č. 1 znázorňuje výsledek studie. Vychází z 

upřednostňování hierarchické organizační struktury, kde každé oddělení má svého 

vedoucího nebo odpovědnou osobu. Konečná rozhodnutí jsou pak vždy vyhrazena pro 

vedoucího.  
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Obrázek 1 - Organizační struktura ve fotbalových akademiích 

 

 Finance    –  Trenéři U8 – U18 

 Catering    –  Trenéři brankářů 

 Administrativní činnost  –  Dovednostní trenéři 

 Opravář    –  Sportovní vědy 

 Místní personál 

Zdroj: Relvas a kol. (2010), zpracování vlastní 

Dále je z jejich výzkumu patrné, že zatímco většina klubů fungovala v podobném 

oddělení nebo oblasti odpovědnosti s podobně jmenovanými pozicemi, přítomnost 

smluvních zaměstnanců na plný úvazek je velmi nízká. Dokonce i v elitních klubech 

mají smlouvu na plný úvazek pouze vysoce odpovědné pozice jako je vedoucí mládeže, 

odborný koordinátor či koordinátor fitness. Především trenéři jsou zaměstnáni na 

částečný úvazek. Pokud je v týmu trenér se smlouvou na plný úvazek, jedná se o osobu, 

která má tendence převzít další strategické odpovědnosti, jako je například odborný 

koordinátor. Obrázek č. 2 zachycuje strukturu řízení mládežnických týmů. 
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Obrázek 2 - Řízení fotbalových týmů mládeže 

 

 Zdroj: Relvas a kol. (2010), zpracování vlastní 

V čele struktury je vedoucí mládeže, který má na starosti jak elitní mládežnické týmy, 

tak komunitní týmy. Jako vedoucí odpovídá za obě oblasti působení. Pod elitní 

mládežnické týmy jsou zařazeny mládežnické kategorie, tedy kategorie ve věkovém 

rozpětí U9 – U18. Na řízení těchto kategorií se podílí trenér, asistent trenéra a vedoucí 

týmu. 

Vytvoření správné organizační struktury je velmi důležitou manažerskou činností, která 

má velký vliv na samotném řízení klubu/akademie. Bez systematické organizační 

struktury se klub/akademie může ocitnout v „organizačním šumu“, což vede 

k negativním výsledkům. 

3.1.2 Financování sportu v České republice 

Finanční zdroje sportovních klubů se skládají jak z veřejných, tak i ze soukromých 

peněz. V literatuře nalezneme různá klasifikační hlediska. Novotný (2009) rozděluje 

finanční zdroje následovně: 

Vedoucí mládeže 

Elitní mládežnické 

týmy Komunitní týmy 

Trenér, asistent 
trenéra, manažer týmu 
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1. Tradiční zdroje financování tělovýchovných, tělocvičných jednot a sportovních 

klubů v ČR z hlavní činnosti: 

a. Členské příspěvky 

b. Dary 

c. Patronáty 

d. Příspěvky municipalit 

e. Příspěvek od zastřešující sportovní organizace 

f. Dotace od státu 

g. Vstupné na sportovní akce 

h. Startovné 

i. Úroky z uložených vkladů 

2. Zdroje financování z doplňkových činností 

a. Sponzorské příspěvky 

b. Drobné klubové suvenýry, upomínkové předměty se symbolikou klubu 

c. Nájemné z klubových sportovních zařízení 

d. Klubové restaurace a ubytovací zařízení 

e. Výpůjčky od členů klubu 

f. Bankovní půjčky 

3. Speciální aktivity poskytující zdroje pro zabezpečení sportovního procesu 

a. Nesportovní aktivity (taneční zábava, burzy, aktivní výpomoci) 

b. Sportovní aktivity (organizace a realizování sportovních kurzů, 

organizace a realizace sportovních táborů, akademie, prodej občerstvení 

pro členy klubu) 

Výše uvedené zdroje financování, pomáhají sportovním klubům získat dostatečné 

prostředky na chod sportovní organizace. Prostředky navyšuje přímo i nepřímo využití 

daňových úlev. 

Hobza (2006) rozděluje financování tělesné kultury z veřejných prostředků územních 

celků a státního rozpočtu na tyto tři oblasti: 

 Dotace státního rozpočtu 

 Dotace z místních rozpočtů (z krajských, městských a obecních rozpočtů) 

 Financování školní tělesné výchovy 
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Pokud je útvar mládeže fotbalového klubu založen jako občanské sdružení, má možnost 

získat ze státního rozpočtu dva typy dotací: 

a) Investiční 

b) Neinvestiční 

Dotace lze získat na podporou činnosti (úhrada nutných nákladů, údržba, opravy apod.) 

nebo na podporu konkrétního projektu (zajištění akce).  

3.1.3 Financování nadačních fondů 

Jednotlivé Regionální fotbalové akademie České republiky jsou založeny jakožto 

nadační fondy příslušného kraje, tudíž se k nim váže i specifické financování, které je 

nutné vyčlenit. 

Důležitým aspektem nadačních fondů je naplnění jejich obecně prospěšných cílů, a to 

prostřednictvím přerozdělování finančních prostředků, které taktéž slouží ke správě již 

nabytého majetku, na běžný provoz, na vyplácení odměn členů správní a dozorčí rady a 

zaměstnanců a na jiné aktivity, kterými mohou uskutečňovat a rozvíjet svou činnost. 

Dvořák ve své publikaci (2007) zmiňuje, že nadace a nadační fondy mohou pro činnost 

získávat finanční prostředky z několika hlavních zdrojů. Vedle výnosů z nadačního 

jmění a ostatního majetku jsou to příjmy z vlastní činnosti, dary (od právnických a 

fyzických osob) a např. prostředky od veřejných institucí (stát, obec, Evropská unie 

atd.).  

U právnických osob lze aplikovat dvojí rozdělení, a to sice na vnitřní a vnější zdroje. 

Toto dělení je možné použít i u neziskových organizací i přesto, že vytváření zisku u 

nich hraje roli druhotnou. Zdroje financování nadací a nadačních fondů můžeme třídit 

následovně:  

1. vnitřní zdroje:  

a) příjmy z nadačního jmění a ostatního majetku nadace:  

 příjmy z vkladů na bankovních účtech 

 dividendy a jiné výnosy z cenných papírů  

 

b) příjmy z vlastní činnosti 

 příjmy z veřejných sbírek  

 příjmy z loterií a spotřebitelských her 
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 příjmy z reklamy/sponzorování 

 příjmy z benefičních a ostatních společenských a kulturních akcí 

 

2. vnější zdroje:  

a) dotace z veřejných rozpočtů (stát, kraje, obce, Evropská Unie)  

b) dary od tuzemských a zahraničních fyzických osob (individuální  

dárcovství)  

 dary od právnických osob (firemní dárcovství)  

 dědictví  

 nadační příspěvky od ostatních nadací a nadačních fondů  

Do zdrojů financování neziskových organizací můžeme řadit vedle vnitřních a vnějších 

zdrojů i kategorii třetí, dobrovolné příspěvky. Tyto dobrovolné příspěvky, označované 

většinou jako členské příspěvky, jsou finančním zdrojem, který však nalézáme pouze u 

organizací založených na členském principu (např. občanská sdružení), proto nejsou do 

přehledu finančních zdrojů zahrnuty.  

Dle Šedivého a Medlíkové (2009) je základním pilířem pro každou neziskovou 

organizaci, a tedy i pro nadační fond, vícezdrojovost financování. Důležité je poměrné 

zastoupení jednotlivých zdrojů, nejenom jejich faktický počet. 

3.2 Stanovení cílů 

Stanovení cílů sportovních klubů vychází ze strategického plánování a je podstatnou 

součástí správného řízení klubu/organizace. 

Stanovení cílů probíhá v kontinuitě identity cílů, jejich principů a hierarchie 

(Čáslavová, 2009). Následující obrázek znázorňuje logickou návaznost při stanovení 

cílů sportovního klubu. 
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Zdroj: Čáslavová (1996) 

Čáslavová (2009) uvádí jakožto nadřazené cíle sportovního klubu z hlediska svazu 

zejména: 

1. Vzdělávací 

a. školení instruktorů, trenérů a rozhodčích 

b. novinky v metodice 

c. inovace pravidel 

d. interpretace legislativně právních norem 

2. Organizační 

a. organizace ekonomické činnosti svazu v návaznosti na sportovní 

klub 

b. organizace mistrovských a nemistrovských soutěží 

c. organizace významných akcí 

3. Ostatní cíle (např. v mezinárodní oblasti) 

Trikalis a kol. (2014) zveřejnili studii, zabývající se hlavními cíli fotbalových akademií. 

Studie rozpracovává cíle akademií ve třech oblastech. Analyzuje cíle akademií 

v komerčním, veřejném a dobrovolnickém sektoru. V každé kategorii jsou dále 

vymezeny tři oblasti cílů. Cíle v managementu akademií, v trenérsko-vzdělávacím 

procesu a v podpůrných službách. 

  

Obrázek 3 - Stanovení cílů sportovního klubu 
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1. Cíle akademií v komerčním sektoru 

a. management 

 rozvoj značky akademií/týmů 

 poskytování vysoce kvalitních služeb 

 dosažení ziskového hospodářského pokroku 

 udržování dobrých vztahů (s učiteli, obchodníky, akcionáři 

apod.) 

 vytvoření sociálního místa s množstvím fotbalových poznatků 

b. trenérsko-vzdělávací proces 

 technické a taktické zaškolení sportovců 

 integrace sportovců do militantních skupin 

 výběr tréninkových jednotek v souladu se školním rozvrhem 

 hodnocení trenérů dle úměrných parametrů 

c. podpůrné služby 

 nejlepší možné vybavení povrchu 

 začlenění odborných pracovníků jako je psycholog, výživový 

poradce apod. 

 pravidelné audity tělesné kondice 

2. Cíle akademií ve veřejném sektoru 

a. management 

 vštípení celoživotního cvičení u účastníků 

 vytvoření kladného pocitu pro sport a kulturu fairplay 

 zvýšení počtu účastníků 

b. trenérsko-vzdělávací proces 

 technické školení 

 zvýšení účasti v místních sportovních týmech 

 rozvoj fyzické zdatnosti 

 důraz na kulturu fotbalových dovedností 

 vytvoření úrodného klimatu a prevence úrazu 

 socializace trenérů s rodiči 

c. podpůrné služby 

 poskytování komunálních hřišť při nepříznivých podmínkách 
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3. Cíle akademií v dobrovolnickém sektoru 

a. management 

 rozvoj fotbalového talentu každého dítěte 

 vytvoření silného týmu a úspěchu dětí v místních a národních 

šampionátech 

 konsolidace názvu skupiny a její ekonomické přežití 

b. trenérsko-vzdělávací proces 

 vysoká frekvence školení 

 úplná implementace technického výcviku 

 zlepšení fyzické kondice 

 propagace fotbalového talentu 

c. podpůrné služby 

 spolupráce s vědeckými institucemi při kontrolách způsobilosti 

a kontrolách v antropometrických charakteristikách 

3.3 Výběr lidí 

Důležitou manažerskou funkcí je výběr a následné rozmístění pracovníků. Efektivní 

výběr kvalifikovaných pracovníků může pomoci správnému chodu organizace. Výběr 

kvalifikovaných zaměstnanců a jejich rozmístění šetří manažerovi čas i finance. 

Podle autorů Vodáčka a Vodáčkové (2009) patří mezi hlavní kritéria úspěchu 

dostatečné množství vhodných pracovníků, kvalifikace, motivace a loajalita. Obsazení 

pracovních postů představuje v moderním managementu jedno z důležitých témat. 

Jejich prostřednictvím plní manažer cíle organizace i jejich dílčích jednotek. 

Podle Koontze a Weihricha (1993, s. 342) je personalistika „definována jako 

obsazování pozic v organizační struktuře a udržování jejich obsazení. Tato funkce je 

realizována pomocí identifikace požadavků na pracovní sílu, inventarizací 

disponibilních lidí, najímáním, vybíráním, umisťováním, povyšováním, ohodnocováním, 

plánováním povolání, kompenzováním a školením.“  
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Podstata správného výběru lidí je důležitým prvkem v rámci řízení akademie. 

Nesprávným výběrem dochází ke ztrátě času, ztrátě výkonnosti a může vést až 

k ohrožení existence organizace. 

3.3.1 Sportovní manažer 

Sportovní manažer zastává mnoho činností v oblasti management. Robbins a Coulter 

(2004) uvádí zredukovanou verzi obsahující plánování, organizování,vedení a kontrola.. 

Podle autora Lojdy (2011, s. 10) „je manažer člověk, který dosahuje stanovených cílů 

s lidmi a prostřednictvím nich“. Ačkoliv existuje řada manažerských činností, které 

může manažer vykonávat, stále přetrvávají formulace, které stanovují jako stěžejní 

především „řízení lidí“ nebo „koordinaci lidí“ (Kessler, 2013). Mezi specifické činnosti 

sportovního manažera lze řadit např. sponzorskou činnost, sportovní reklamu, znalost 

sportovního prostředí atd 

Čáslavová (2009) rozděluje sportovní manažery do následovných skupin: 

 Manažer na úrovni vedení sportovní činnosti (vedoucí sportovních družstev i 

jednotlivců ve vyšších soutěžích, specialisté vyškolení pro sportovní akce ad-

hoc – příprava mistrovství světa, Evropy, příprava olympijských her, příprava 

Gymnaestrády apod., specialisté pro uplatnění sportu ve volném čase lidí, 

v pracovním procesu, mezi zdravotně handicapovými lidmi atd. 

 Manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku, resp. organizace, členové 

výkonných výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů, 

vedoucí sportovních středisek řízených armádou a policií apod. 

 Manažeři v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb, vedoucí fitness, vedoucí výroby sportovního 

nářadí a náčiní, pracovníci reklamních a marketingových agentur pro TVS apod. 

Mezi důležité charakterové vlastnosti a kvality sportovního manažera řadí Watt (2003) 

následující: 

 odborné znalosti; 

 integrita; 

 poctivost; 

 inspirace; 

 odpovědnost; 
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 nadšení; 

 „hroší kůže“; 

 vůle tvrdě pracovat; 

 láska ke sportu; 

 administrativní dovednosti; 

 schopnost pracovat s lidmi; 

 smysl pro humor. 

Heinz-Dieter Horch & Norbert Schütte (2003) ve své studii poukazují zejména na 

činnosti s komunikativními a sociálními aspekty, které staví nad kvalifikační aspekty a 

vzdělávací kurzy. Studie poukazuje zejména na mezilidskou komunikaci, kam řadí 

kompetence jako je PR, reklamní činnosti a techniky personálního managementu. 

Jádrem by měly být aspekty obchodní administrativy jako jsou řídící funkce a oblasti 

financování, práce s rozpočtem, sponzorství a event managementu. Sportovní manažer 

vystupuje v jiné roli na rozdíl od trenéra či učitele. Musí znát dané sportovní prostředí a 

stát se součástí kultury, avšak sportovní dovednosti nehrají příliš velkou roli. 

Chelladurai (2018) zmiňuje mimo jiné jako problematické i to, že manažerské pozice v 

rámci sportovního prostředí nejsou v podstatě nijak kontrolované a mohou je tak často 

vykonávat i lidé bez dostatečné kvalifikace.  

Profesionální fotbaloví manažeři využívají osobní sítě kontaktů se 

současnými/bývalými hráči, trenéry, manažery, řediteli a agenty. Tato síť se osvědčila 

při hledání zaměstnanců a při náboru budoucích hráčů. Dá se tedy říci, že 

v profesionálním fotbale je důležitým aspektem důvěra (Kelly, 2017).  

3.3.2 Role trenéra 

Trenér hraje klíčovou roli ve výchově a rozvoji sportovních osobností. Jeho práce 

spočívá ve vedení sportovního družstva během přípravné fáze a následně v soutěži. 

Komunikuje s vedením klubu, se zástupci masmédií, fanoušky apod. Působí pozitivně 

na rozvoj osobnosti hráčů jak z hlediska sportovních, tak i všelidských hodnot.  

Trenér zaujímá různé úkoly, jeho hlavním posláním je však rozvíjet výkonnost svých 

svěřenců a působit pozitivně na rozvoj z hlediska individualit a dále týmu jako celku. 

Sport je komplexní činností, v níž se každý jedinec uplatňuje celou svou osobností a 
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mentalitou. Sportovní činnost klade na každého své nároky, týkající se dle Svobody 

(2007) následujících tří oblastí: 

 životospráva, režim dne, regenerace, psychohygiena 

 překonávání těžkostí ve vlastní sportovní činnosti 

 sociální sféra 

Podle sdružení Touch Football Association of the Australian Capital Territory může 

trenér potřebovat převzít mnoho různých rolí. Jedná se především o tyto role: 

 leader – vytváří vizi týmů, stanovuje jejich cíle a plánuje, jak jich dosáhnout 

 učitel – poskytuje znalosti a instruuje hráče 

 plánovač – dlouhodobých i krátkodobých aspektů hry, cílů, soutěžních plánů 

 mentor – poskytuje nepřetržitou podporu, dohlíží na hráče a sleduje jejich růst a 

vývoj 

 motivátor – udržuje motivaci hráčů 

 hodnotitel – hodnotí výkony hráčů během tréninku a soutěže 

 psycholog – vypořádává se s osobnostmi hráčů, jejich myslí a poskytuje jim 

poradenství 

 kamarád – osoba, za kterou hráči přicházejí s úspěchy i problémy z oblasti 

sportu, ale i běžného života 

 manažer – jedná s hráči, funkcionáři, partnery a sponzory 

Role mládežnického sportovního trenéra je složitá a bude se lišit v závislosti na 

nesčetných faktorech a charakteru sportovce. Na rozdíl od praktikantů v jiných 

oblastech, nemají sportovní trenéři mládeže rozsáhlé formální školení ani vysoce 

strukturované pracovní prostředí, které by jim ukázalo, jak správně ovládnout jejich roli 

(Gilbert & Trudel, 2004).   

3.4 Rozvoj talentů 

Jedním z hlavních cílů sportovních organizací bývá podpora mládeže, aby docházelo k 

rozvoji jejich talentu. Jejich zájem spočívá ve vytvoření kvalitních podmínek, kde se 

sportovci mohou správně vyvíjet, a mohou se tak probojovat na nejvyšší mezinárodní 

úroveň. Výzkum Goulda a Dieffenbacha (2002) ukázal, že celá řada dlouhodobých 

individuálních a institucionálních vlivů může výrazně ovlivnit jejich vývoj a hráči 
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mohou dosáhnout více než sportovní výkonnosti. Mezi tyto vlivy patří hmotné i 

nehmotné prostředky umožňující společnosti následně vytvářet pozitivní hodnoty.  

Praktiky, jako je nábor a výběr, vzdělávání a rozvoj, hrají podstatnou roli při určování 

silných a slabých stránek lidského kapitálu v rámci organizace (Kuijer, 2007). Lidé 

tvoří hlavní aktivum organizace, na poli fotbalového klubu je jejich koučování 

strategickým zdrojem pro úspěch fotbalové akademie (Bourke, 2013). 

V současnosti se ukazuje jako hlavní prvek vyhledávání talentovaných jedinců nejen 

jeho zachycení, ale zvláště pak způsob jeho kultivace. Čím dál častěji se setkáváme s 

novým prvkem, kterým jsou ekonomické podmínky. Řada činností je natolik finančně 

náročná, že jsou uzavřeny pro potenciální jedince z ekonomiky slabších vrstev. 

Fotbalová akademie by měla zajistit takové podmínky, aby toto hledisko neovlivňovalo 

vývoj fotbalových talentů (Bunc, 2005). 

Perič (2006) uvádí, že celý systém identifikace a rozvoje sportovního talentu slouží ke 

zvýšení pravděpodobnosti dosažení maximální úrovně výkonnosti při požadavku 

minimalizovat náklady spojené s mnohaletou sportovní přípravou sportovce. Většího 

významu tohoto systému dosahují sporty, které mají vysoké požadavky na materiální 

krytí, a které mohou přinést svým protagonistům vysoké finanční výdělky. Z těchto 

důvodů se klade velký důraz na efektivitu identifikace a přípravy talentů. 

Důležitým procesem je minimalizace rizika špatného výběru, tj. jak zabezpečit, aby 

jedinci s vysokou perspektivou, kteří nebyli z jakýkoliv důvodů identifikováni, měli 

příležitost se projevit. V opačné situaci, aby sportovci s malou perspektivou 

nesetrvávali v elitních výběrových složkách.  

Perič (2006) rozlišuje dva typy přístupu k organizaci talentů: 

 Extenzivní model – podobá se tzv. pyramidě a vychází z filozofie co největšího 

počtu jedinců v základně, jež se následnými tréninkovými kroky zužuje, až 

nakonec pouze malá část sportovců dosáhne vrcholu 

 Intenzivní model – vychází z podoby tzv. věže – nachází se zde jen velmi úzká 

základna vybraných talentů, nicméně je u nich vysoká pravděpodobnost 

dosažení špičkové výkonnosti. 

Dále Perič (2006) člení organizační strukturu do 4 základních etap zahrnujících odlišné 

cíle, úkoly a výběrová kritéria: 
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 Spontánní výběr – nábor (etapa předběžného výběru) 

 Základní výběr (etapa hlubšího ověřování – výběr do sportovních tříd) 

 Specializovaný výběr (etapa výkonnostního rozvoje – výběr do sportovních 

center mládeže) 

 Výběr pro vrcholový sport (etapa výběru do reprezentačních družstev či do 

klubů s vrcholovou úrovní výkonnosti) 

3.5 Specializovaný výběr 

V rámci fotbalových akademií se uplatňuje specializovaný výběr hráčů. Etapa 

specializovaného výběru se zpravidla provádí při výběru do sportovních center mládeže, 

kde sportovci již absolvovali několikaletý tréninkový proces a obvykle prošli jedním či 

více výběry a jejich výkonnost i stupeň nadání jsou na vysoké úrovni. V talentu se více 

projevují morálně volní vlastnosti a motivační schopnosti. Značná část sportovců může 

mít již v této etapě profesionální smlouvy s agenty, kteří též vytváří jistý tlak na trenéry, 

činovníky, rodiče, ale i na děti samotné. Dále v této etapě dochází k prolínání s etapou 

výběru pro vrcholový sport a tvoří se zde mládežnická reprezentační družstva. Mladí 

sportovci se dostávají do konfrontace s mezinárodní konkurencí, a současně i do 

“hledáčků” skautů z profesionálních klubů. Ve specializované fázi se tedy rozhoduje o 

sportovní budoucnosti mladého hráče (Perič, 2006). 

Důležitými nástroji pro správný výběr hráčů jsou trenéři a skauti, kteří identifikují 

nadaného hráče a hodnotí jeho budoucí potenciál a úspěchy. Podle výzkumu od autorů 

Williamse a Reilly (2000) lze nejdůležitější aspekty při hledání mladého talentu 

v oblasti sportu rozdělit do čtyř kategorií – fyzických, fyziologických, psychologických 

a sociálních.  

Z výzkumu vyplývá, že hráči vybíráni do elitních akademií mají lepší výkon na 15 a 

30 metrů koordinačního běhu a na tzv. yo-yo zotavovacím běhu. Rovněž jsou to hráči, 

kteří jsou obecně považováni za těžší, vyšší a rychlejší než méně kvalifikovaní hráči. 

Značná část výzkumu poukazuje na technické dovednosti hráče, jako je ovládání míče, 

střelba, dribling s míčem. Hráči na elitní úrovni mají větší schopnost zpracování 

informací, specifické pro danou oblast, jako je rozhodování, předvídaní, situační 

pravděpodobnost a rozpoznání slabšího soupeře. Ze sociologického hlediska se do 

mládežnických akademií prosadili hráči, kteří trávili více času specifickými sportovními 

aktivitami.  
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3.6 Sportovní příprava dětí a mládeže 

Trénink dětí a mládeže je složitý a náročný výchovně vzdělávací proces, který jsou 

schopni řešit jen edukovaní trenéři za předpokladu adekvátního přispění rodiny, klubu, 

školy a popřípadě dalších institucí. Společně se podílí na procesu utváření herní 

dokonalosti mladých fotbalistů, resp. sportovního mistrovství v dospělosti. Krátkodobý 

trénink je pro dosažení maximálních výkonů nedostačující a příprava musí začít již 

v relativně nízkém věku (Perič, 2012). 

V posledních letech je kladen velký důraz na vzdělávání sportovců se záměrem, aby 

hráči po ukončení aktivní kariéry měli absolvovanou školu a mohli se od svého vzdělání 

odrazit do další fáze života. Úkolem sportovní výchovy je dle Jansy a kol. (2009) 

především: 

 osvojení vědomostí o sportu a sportovním životě (pravidla, taktika atp.) 

 osvojení motorických dovedností (zpracování a vedení míče, střelba atp.) 

 rozvoj fyzické zdatnosti včetně účelných pohybových schopností (dynamická 

síla dolních končetin, rychlost, obratnost atp.) 

 utváření potřebných návyků – motorických (driblink s míčem, účelná přihrávka 

do volného prostoru atp.) i režimových (hygiena, životospráva, regenerace atp.) 

 rozvoj specifických schopností (periferní vidění, odhad směru, rychlosti či 

rotace míče, bleskové rozhodování) 

 regulace postojů k důležitým sférám sportovního života (trenér, spoluhráči, 

rozhodčí, soupeř, přístup k tréninku) 

 ovlivňování mezilidských vztahů ve sportovní skupině (vyváženost mezi 

soutěžením a spoluprací, soudržnost členů, angažovanost pro týmové cíle atp.) 

 snaha dle potřeby ovlivnit vlastnosti osobnosti (důslednost, výkonová motivace, 

koncentrace pozornosti atp.)  

Ve fotbalových akademiích mají všichni hráči stejný přístup ke špičkovému zařízení, 

koučům, trenérskému a lékařskému dohledu, a všichni fotbalisté absolvují stejné 

tréninkové jednotky. Toering a kolektiv (2009) podle svého zahraničního průzkumu 

uvádí, že ti nadanější jsou schopni se za stejně dlouhé období výrazněji zlepšit než 

ostatní. Baumeister a Vohs (2004) vysvětlují tento fenomén hráčovou seberegulací. 

Seberegulace zahrnuje procesy, které umožňují jedincům kontrolovat jejich myšlenky, 

pocity a jednání.  
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Ze studií vyplývá, že úspěšní hráči vynikají lepším vedením míče ve věku 14 let, od 15 

let rychleji rozvíjí svou intervalovou vytrvalostní kapacitu a v 17 letech předčí ostatní 

v taktických dovednostech. Talenty nelze však posuzovat pouze podle jednotlivých 

testů, ale musíme brát v úvahu komplexní profil hráče. Vývoj talentovaných fotbalistů 

je dlouhý proces, do kterého je nutné investovat mnoho let speciálního tréninku. Pro 

optimální efektivnost tréninků je potřeba, aby mladí hráči převzali odpovědnost za svůj 

vlastní vývoj. Každý talent se rozvíjí svým způsobem unikátně (Baker, Schorer, 

Cobley, 2012). 

3.7 Sportovní centra mládeže 

V České republice fungují v rámci rozvoje fotbalové mládeže v klubech Sportovní 

centra mládeže (SCM) se Sportovními středisky mládeže (SpSM). SCM pečují o 

talentované hráče ve věku od 15 do 19 let a v případě vynikajících výsledků je 

sportovec zařazen do juniorských a seniorských reprezentačních výběrů (Suchý, 2007). 

Kluby a zejména úseky mládeže dostávají dotace od FAČRu. V případě, že by 

akademie neměla statut SCM, byly by její strategické cíle značně omezeny. Pro udržení 

statutu SCM platí dle Petroviče (2012) následující kritéria: 

 sportovní – minimálně čtyřletý plán rozvoje mládeže, metodický rozvoj a 

vzdělávání, interní spolupráce, skauting, sledování přechodu hráčů z vlastního 

SpSM, evidence počtu tréninkových jednotek a zápasů, evidence počtu 

vychovaných hráčů pro seniorský fotbal a reprezentaci, rozpisy tréninkových 

ploch, měsíční plány jednotlivých týmů  

 legislativní – například členství ve FAČR, potvrzení o účasti v soutěžích, vlastní 

schéma organizační struktury, uzavřená smlouva se SpSM a spolupráce se 

základní školou 

 personální – vedoucí trenér s odpovídající licencí, vlastní sekretariát, ekonom, 

hlavní trenéři mládežnických týmů a jejich asistenti, lékař, fyzioterapeut a 

zdravotník 

 infrastrukturní – sportovně technické zázemí pro pořádání soutěží, hrací plochy 

s přesně danými rozměry, tréninkové plochy a prostory, osvětlení a materiální 

vybavení, šatny pro domácí i hosty, technická a regenerační místnost 

 finanční - výroční zprávy a předběžné výsledky hospodaření, plánovaný 

rozpočet a vyúčtování přidělených dotací)  
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Projekt regionálních fotbalových akademií představuje nadstavbu SCM. V RFA jsou 

koncentrovány největší fotbalové naděje ve věku 14 a 15 let, které spolu trénují ve 

špičkovém profesionálním prostředí. 

3.8 Pojem fotbalová akademie 

Fotbalové akademie, jež jsou v literatuře definovány v nejširším slova smyslu, jsou 

zařízení nebo programy koučování určené k produkci talentů. Jedná se o investiční 

program vytvořený v rámci určité struktury klubu, který vychovává talentované 

sportovce s vizí jejich následného využití v prvním týmu či prodeje do týmů 

zahraničních (Kuijer, 2007). 

Klíčovou roli hraje v akademiích výběr talentů. FIFA však rozhodla o omezení nákupu 

talentovaných hráčů do svých týmů. Fotbalový klub, který chce vyhlédnutého 

talentovaného hráče přebrat, musí zaplatit finanční náhradu za jeho vývoj, 

tzv. „výchovné“. Kluby mohou uzavírat smlouvy pouze s hráči staršími osmnácti let, 

hráči ve věku 15 až 18 let mohou uzavírat pouze poloprofesionální smlouvy 

s maximální délkou trvání tři roky. 

Úspěch fotbalových akademií se odráží především ve finančních výsledcích klubu. 

Maximalizace návratnosti investic prostřednictvím výchovy mladých talentů se ukazuje 

jako správný směr fotbalových klubů. Kvalitní akademie generuje úspěšné mladé 

talenty do svých prvních týmů, čímž snižují náklady na koupi hráčů z jiných týmů. 

Kvalita akademie je tedy důležitá nejen pro sportovní výsledky, ale i pro výsledky 

finanční (Kuijer, 2007). 

Největší a nejúspěšnější fotbalové kluby, jako je například Manchester City nebo 

Chelsea FC a mnohé další špičkové evropské týmy, utratily stovky miliónů liber za 

přestupy nejlepších fotbalových hráčů v naději, že si tím rovnou koupí i úspěch. 

Nejlepší týmy na světě se však spoléhají hlavně na své vlastní odchovance, kteří své 

kluby v porovnání s drahými hvězdami skoro nic nestojí (Draper, 2010). Správným 

příkladem jsou mládežnické akademie Barcelony. FC Barcelona dokáže neustále 

produkovat hráče vysoké kvality, kteří díky pokrokům v juniorských týmech dokáží 

následně konkurovat na poli španělského i světového fotbalu. Podobnou filozofii 

v rozvoji hráčů zastává i Ajax FC. 14 z 29 hráčů prvního týmu v sezóně 2007/2008 

vzešlo z vlastní mládežnické akademie (Kuijer, 2007). 
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Podstatnou součástí pro úspěšnou akademii je stanovení vize od vedení klubu. 

Například strategie Ajaxu FC je zaměřena na vlastní mládežnickou akademii, a to hraje 

nejdůležitější roli v určování cílů a hodnot klubu. Na vývoji celého systému a nastavení 

cílů klubu se podílejí všechny zúčastněné osoby napříč klubovou strukturou se strategií 

směřující shora dolů (Slater, 2007). 

Dalo by se říci, že pojem „fotbalová akademie“ je na první pohled jasně definovatelná. 

Jedná se o výchovu talentované mládeže kopané v rámci sportovní přípravy. Principy 

organizace a fungování jakékoliv akademie mohou být však rozdílné nejen v rámci 

diference domácího prostředí versus zahraničního. Rozdílná forma a pojetí existuje i 

v jednom národním regionu. 

V tuzemsku se rozlišení fotbalových akademií věnuje bývalý viceprezident Unie 

českých fotbalových trenérů Ladislav Valášek (2009), který rozlišuje dvě formy. První 

forma fotbalové akademie se specializuje na letní fotbalové kempy pro fotbalovou 

mládež s různou hráčskou úrovní účastníků. V Česku jde například o fotbalovou 

akademii Petra Čecha.  

V druhé formě působí dle Valáška (2009) celoročně střední škola pro fotbalisty a 

fotbalistky a také trenérsko-poradní centra, která se zaměřují na individuální a 

skupinové tréninky pro mládež nebo na služby „osobního trenéra“, kterými se pečuje o 

individuální růst dovedností a schopností a předpokladů mladých hráčů, především jako 

doplňující forma trénování v konkrétních fotbalových klubech.  

Ve vyspělých zemích se úvahy působení fotbalových akademií dají rozdělit 

následujícím způsobem: 

1. Rozlišení fotbalových akademií v rámci profesionálních a 

neprofesionálních klubů. V prvním případě jde o přípravu na vrcholový, 

profesionální, a tudíž mezinárodní fotbal, kdy nejde pouze o přípravu pro 

vlastní klub, ale pro fotbalový trh. Hráči se tedy nepřipravují pouze pro 

domácí trh, ale i pro mezinárodní soutěže. 

2. Dlouhodobý rozvoj poslání přípravy ve fotbalové akademii 

profesionálního klubu, což s sebou nese posun pojmů – přechází se od 

systému „fotbalového učně“ k systému „fotbalového studenta“, který 

musí nejen technicko-takticky a kondičně zvládnout fotbalové dovednosti, 

ale musí umět řešit fotbalové hrozby a příležitosti na hřišti i mimo hřiště, 
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včetně etických hodnot a morálně-volních vlastností (Nesti a Sulley, 

2015). 

 

  



33 
 

4 METODIKA PRÁCE 

Pro co nejúspěšnější dosažení cíle musí být zvolena i vhodná metodika práce. Daný 

výzkum se zaobírá činnostmi úzce spjatými s vrcholovým managementem, a tak bylo 

vhodné využít v rámci práce kvalitativní výzkum, konkrétněji polostrukturované 

rozhovory s členy Úseku talentované mládeže, kteří jsou úzce spjati s Úsekem 

akademií. 

4.1 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor v tomto projektu je rovněž souborem základním. Jedná se o 

Regionální akademie České republiky, jejichž celkový počet je osm. Konkrétně se jedná 

o akademie v Plzni, Pardubicích, Olomouci, Českých Budějovicích, Jihlavě, Brně, 

Teplicích a v Karviné. RFA jsou v práci zkoumány především jako celek. 

Pro srovnání kvality úrovně Regionálních akademií v České republice a zahraniční 

konkurence jsem zvolila evropskou elitní akademii s bohatou historií a ukázkovými 

výsledky správného přístupu k výchově mládeže. Jedná se o Bayern Mnichov Junior 

Team. Na celém světě existuje mnoho fotbalových akademií různého druhu a jejich 

přesný počet není v tuto chvíli dohledatelný. Tato akademie není předmětem diplomové 

práce a byla zkoumána pouze z hlediska kvality, porovnání a převzetí potencionálních 

doporučení pro lepší organizaci a řízení v regionálních akademiích. 

4.2 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum je dle Dismana (2009) nenumerické šetření a interpretace sociální 

reality, přičemž je jeho cílem odkrýt význam pokládaný sdělovaným informacím. Cílem 

kvalitativního výzkumu je vytváření nových hypotéz a teorií. Ve své podstatě jde o 

analýzu textů vedoucích k porozumění zkoumaných fenoménů.  

Kotler (2007, s. 409) uvádí využití kvalitativního výzkumu, o kterém říká, že 

„kvalitativní výzkum je použitý pro zjištění motivací, postojů a chování zákazníka.“ 

Na rozdíl od kvantitativního výzkumu, kde se jedná především o získávání měřitelných 

číselných dat od velkého vzorku respondentů, jde v kvalitativním výzkumu o získávání 

detailnějších informací o zkoumaných jevech od menší skupiny respondentů.  

Kvalitativní výzkum je používán zejména za následujících podmínek: 

a) je-li pro nás důležité porozumění lidem v sociálních situacích; 

b) tehdy, když není důležité sledování rozložení zkoumaných jevů v populaci  
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c) studujeme-li takový problém, o kterém nemáme předběžnou znalost, která by 

byla spolehlivá; 

d) jako předvýzkum pro kvantitativní výzkumnou akci; 

e) pro studium jevů, které mají takový charakter, který apriorní operacionalizaci 

vylučuje (Hendl, 2005). 

Jinak řečeno, při kvalitativním výzkumu je daná realita zkoumána velmi podrobně a do 

hloubky. Díky tomu získáváme potřebné informace od většinou menšího počtu jedinců, 

díky čemuž data procházejí menším počtem transformací a vykazují tak vysokou 

validitu. Zkoumaná problematika má pro výzkumníka hloubkový charakter, a tak se 

zvyšuje šance na porozumění zkoumaného fenoménu. Z tohoto faktu však vychází i 

možnost nízké reliability, jelikož interpretace vycházejí od konkrétního výzkumníka a 

jsou jím ovlivněny. Pokud by tedy totéž téma zkoumal jiný výzkumník, mohl by dojít 

k odlišným závěrům. 

Kozel, Mlynářová a Svobodová (2011) řadí mezi nejčastěji využívané techniky v 

kvalitativním výzkumu individuální hloubkový rozhovor, skupinový rozhovor (focus 

group), asociační testy a procedury, projektivní techniky, polaritní profil, 

tachystoskopickou projekci, brainstorming a neuromarketing.  

4.2.1 Polostrukturovaný rozhovor 

V kvalitativním výzkumu se velmi často používá sběr dat pomocí rozhovoru, který 

označujeme jako rozhovor hloubkový. Tento typ rozhovoru je možné definovat jako 

nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem 

pomocí několika otevřených otázek (Švaříček, Šeďová, 2007).  

Mezi typy hloubkového rozhovoru patří strukturovaný rozhovor - u něj jsou otázky 

standardizované, zaměřené na určité oblasti a interpretace výsledků je často 

kvalitativního a kvantitativního charakteru, a nestrukturovaný neboli narativní rozhovor.  

V této práci bylo využito polostrukturovaného rozhovoru, který je dle autorů 

Wildemutha a Zhanga (2009) flexibilnější a volnější než strukturované, ale také 

organizovanější a systematičtější než nestrukturovaný rozhovor. Dalším autorem 

zabývajícím se polostrukturovaným rozhovorem je Mikovský (2006), který uvádí, že 

výzkumník vytváří při jeho užití okruhy otázek, které potom bude s respondenty při   

rozhovoru probírat. Struktura však není pevně daná a může se například měnit pořadí 
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otázek. Dále se podle autora mohou k základním otázkám přidat otázky doplněné o 

nová témata. Záleží pouze na tazateli, zda je považuje za relevantní ke zvolenému 

tématu.  

Polostrukturované rozhovory jsou vedené s významnými členy Úseku talentované 

mládeže. Jejich působnost je i ve vedení Úseku akademií, takže mají k dané 

problematice nejblíže. Rozhovory jsou vedené na základě vytvořené operacionalizace a 

prohlubuje znalosti získané z analýzy dokumentů a zároveň přináší nové informace o 

procesu organizace a řízení. Respondenti jsou v práci uváděni pod zkratkami R1 a R2. 

Vzhledem k anonymizaci rozhovoru nejsou vedeny k účastníkům žádné osobní údaje či 

specifikace jejich pozice. 

4.2.2 Analýza dokumentů 

Pro budoucí možné doporučení ke zlepšení v oblasti řízení a organizace slouží další 

výzkumná metoda, a to sice analýza dokumentů. Analyzovanými dokumenty budou 

data z okruhu managementu uvedená u vybrané evropské akademie, která dosahuje 

dlouhodobě úspěšných výsledků. Na základě analýzy bude provedeno srovnání v oblasti 

organizace a řízení s Regionálními fotbalovými akademiemi v České republice a 

navržena doporučení pro možné budoucí zlepšení. 

Rovněž analýza dokumentů je prvotním krokem ke zjištění potřebných údajů o RFA. 

Analyzovanými dokumenty jsou výroční zprávy FAČR, interní dokumenty RFA, do 

kterých mi bude umožněno nahlédnout a informace uvedené na webových stránkách. 

Dalším krokem pro prohloubení daného tématu nebo zjištění nových skutečností je již 

zmiňovaný hloubkový rozhovor. 

Podle autorů Maňáka, Švece a Švece (2005) slouží tato metoda ke zkoumání písemného 

nebo vizuálního materiálu. Další autor, který se zabývá tímto tématem je 

Hendl (2012, s. 132), který uvádí, že jde o vše napsané anebo jednoduše zaznamenané. 

Dále uvádí, že „analýza dokumentů patří mezi standardní metody jak v kvalitativním, 

tak v kvantitativním výzkumu.“ Dokumenty jsou vnímány jako data, která byla 

pořízena někým jiným než výzkumníkem, a za jiným účelem, než je aktuální výzkum a 

data tedy již existují a označují se jako sekundární a dělíme je na externí zdroje 

sekundárních dat (v tomto případě můžeme hovořit o statistických přehledech, 

agenturních výzkumech, panelových šetřeních apod.) a interní zdroje. Do interních 

zdrojů dat zahrnujeme informace shromážděné uvnitř firmy, které se z větší části týkají 
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evidování vlastní činnosti. Lze do nich zařadit informace o cenách a zboží/produktů, 

prodeji, nákladech, poznatky z veletrhů, konferencí atd. (Přibová, 1996).  

4.3 Konceptualizace a operacionalizace 

Důležitou roli v rámci výzkumu hraje konceptualizace a operacionalizace. V rámci 

konceptualizace jde o definování všech důležitých pojmů, se kterými ve výzkumu 

pracujeme či hodláme pracovat. V užším slova smyslu pak lze konstatovat, že 

konceptualizace je proces, pomocí kterého přesně specifikujeme, co máme na mysli, 

když operujeme s konkrétními pojmy. Operacionalizace je pak proces, kdy konceptuální 

formy převádíme do měřitelné podoby. Je chápána jako cesta od pojmů a teorie 

k empiricky zjistitelným údajům, ukazatelům, znakům a proměnným (Reichel, 2009). 

Práce se věnuje jedněm z nejdůležitějších činností v managementu sportu, a to sice 

organizování a řízení.  

Zdroj: Koontz, Weihrich (1993) 

První možností, jak pojmout konceptualizaci k danému tématu vychází ze schématu 

procesu organizování, kde autoři na sebe v návaznosti staví jednotlivé koncepty, které 

jsou nimi v procesu považovány za klíčové. Dané koncepty jsou i v rámci rozhovoru 

Obrázek 4 - Proces organizování 
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zmíněny nepřímo, ale sloužily jako pomocná osa při tvorbě otázek a zjišťovaných 

skutečností. 

Proces organizování autoři chápou v návaznosti na ostatní manažerské činnosti na 

začlenění do kontextu managementu organizace. Vyplývá z toho tedy to, že 

organizování musí na jedné straně brát v úvahu cíle podniku a na druhé straně musí 

organizování a organizační struktura vytvořit prostředí pro účelné obsazování 

pracovníků a následně jejich kontrolování (Čáslavová, 2009). 

 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Druhá forma konceptualizace vychází z klíčových témat vážících se k organizaci a 

řízení RFA. Ačkoliv mohou témata v některém segmentu na sebe navazovat, jedná se 

pouze o zanedbatelnou návaznost, a proto jsou jednotlivé koncepty zachyceny jako 

samostatný průřez hlavního tématu práce. Koncepty byly utvářeny v návaznosti na 

uvedenou rešerši a dávají základ pro následnou tvorbu operacionalizace. Jedná se o 

stěžejní část výzkumu, pomocí níž lze efektivně zanalyzovat a vyhodnotit úroveň 

fotbalových akademií.  

Organizace 
a řízení

technické 
vybavení

finance

organizační 
struktura

výběr hráčů

cíle

Obrázek 5 - Konceptualizace organizace a řízení 
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Zdroj: Vlastní tvorba 

Poslední obrázek značí koncepty prolínající se ve dvou oblastech, a to sice v oblasti 

RFA a v oblasti elitní akademie. Tato konceptualizace vyčleňuje prvky, které budou 

zkoumány v praktické části u RFA a zároveň u elitní světové akademie. V rámci této 

práce se jedná o akademii Bayern Mnichov Junior Team, která patří k jedničce v oblasti 

fotbalových akademií. Analýza těchto konceptů u elitní akademie, poslouží především 

k sestavení možných návrhů na zlepšení u RFA. 

Při tvorbě operacionalizace převádíme konceptuální pojmy do měřitelné podoby. 

Röschová (2012) uvádí, že v případě polostrukturovaného rozhovoru mají otázky 

charakter pouze osnovy, avšak i v tomto případě je důležité zkonstruovat alespoň 

rámcovou operacionalizaci pro zachování validity. 

Operacionalizace (příloha č. 1) vychází především z prvního a druhého pojetí 

konceptualizace a má za cíl rozklíčovat danou problematiku do hloubky. K tomu slouží 

osnova otázek, která se váže k daným tématům. Vzhledem k povaze formy rozhovoru se 

otázky v průběhu interview mohou měnit nebo doplňovat tak, aby se pomocí odpovědí 

docílilo ke shromáždění, co nejvíce potřebných dat a údajů. 

výběr 
hráčů

koncepce 
sportovní 
přípravy

zázemí kvalita

Regionální fotbalové akademie 

Elitní akademie 

Obrázek 6 - Konceptualizace - srovnávací atributy 
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5 KLÍČOVÉ KONCEPTY ORGANIZACE A ŘÍZENÍ RFA 

Jak již bylo zmíněno v metodologii, praktická část práce je tvořena především 

hloubkovým rozhovorem a analýzou dokumentů. Vzhledem k dobré dostupnosti 

materiálů týkajících se organizace a řízení akademií, posloužilo interview především 

k prohloubení daných informací, případnému doplnění potřebných údajů a poskytnutí 

pohledu na problematiku „přímo od zdroje“. V následující části jsou rozpracovány 

jednotlivé koncepty vážící se k organizaci a řízení RFA. 

5.1 Představení projektu 

Regionální fotbalové akademie jsou relativně mladým projektem, který vznikl v roce 

2015. Akademie jsou pod podporou Fotbalové asociace České republiky, Ministerstva 

školství, tělovýchovy a mládeže České republiky a Nadačních fondů FAČR.  

Na začátku roku 2019/2020 fungovaly RFA v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě, 

Karviné (a paralelně v Ostravě), Olomouci, Pardubicích, Plzni a v Teplicích. Každá 

jednotlivá akademie může pojmout až 25 hráčů ve věku 14 a 15 let. Z hlediska školní 

docházky jsou pak určeny pro žáky 7., 8. a 9. tříd. Maximální počet žáků určité věkové 

skupiny je 25, celkově tedy akademie pojme až 50 hráčů. 

Hlavním záměrem projektu je centralizace talentů a vytvoření nadstandardních 

výchovně-vzdělávacích podmínek pro pohybově nadané hráče s cílem optimalizovat 

sportovní, společenský a osobní rozvoj každého jedince. Dílčím cílem Regionálních 

fotbalových akademií je zvýšení konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni 

v mládežnických reprezentačních kategoriích a zvýšení procentuálního zastoupení hráčů 

z akademií v mládežnických reprezentacích. 

K samotnému projektu RFA se na oficiálních stránkách akademie vyjádřil i předseda 

Fotbalové asociace České republiky – Martin Malík: „Regionální fotbalové akademie 

vnímám jako projekt, který je jedním z esenciálních základů naší práce na fotbalové 

asociaci. Pokud chceme zvednout úroveň hráčů pro profesionální soutěže, musíme začít 

právě včasnou výchovou mladých talentů. Kromě sportovní stránky věci bych chtěl 

navíc vyzdvihnout celospolečenský a sociální rozměr naší práce s mládeží v akademiích. 

Koncept akademií je totiž založený nejen na nezbytném a nenahraditelném tréninkovém 



40 
 

procesu. Důležité je pro nás totiž také jeho propojení se vzděláváním hráčů a snahou o 

jejich další osobností růst a rozvoj. Projekt RFA je pro nás, jako největší sportovní 

asociaci v zemi, především projektem založeným na zodpovědnosti vůči celé 

společnosti.“  

U samého zrodu a myšlenky RFA stál významný fotbalista a zároveň vedoucí Úseku 

akademií Fotbalové asociace České republiky – Karel Poborský, který se k projektu 

vyjádřil na oficiálních stránkách akademií takto: „Projekt RFA je dlouhodobý, určité 

výsledky však jsou patrné již nyní – naši první absolventi atakují hranici seniorského 

fotbalu a ti nejlepší získali profesionální kontrakty. Někteří naši hráči se prosadili také 

do juniorských reprezentačních výběrů. Věřím, že se nám podaří vychovat budoucí 

úspěšné generace českých fotbalových reprezentantů.“  

Hráči nastoupí v pondělí ráno do školy a stráví spolu čas až do pátečního odpoledne, 

kdy akademii opouští a vrací se nazpět do svých mateřských klubů. Zde absolvují 

předzápasový trénink a následně i víkendové soutěžní utkání. Během týdne je pro 

svěřence připravena rozmanitá sportovní výuka s důrazem na komplexní rozvoj 

mladého člověka jako hráče i osobnosti. Tento program obsahuje gymnastiku, lekce 

dynamické síly a individuální techniky, „core“ tréninky, úpoly, kompenzační cvičení, 

atletickou průpravu, psychologii, principy stravování a taktickou přípravu. Lekce jsou 

vedeny profesionálními trenéry, kteří jsou dosazeni přímo Fotbalovou asociací ČR.  

Kompletní program je velmi náročný. Hráči vstávají na nultou hodinu, která začíná již 

v 7 hodin ráno. Tomu je uzpůsobený celý režim. Pondělní odpoledne je věnováno 

regeneraci (bazén), práci s fyzioterapeuty a nechybí prostor pro konzultace se 

sportovním psychologem.   

Ačkoliv se na území České republiky vyskytuje již řada akademií, koncept, který tkví 

v návaznosti na regiony a příslušný kraj, je ojedinělý. V následující části jsou zkoumána 

jednotlivá témata vážící se k jejich řízení a organizaci. 

5.2 Organizační vymezení  

Regionální fotbalové akademie jsou ojedinělým projektem napříč Evropou. Ve světě 

najdeme celou řadu fotbalových akademií, které jsou však ve většině případech vedené 

jako klubové a spadají pod mateřský klub. Koncept je však velmi podobný jak u 
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klubových, tak regionálních akademií. Následující kapitola vymezuje postavení RFA 

v rámci organizace fotbalu. 

V současné chvíli existuje deset klubových akademií – Viktoria Plzeň, Dynamo České 

Budějovice, FK Teplice, FC Vysočina Jihlava, FK Pardubice, Zbrojovka Brno, SK 

Sigma Olomouc a MFK Karviná, které mají návaznost na RFA. Dále do klubových 

akademií spadá akademie Sparty a Slávie, které jsou však bez návaznosti na RFA. 

Následující obrázek zdůrazňuje organizační hierarchii sportovně-technického oddělení. 

Zdroj:FAČR 

Nejnižším stupněm je Grassroots fotbal. Myšlenkou tohoto programu je dát možnost 

hrát fotbal všem bez výjimky, bez ohledu na pohlaví, věk, rasu nebo zdravotní stav. 

Grassroots je fotbal pro všechny. Do širokého seznamu Grassroots aktivit patří 

například futsal, fotbal žen, plážový fotbal, ale i fotbal seniorů, zdravotně postižených, 

či bezdomovců. 

Sportovní střediska mládeže se zaměřují především na podporu výchovy v kategorii 

přípravek a žáků. Statut SpSM je přidělen klubu při splnění vymezených kritérií a 

podmínek v rámci licenčního řízení, které je prováděno jednou za dva roky.  

RFA jsou nástavbou SpSM a zároveň spadají pod Sportovní centra mládeže. SCM je 

v České republice pouze deset a mohou o ně žádat pouze kluby a týmy dospělých v 1. a 

Obrázek 7 - Hierarchie sportovně-technického oddělení 
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2. lize. Jejich zaměření je především na výchovu top mládeže U16 – U19. Finální 

seznam SCM je schvalován Tribunálem talentové mládeže dle licenčního řízení.  

Klubové akademie jsou nejvyšším stupněm výchovy mládeže. Bývají též označovány 

jako Vrcholové sportovní centrum mládeže. Tyto akademie zahrnují všechny kategorie 

od U6 až po U19 s nadstandardní péčí. Od kategorie U14 spolupracují s RFA a 

pokračující v dorosteneckých kategoriích. Koncepce práce s mladými talenty se snaží 

řešit celkový vývoj mladého hráče od jeho začátků v přípravce až po vstup do 

profesionálního fotbalu.  Vrcholem uspořádání je už pouze reprezentace. 

R1: „Nyní máme 10 klubových akademií (2 bez návaznosti na RFA – Sparta a Slavie a 8 

s návazností) jako nejvyšší stupeň. Více akademií ale zatím nemáme – proto všechny 

ostatní licenční kluby (kluby 1. a 2. ligy) mají navazující stupeň – SCM (i SpSM). SCM 

a SpSM jsou jakési rozdělení pro MŠMT, kdy kategorie SCM je brána pro kategorii 

dorostu (U16 – U19) a SpSM pro kategorii žáků (U12 – U15)“ Vzhledem k věkovému 

zaměření RFA jsou tedy tyto akademie jakýmsi „středobodem“ mezi SpMS a SCM, a 

plynule navazují na klubové akademie (s výjimkou Sparty a Slávie). 

5.3 Cíle  

Jak již bylo zmíněno v úvodu, projekt má vychovávat talentované hráče 

v nadstandardních fotbalových podmínkách v souladu se vzděláním a osobním 

rozvojem. Díky úzké spolupráci s FAČR a nadačními fondy příslušných krajů se 

dostávají do akademie relativně velké finanční prostředky a podpora, která umožňuje 

dopřávat nejkvalitnější podmínky. R1: „Hráči mají vyváženou stravu 5x denně, což se 

za běžných podmínek klubů neděje. Zároveň jim jsou jednou týdně kontrolovány studijní 

výsledky, aby bylo pod dohledem i jejich vzdělávání, které je velmi důležité. Speciálně 

pro hráče akademií je pořádána anglická olympiáda, kde se výherci mohou těšit na 

návštěvu největších anglických klubů. Hráče to tak motivuje k naučení jazyka, který je 

ve fotbalových podmínkách velmi důležitý.“  

Dílčím cílem je být konkurenceschopný na mezinárodním poli. Od počátku RFA však 

nebyl vytvořen žádný strategický plán, který by formoval postup, kterým daného cíle 

dosáhnout. R2: „Zpočátku nebyly akademie řízeny centrálně. Tudíž každý šéftrenér vedl 

regionálku, dle svého vlastního plánu. V průběhu let se však ukázalo, že tento postup 

nepřinesl očekávané výsledky ve sportovním výkonu hráčů a přistoupilo se na centrální 

řízení a povolání manažera rozvoje a kontroly Úseku akademií.“ 
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Neuspokojivé výsledky se ukázaly především na mezinárodním turnaji v Pinataru, kde 

podlehli hráči RFA zahraničním soupeřům v prvních kolech turnaje s obrovským 

gólovým rozdílem. 

Zhodnocení výsledků ohledně budoucího vývoje hráčů z akademií, kde bylo zkoumáno 

kolik hráčů se vypracovalo do A-týmu klubu, kolik jich obdrželo profesionální smlouvu 

a kolik se jich dostalo do reprezentace, nebylo taktéž dle očekávání. Jeho znázornění lze 

vidět v tabulce č. 1. 

Zdroj: FAČR (2020) 

Nejhorší výsledky vykazuje kolonka – počet hráčů zařazených do A-týmu, kdy se do 

hlavního mužstva v klubu prosadili pouze dva hráči z Pardubic narození v roce 2002 a 

dále tři hráči ročníku 2003 z Pardubic. Je nutné zmínit, že Pardubice hrají Národní 

fortuna ligu, a tudíž je podstatně lehčí se dostat do kádru druholigového týmu nežli 

prvoligového. R2: „Pokud jsou hráči umístěni v RFA, neznamená to nutně, že se jedná o 

nejlepší hráče v kraji. Spoustu hráčů a rodičů si vybere cestu klubové akademie, kde 

jsou zase jiné podmínky a taky celá škála nadaných hráčů.“ 

Sestupnou tendenci má i počet hráčů, kteří získali profesionální smlouvu. Zatímco 

v ročníku 2002 bylo vychováno 29 hráčů, kteří získali smlouvu, u ročníku 2003 to bylo 

už pouze 22 hráčů a v ročníku 2004 absolutně nejméně – pouze 4 hráči. 

Tabulka 1 - Hráči RFA zařazeni do A týmu, repre, s profi smlouvou 
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R2: „Výkonnostní výsledky hráčů nebyly dle očekávání. Bylo jasné, že musí dojít ke 

změně ve struktuře tréninkových cyklů.“ Největší pozornost tak dostávají sportovní cíle, 

kde se zohledňuje sportovní výkon hráčů. V letošním roce byl utvořen plán, který 

zohledňuje, jakých konkrétních cílů by měl hráč dosáhnout. Jedná se však o interní 

dokument, který nebylo možné poskytnout. 

Uspokojivější čísla jsou už v počtu hráčů, kteří se probojovali do reprezentace (jedná se 

o mládežnickou reprezentaci, nikoli o seniorskou reprezentaci). Avšak z celkového 

počtu všech hráčů ve všech akademií, je toto číslo stále menší, než jaké bylo očekávání. 

Následující graf představuje zastoupení hráčů RFA v reprezentačních celcích vůči všem 

hráčům v reprezentaci pro rok 2018/19. 

Graf 1 - Zastoupení akademiků v mládežnických reprezentacích v sezoně 2018/19 

 

Zdroj: FAČR (2020) 

Díky analýze počtu akademiků v mládežnických reprezentacích byl formován další dílčí 

cíl, a to sice zvýšení procentuálního zastoupení hráčů z RFA v mládežnických 

reprezentacích. 

S ohledem na zvýšení sportovní výkonnosti je v současnosti tvořen roční a dvouletý 

jednotný tréninkový plán. R2: „Plán by měl dopomoci ke zlepšení kvality hráčů. 

Stěžejní je však krátká doba, po kterou jsou hráči umístěni v regionálkách. S ohledem 

na budoucí vývoj tak doufáme v nějakou formu propojení s klubovými akademiemi.“  
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Do klubových akademií přicházejí hráči už ve věku 8 let. Byla by tak možnost sestavit 

konstruktivnější tréninkový koncept na delší dobu. Cíl sjednotit klubové a regionální 

akademie je součástí strategického plánu Úseku akademií. V plánu je nastíněno, že od 

1. 7. 2022 by mělo dojít k dokončení propojení klubových akademií s RFA. 

Do budoucna by v rámci projektu měla být regionální akademie v každém kraji. 

„V momentální chvíli záleží na domluvě FAČR a tamních institucí kraje a měst. 

Diskutuje se především o tom, kde regionálku zřídit. Protože například není prozatím 

projekt zaveden ve Zlínském kraji, kde se řeší, zda bude akademie v krajském městě – 

Zlíně nebo na Slovácku, protože Slovácko má historicky velmi úspěšnou 

mládež.“ V současné době jsou akademie v 9 městech v 8 krajích (v Moravskoslezském 

kraji je RFA rozdělena mezi Ostravu a Karvinou). Obsazenost RFA znázorňuje obrázek 

č. 8.  

Obrázek 8 - Mapa RFA v ČR 

 

Zdroj: FAČR (2020) 

V současné chvíli chybí akademie ve Středočeském kraji, Královohradeckém kraji, 

Libereckém kraji a v hlavním městě Praha. Do konce roku 2022 je ve strategickém 

plánu Úseku akademií zaznamenáno, že má být dořešeno rozdělení jednotlivých stupňů 

finanční podpory tak, aby v každém kraji byla jedna klubová akademie a jedna RFA. 
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5.4 Organizační struktura 

Vzhledem ke skutečnosti, že Regionální akademie spadají pod FAČR, bylo mým 

prvotním zájmem nastínit organizační strukturu, kde jsou znázorněny provázanosti od 

nejvyššího orgánu. Díky analýze dat bylo zjištěno, že žádná oficiální organizační 

struktura centrálního řízení RFA neexistuje, a tak byla vytvořena na základě informací 

zjištěných z rozhovorů. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Veškeré pozice zmíněné v organizační struktuře zastupují zaměstnanci FAČR. Nejvyšší 

postavení zaujímá Karel Poborský jakožto vedoucí Úseku akademií a zároveň vedoucí 

Úseku talentované mládeže. Stál u samého počátku založení RFA a schvaluje všechna 

zásadní rozhodnutí. Zároveň je jmenován patronem RFA a každoročně je pořádán turnaj 

akademií pod jeho jménem. R1: „Karel Poborský působí ve funkci ředitele Úseku 

akademií a je tedy nejpovolanější osobou v oblasti talentované mládeže.“  

Vedoucí Úseku 
akademií

RFA

člen Úseku 
akademií a trenér 

brankářů

manažer rozvoje a 
kontroly Úseku 

akademií

manažer Úseku 
akademií

psycholožka RFA 
FAČR

nutriční 
terapeutka RFA 

FAČR

Klubové 
akademie

U15 - U20

Obrázek 9 - Organizační struktura centrálního řízení RFA 
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Mimo Regionální fotbalové akademie spadají pod jeho agendu i klubové akademie a 

mládež U15 – U20, které však nejsou předmětem této práce.  

U „zdroje“ vedení RFA stojí hned několik osob. Pravou rukou a zároveň zástupcem 

Karla Poborského je Petr Kouba – člen Úseku akademií a trenér brankářů. Má hlavní 

rozhodovací pravomoc v době nedostupnosti pana Poborského a je zároveň šéftrenérem 

veškerých trenérů brankářů. 

Relativně novou, ale zato velmi podstatnou roli, zastupuje Pavel Frýbort – manažer 

rozvoje a kontroly úseku akademií. Jeho práce spočívá v utváření jednotného konceptu 

tréninkových jednotek a sportovních cílů pro všechny regiony, pomocí kterých má být 

dosaženo vyšší konkurenceschopnosti. Z organizačního hlediska má na starosti 

především šéftrenéry a trenéry akademií, se kterými konzultuje problematiku týkající se 

tréninků a dosažených sportovních výsledků. Zodpovídá tedy za následující vývoj 

sportovního výkonu hráčů. 

Dalším významným členem realizačního týmů je Matěj Čmejla – manažer Úseku 

akademií. Ze své pozice vyřizuje většinu administrativní činnosti, týkající se organizace 

a řízení RFA. Je v úzkém kontaktu s jednotlivými manažery akademií, ale zároveň řeší 

část své agendy s šéftrenéry, nutričními terapeuty, fyzioterapeuty a dalšími členy 

akademií. Z toho vyplývá, že musí mít přehled o celkovém dění ve všech akademiích. 

Zároveň řeší veškerou logistiku a objednávky. Od letošního roku vytváří strategický 

plán pro všechny RFA, který by měl vstoupit v platnost v následujících měsících.  

V pražské kanceláři realizačního týmu dále sídlí psycholožka – Marta Boučková, která 

aktivně podporuje srozumitelnou komunikaci mezi jednotlivými členy realizačního 

týmu, učiteli, hráči a rodiči, a zvyšuje efektivitu ve vzájemném porozumění. Cílem je 

vést hráče k pozitivnímu přístupu k životu, navyšování samostatnosti, odpovědnosti za 

svá rozhodnutí, zvyšování mentální odolnosti, ochoty překonávat překážky. Čili její 

zkušenosti jsou praktikovány především mezi hráči samotnými. 

Posledním a zároveň nejnovějším členem vedení je Klára Coufalová – nutriční 

terapeutka. Úprava stravovacích návyků hraje v projektu velkou roli. Důvodem je 

vysoká intenzita tréninkového procesu prostřednictvím zvýšeného počtu hodin tělesné 
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výchovy na základní škole a tréninkových jednotek. Jejím úkolem je vštípit hráčům 

důležitost správných stravovacích návyků a edukovat o stravovacím režimu.  

Z materiálů dostupných na oficiálních stránkách akademií, lze nahlédnout do 

organizační struktury, kterou aplikují jednotlivé regiony. 

Zdroj: FAČR (2015) 

Fotbalová asociace České republiky zabezpečuje v každé akademii desetičlenný 

realizační tým. Šéftrenér, trenér brankářů, fyzioterapeut a manažer jsou zaměstnanci 

FAČR a pečují o hráče po celý den. Dále kolektiv doplňují hlavní trenér, trenér a 

asistent trenéra. 

Trenéři s pedagogickým vzděláním jsou garanty výuky hodin tělesné výchovy na 

základních školách. Ostatní členové realizačního týmu poskytují aktivní podporu 

garantovi či učiteli tělesné výchovy v rámci pravidel Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy. Organizační struktura má hierarchický tvar a všechny zmiňované pozice 

spadají pod šéftrenéra. 

Obrázek 10 - Organizační struktura v jednotlivých RFA 
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Nejdůležitější roli v RFA představuje šéftrenér. R1 „Šéftrenér jednotlivých regionálek 

působí zároveň jako jejich ředitel. Má nejvyšší trenérskou licenci a za celou akademii 

zodpovídá právě on. Zároveň je v kontaktu s Nadačním fondem a příslušným krajem, 

popřípadě městem.“ Šéftrenér tedy plní v rámci své akademie i manažerskou funkci a 

nevystupuje zde „pouze“ jako trenér. Je zodpovědný za výběr personálu, finální 

rozhodnutí o přijetí má vždy však vedoucí Úseku akademií. R1: „Fakticky dřív bývala 

veškerá agenda dění akademií v rukou šéftrenéra, který přednášel své výsledky na 

kvartálním zasedání. Postupem času však byly znát velké rozdíly ve výkonu sportovců 

v jednotlivých regionech a z toho důvodu byl povolán Pavel Frýbort, aby utvořil 

jednotnou koncepci a sjednotil tak postupy v tréninkových cyklech.“ V současnosti se 

všichni šéftrenéři krajů zodpovídají z tréninkového hlediska manažerovi rozvoje – 

Pavlu Frýbortu a organizační záležitosti jsou řešeny dle důležitosti buď s manažerem 

RFA nebo vedoucím RFA. 

R2: „Na post šéftrenéra akademií nominuje osobu dominantní klub regionu. Pokud se 

tedy bavíme o Plzni, jsou vybíráni uchazeči nominováni Viktorií Plzeň.“ Konečný výběr 

probíhá v pražské kanceláři, kdy o případném přijetí/nepřijetí rozhoduje celý realizační 

tým. Finální slovo je na vedoucím Úseku RFA. 

R2: „Post šéftrenéra akademie zahrnuje nutnost vlastnit nejvyšší možnou trenérskou 

licenci – UEFA Pro. Ve skutečnosti však šéftrenér nemusí ani vstoupit na trávník, 

jelikož jeho práce spočívá hlavně ve vedení své akademie.“ Zároveň je však 

zodpovědný za tréninkovou náplň u obou věkových kategorií a tím pádem dohlíží na to, 

aby náplň stanovená vedením z centrály byla dodržována. Šéftrenér vede dalších 6 

trenérů, kteří však nejsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr. Každá kategorie (U14 a 

U 15) má svého hlavního trenéra, trenéra a asistenta trenéra.  

Hlavní trenér je zodpovědný zejména za tréninky u dané věkové kategorie RFA. Trenér 

je zpravidla současně trenérem v dominantním klubu a dohlíží na provázanost 

s klubovou akademií. Asistent trenéra je ve většině případech učitel a zodpovídá za 

náplň při tělocviku ve škole čili při ranním tréninku. 

Dalšími členy na hlavní pracovní poměr jsou trenér brankářů, fyzioterapeut a výkonný 

ředitel (manažer). Jak již bylo zmíněno, trenéři brankářů spadají pod působnost Petra 

Kouby a poskytují hráčům individuální rozvoj brankářských dovedností.  
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Fyzioterapeut je nedílnou součástí RFA. Snaží se pomocí diagnostických postupů 

odhalit možné slabiny na pohybovém systému hráče vzniklé vývojem a růstem a také 

absolvovaným pohybovým zatížením. Dalším úkolem fyzioterapeuta je ihned zahájit 

adekvátní terapeutické postupy v součinnosti s trenéry, a to s cílem odstranit tento 

deficit. Současně fyzioterapeut odpovídá za hráče ve fázi rekonvalescence po zranění. 

Poslední zastupovanou pozicí v RFA je pozice výkonného ředitele akademií. Ačkoliv se 

jedná o manažerskou pozici, tak jak již byl zmíněno, téměř veškeré manažerské funkce 

zastává šéftrenér akademií. R1: „Manažer akademií má na starosti veškerou 

administrativu. Spíše než v roli manažera vystupuje v dané akademii v roli sekretáře.“  

Náplň práce a dílčí odpovědnosti manažerů jednotlivých RFA jsou vymezeny 

v interních materiálech takto: 

1. Celkový chod RFA 

a. Podpora – organizace a koordinace chodu RFA 

i. zajištění infrastruktury 

ii. zajištění rozšířeného programu (přednášky, zájezdy, utkání, 

soustředění) 

iii. termínová koordinace 

b. Administrativa a archivace 

i. evidence zpracování programu 

ii. evidence a správa údajů o realizačním týmu RFA 

iii. evidence a správa údajů o hráčích RFA 

iv. evidence a správa Pracovních smluv 

v. evidence a správa Smluv o působení hráče v RFA 

vi. evidence a správa docházky/ komunikace s FAČR 

vii. evidence a správa faktur/ komunikace s FAČR 

2. Tréninkový proces (TP) RFA 

a. zajištění všech služeb a infrastruktury 

b. administrativa 

3. Kooperace psychologie 

a. komunikace a spolupráce s psychologem RFA 

4. Kooperace životosprávy 

a. komunikace a spolupráce s výživovým/ nutričním poradcem 

5. Regionální aktivity 
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a. podpora – organizace regionálních TJ 

i. služby, infrastruktura 

b. podpora – organizace schůzek s regionálními trenéry 

i. služby, infrastruktura, administrativa 

6. Součinnost s rodiči 

a. komunikace a spolupráce s rodiči 

7. Součinnost se školou 

a. komunikace a spolupráce s učiteli a ředitelem 

b. prosazování programu RFA do školního rozvrhu 

c. kooperace školních akcí s RFA 

d. sledování výsledků prospěchu a chování hráče RFA ve škole 

e. komunikace a spolupráce se školní jídelnou nebo školním klubem 

f. logistika stravování 

8. Součinnost s internátem 

a. podpora – komunikace/schůzky s vychovateli 

b. podpora – komunikace/schůzky s provozovatelem a vedením internátu 

c. koordinace a podpora akcí na internátu 

d. zajištění doučování na internátu 

9. Součinnost s kmenovým kluby hráčů RFA 

a. podpora – komunikace s vedením klubu 

b. podpora – komunikace s trenéry týmu 

c. podpora – informace do klubu o programu RFA 

d. podpora – informace do klubu o zdravotním stavu hráče 

e. podpora zajištění akcí pro regionální aktivity 

10. Součinnost s klubovými akademiemi (KA) 

a. podpora – komunikace s vedením klubu 

b. podpora – spolupráce s šéftrenérem/sportovním ředitelem 

c. účast na sportovních poradách KA 

11. Součinnost s FAČR 

a. účast na poradách vedení ÚA ORF FAČR 

b. kooperace s vedením ÚA ORF FAČR 

c. nepravidelná účast na akcích mládežnických reprezentací ČR 

d. podpora úseku vzdělávání trenérů 
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12. Součinnost s KFS/OFS 

a. spolupráce s GTM KFS/ OFS 

i. podpora – organizace regionálních tréninků U13 a níže 

ii. podpora a spoluvytváření termínové listiny KFS/ OFS a RFA 

b. podpora vzdělávání regionálních trenérů 

i. podpora – přednášky na licencích trenérů fotbalu 

ii. podpora – praxe pro trenéry na licencích trenérů fotbalu 

13. Spolupráce s Nadačními fondy (NF) 

a. součinnost na zasedání Správní rady Nadačních fondů 

i. dokumentace zápisů 

ii. správa dokumentů 

iii. zodpovědnost za platnost dokumentů a její včasné řešení 

b. vytváření podkladů pro NF 

i. vyúčtování nákladů - účetnictví 

ii. cenové nabídky – faktury 

iii. uzavírání smluv, služby, pronájmy 

14. Sklad RFA 

a. administrace v souladu s požadavky Úsek akademií při Oddělení 

Rozvoje Fotbalu (ÚA ORF) FAČR 

b. komunikace se skladem FAČR 

c. komunikace s dodavateli 

d. skladové hospodářství 

i. evidence majetku 

ii. objednávky 

iii. přejímky 

15. Software 

a. XPS 

i. administrace v souladu s požadavky ÚA ORF FAČR 

b. Abra 

i. administrace v souladu s požadavky ÚA ORF FAČR 

16. Propagace 

a. prezentace a propagace RFA na sociálních sítích a webových stránkách 

RFA a FAČR 

i. administrace v souladu s požadavky ÚA ORF FAČR 
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ii. součinnost s PR manažerem ÚA ORF FAČR 

iii. aktuálnost obsahu 

Manažeři jednotlivých akademií nemají ve svém regionu téměř žádnou rozhodovací 

pravomoc. Vyřizují veškerou administrativní činnost, jako je vystavování faktur, 

sestavování objednávek pro svůj region a korespondenci. Na organizaci a řízení 

akademie se podílejí mnohem menší mírou než šéftrenéři. 

5.5 Financování  

K zajištění těch nejlepších podmínek pro optimální sportovní, společenský osobnostní 

rozvoj jedince je potřeba mít zajištěný tok financí. Fotbalová asociace České republiky 

pomáhá zajistit personál, tréninková centra, studium na základních školách, stravovací 

režim v jídelnách či internátech. Mimo uvedené se podílí i na spolufinancování 

technického zázemí a vybavení jednotlivých RFA.  

Náklady na jejich provoz – od materiálního zajištění přes náklady na cestování či 

stravování a trenérské služby – se v kalendářním roce 2018 vyšplhaly k částce 

přesahující 70 milionů korun. Fotbalová asociace České republiky se na financování 

Regionálních fotbalových akademií podílela sumou necelých 45 milionů korun. 

Financování prostřednictvím Fotbalové asociace České republiky v letech 2016 - 2019 

je znázorněno na následujícím grafu č. 2. 

Graf 2 - Náklady FAČR na RFA v letech 2016-2019 

 

Zdroj: FAČR (2019) 
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Dotace ne vždy vykazují každoroční přírůstek oproti předchozím rokům, ačkoliv se 

vedení RFA snaží na ročním zasedání o co nejvyšší navýšení. „Ve vedení regionálek 

máme přesné rozvahy a rozpočty, které na základě minulých let zasíláme do FAČR. 

Ačkoliv je prvotním zájmem navýšit dotace, které by dopomohly k lepším podmínkám 

akademií, nemusí vždy být schválena požadovaná částka. Záleží na celkových 

možnostech rozpočtu asociace.“  

Projekt Regionálních fotbalových akademií běží od roku 2015 a postupně se počet 

akademií zvyšoval. Až v roce 2018 dosáhl současného počtu osmi RFA. Od této chvíle 

je možno objektivně srovnávat jednotlivé akademie, náklady na jejich provoz a finanční 

toky. Následující obrázek znázorňuje jednotlivé náklady ve všech RFA za rok 2016 – 

2019. 

Graf 3 - Náklady dle akademií 2016-2019 

 

Zdroj: FAČR (2019) 

Z obrázku je zřejmé, že náklady ve všech městech jsou v podobné finanční výši. 

Rozdíly jsou pak především kvůli rozdílným cenám internátního zařízení a cen 

stravného v daném městě. 

Celkově v roce 2018 pracovaly akademie se sumou 74 132 105,58 Kč (44 456 420,12 

od FAČR a 29 675 685,46 od Nadačního fondu). 

Celkové výdaje činily 74 132 105,58 Kč. V akademiích působilo 369 mladých 

fotbalistů. Celkové náklady na výchovu jednoho fotbalisty v akademiích v roce 2018 
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byly 200 900 Kč. Rozložení jednotlivých nákladů za rok 2016 – 2019 je znázorněno na 

následujícím grafu č. 4. 

Zdroj: FAČR 

Zřetelně nejobsáhlejší položku zaujímají náklady na trenéry. „Dotace získané 

prostřednictvím FAČR směřují především na náklady trenérů. Ať už se jedná o jejich 

platy, školení nebo diety.“ Za období 016 – 2019 činily tyto náklady bezmála 106 

milionů korun a značně převýšily zbylé výdaje. 

Zbylé náklady jako jsou opravy a udržování, náklady na cestovné, občerstvení, ostatní 

náklady, náklady na materiál a náklady na služby jsou profinancovány prostřednictvím 

Nadačních fondů příslušného kraje. R1: „Zřizovatel Nadačních fondů je vždy FAČR, 

který má i svého zástupce ve správní radě každého Nadačního fondu a je v roli 

funkcionáře, který má přehled o potřebných dotacích v rámci řízení své regionálky. Ve 

správní radě jsou další členové jako je zástupce kraje. V Nadačních fondech se sdružují 

finanční prostředky z krajů a měst, které dále FAČR přerozděluje přímo pro 

regionálku.“  

Posledními finančními prostředky plynoucí do rozpočtu RFA jsou členské příspěvky. 

R1: „Členské příspěvky jsou spíše symbolickou částkou, hrazenou rodiči hráčů. Částka 

je ve výši jeden tisíc korun měsíčně a přerozděluje se na potřebné věci prostřednictvím 

nadačních fondů.“ Hráči mají hrazené veškeré tréninkové služby, ubytovací zařízení, 

Graf 4 - Náklady dle druhů 2016-2019 
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stravné, cestovné apod. Financování z členských příspěvků má tedy malé procentuální 

zastoupení. 

Žádné další formy financování RFA jako je například sponzorství nejsou prozatím 

uplatňovány a nejsou ani předmětem strategického plánu na další roky. 

5.6 Výběr hráčů 

Projekt je soustředěn na mládežnickou kategorii U14 a U15. R2: „Hráči v této věkové 

kategorii mají největší potenciál, a proto je nutné uzpůsobit podmínky tréninků a 

vzdělávání. A k tomu je projekt RFA určen.“ S projektem jsou provázány vybrané 

základní školy, kde hráči absolvují povinnou školní docházku. Procento hráčů, kteří se 

se fotbalem nebudou živit, je obrovské, a proto je kladen velký důraz na vzdělání.  

Výběr hráčů do věkové kategorie U14 je uskutečněn v průběhu předchozích dvou let 

před finálním rozhodnutí o vstupu do RFA. Pod vedením šéftrenéra navštíví trenéři 

RFA během roku velké množství menších fotbalových klubů v regionu, popř. mohou 

pořádat výběrové fotbalové festivaly, kde dochází k vysoké koncentraci mladých hráčů 

ve věku 12 a 13 let na jednom místě. V tomto období je sledováno až 250 hráčů.  

Nejčastější formou výběru je opakované pozorování herního výkonu v samotné hře. 

Základním kritériem je hráčská inteligence v herních situacích. Jedná se především o 

rychlost správnost taktického rozhodování spojené s pohybovým provedením. 

Podpůrnou formou hodnocení hráče může být zařazení samostatných herních 

dovedností v tréninku a cvičení zaměřené na rychlost lokomoce a obratnost. 

Alternativou skautingu jednotlivých hráčů je možnost zúčastnit se otevřených 

regionálních tréninků, jejichž datum konání vypisují jednotlivé RFA na svých 

webových stránkách. 

Ve druhém pololetí fotbalové sezóny se provádí finální výběr v kategorii U13. 

Fotbalová asociace České republiky organizuje regionální fotbalové tréninky, během 

nichž se ti pohybově nejnadanější jedinci vzájemně konfrontují. Poté jsou kontaktováni 

rodiče vybraných hráčů a jsou pozváni na seminář se zástupci FAČR do jednotlivých 

RFA, kde se seznámí se strukturou a organizačními prvky RFA. 

Konečné slovo o přijetí/nepřijetí hráče má šéftrenér. R2: „Šéftrenér spolupracuje na 

výběru společně s trenéry. Trenéři provádí průběžný skauting hráčů a finální výběr je 

na šéftrenérovi.“ Výběru hráčů je tedy ponechán pouze šéftrenérovi a trenérům dané 

akademie. 
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5.7 Zázemí a technické vybavení 

Důležitou součástí při řízení RFA je výběr zázemí, které splňuje standardy nastavené 

vedením RFA. RFA mají hodnotící kritéria ve čtyřech oblastech. Jedná se o kritéria 

hrací plochy při utkání, zázemí pro utkání, pro sportovně-technické zázemí tréninku a 

pro sociální podporu. Následující tabulky poskytují detailnější pohled na kritéria 

v rámci RFA v porovnání s nastavenými kritérii v klubových akademiích. 

Tabulka 2 - Parametry hrací plochy pro utkání KA a RFA 

KATEGORIE KA RFA POZNÁMKA 

1. HRACÍ PLOCHA PRO UTKÁNÍ 

VELIKOST HRACÍ PLOCHY 115 x 76 115 x 76 ROZMĚR 

ROZMĚR HŘIŠTĚ 105 x 68 105 x 68 ROZMĚR 

POVRCH HRACÍ PLOCHY ANO / ANO ANO / ANO PŘÍRODNÍ / UMT3G 

OPLOCENÍ HRACÍ PLOCHY BEZ OPLOCENÍ BEZ OPLOCENÍ  

REKLAMA 4 / 5 / 1 4 / 5 / 1 
VZDÁLENOST OD ČÁRY 
POMEZNÍ / BRANKOVÉ / 
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA 

VLAJKOVÉ STOŽÁRY 5 5 POČET 

HRÁČSKÉ STŘÍDAČKY 4 / 5 / 14+5 4 / 5 / 14+5 
VZDÁLENOST OD STŘEDU / 
OD ČELA POMEZNÍ ČÁRY / 
POČET MÍST 

VÝSLEDKOVÁ TABULE 1 / ANO / ANO / 
VELKOPROSTOROVÁ 

1 / ANO / ANO / 
VELKOPROSTOROVÁ 

POČET / ČERNOBÍLÁ / 
BAREVNÁ / TYP 

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ ANO ANO MINIMÁLNÍ POČET LUX Ev 

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ANO / ANO ANO / ANO UVNITŘ / VNĚ STADIONU 

NÁHRADNÍ ZDROJ ANO ANO 
MOBILNÍ / STÁLÉ/ NÁBĚH 
DO xx MINUT 

PŘÍSTUP NA HRACÍ PLOCHU 

 HRÁČI, ROZHODČÍ 
ANO / 7,5 / 4 / 

2,5 
ANO / 7,5 / 4 / 2 

KRYTÝ / DÉLKA / ŠÍŘKA / 
VÝŠKA 

 PČR, POŘADATELÉ 1 / 2 1 / 2 POČET / ŠÍŘKA m 

 VELKOPROSTOROVÝ 1 / 4 1 /4 POČET / ŠÍŘKA m 

MÍSTO PRO 4. ROZHODČÍHO NE / 2 / 2 NE / 2 / 2 
ZASTŘEŠENÍ / DÉLKA / 
ŠÍŘKA 

Zdroj: FAČR (2015) 

V tabulce č. 2 jsou uvedena kritéria pro hrací plochu pro utkání. Podmínky hřiště jsou 

pro klubové akademie a RFA srovnatelné a vychází z parametrů hracích ploch 

v mládežnických kategoriích. 
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Tabulka 3 - Parametry zázemí pro utkání KA a RFA 

KATEGORIE KA RFA POZNÁMKA 

2. ZÁZEMÍ PRO UTKÁNÍ 

SAMOSTATNÝ VSTUP DO STADIONU – 
HRÁČI, ROZHODČÍ 

1 / NE / NE 1 / NE / NE 
POČET / DOZOR / 
SAMOSTATNÝ PRO HOSTY 

ŠATNA PRO HRÁČE (DOMÁCÍ A HOSTÉ) 8 / 30 2 / 30 POČET / VELIKOST m2  

 MÍSTA K SEZENÍ 25 25 POČET 

 MÍSTNOST MASÉRA 12 / 1 / ANO 12 / 1 / ANO 
VELIKOST m2 / POČET 
STOLŮ / UMYVADLO 

 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 3  3  POČET ZÁCHODŮ 

 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 7 / 6 / 4 7 / 6 / 4 
VELIKOST m2 / POČET 
SPRCH / UMYVADEL 

REGENERACE 20 / 1 / 1 20 / 1 / 1 
VELIKOST m2 / JACUZZI 
NEBO BAZÉN / SAUNA 

TECNICKÁ MÍSTNOST 20 / 20 20 / 20 
VELIKOST m2 / POČE 
HRÁČŮ 

ŠATNA PRO ROZHODČÍ 24 24 VELIKOST m2 

 MÍSTA K SEZENÍ 5 5 POČET 

 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1 1 POČET ZÁCHODŮ 

 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 2 / 1 2 / 1 
POČET SPRCH / 
UMYVADEL 

MÍSTNOST DELEGÁTA 16 / 1 / 1 16 / 1 / 1 
VELIKOST m2 / POČET 
MÍST / ZÁCHODŮ 

ANTIDOPING 24 / 2 / 1 / 1 / 1 24 / 2 / 1 / 1 / 1 
VELIKOST m2 / POČET 
MÍSTNOSTÍ / ZÁCHOD / 
SPRCHA / UMYVADLO 

OŠETŘOVNA PRO HRÁČE, ROZHODČÍ 1 / 20 / ANO 1 / 20 / ANO 
POČET / VELIKOST m2 / 
UMYVADLO 

STŘEŽENÝ PARKING 

 
HRÁČI, ROZHODČÍ, 

DELEGÁT  
2 / 10 2 / 10 

POČET MÍST BUS / OSOBNÍ 
AUTA 

 VIP 10 / 3 10 / 3 
POČET MÍST / Z TOHO 
HOSTÉ 

 MÉDIA 2 2 POČET MÍST 

 PŘENOSOVÉ VOZY 100 100 VELIKOST m2 

Zdroj: FAČR (2015) 

Zázemí pro utkání se též v KA a RFA neliší. Oproti běžným soutěžním týmům U14 a 

U15 jsou však podmínky pro zázemí nadstandardní. A to zejména co se týče možností 

regenerace a šaten pro hráče, kde jsou pevně stanovené počty míst k sezení a sanitárních 

zařízení, které by byly v zázemí běžných klubů těžko dohledatelné. 
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Tabulka 4 - Parametry sportovně-technického zázemí pro trénink v KA a RFA 

KATEGORIE KA RFA POZNÁMKA 

3. SPORTOVNĚ-TECHNICKÉ ZÁZEMÍ PRO TRÉNINK 

TRAVNATÉ HŘIŠTĚ 95-105 x 60-68 95-105 x 60-68 ROZMĚR 

105 x 68 2 1 POČET 

100 x 60 2 1 POČET 

HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM 95-105 x 60-68 95-105 x 60-68 ROZMĚR 

105 x 68 1 1 POČET 

100 x 60 1 1 POČET 

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 150 150 MINIMÁLNÍ POČET LUX Ev 

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ ANO ANO POVINNOST 

ŠATNA PRO HRÁČE (KAŽDÝ TÝM) 30 30 VELIKOST m2  

 MÍSTA K SEZENÍ 25 25 POČET 

 MÍSTNOST MASÉRA 20 / 1 / ANO 12 / 1 / ANO 
VELIKOST m2 / POČET 
STOLŮ / UMYVADLO 

 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 3  3  POČET ZÁCHODŮ 

 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 7 / 6 / 4 7 / 6 / 4 
VELIKOST m2 / POČET 
SPRCH / UMYVADEL 

REGENERACE 30 30 VELIKOST m2  

 JACUZZI nebo BAZÉN 1 1 POČET 

 SAUNA 1  1  POČET  

 
MASÁŽNÍ STŮL 1 1 POČET 

SUDY NA CHLEZENÍ 2 2 VČETNĚ VÝROBNÍKŮ LEDU 

TECHNICKÁ MÍSTNOST 40 40 VELIKOST m2  

 MÍST K SEZENÍ 25 25 POČET 

 TELEVIZE 1  1  POČET  

 
ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ 1 1 POČET 

LEDNICE 1 1 POČET 

ŠATNA PRO TRENÉRY 20 20 VELIKOST m2  

 MÍSTA K SEZENÍ 5 5 POČET 

 SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1  1  POČET ZÁCHODŮ 

 HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ 2 / 1 2 / 1 
POČET SPRCH / 
UMYVADEL 

VENKOVNÍ VYBAVENÍ 

PŘENOSNÉ BRÁNY VELKÉ 12 12 POČET 

PŘENOSNÉ BRÁNY MALÉ 10 10 POČET 

MINI BRANKA 8 8 POČET 

POJÍZDNÁ ZEĎ 1 1 POČET 

PŘENOSNÉ HRANIČNÍ BODY 2 2 POČET 

SADA ROZLIŠOVACÍCH DRESŮ 2 2 POČET 

SPORTOVNÍ HALA 40 x 20 40 x 20 VELIKOST m2 

POSILOVNA 30 30 VELIKOST m2 
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GYMNASTICKÝ SÁL 40 40 VELIKOST m2 

VNITŘNÍ VYBAVENÍ 

ROTOPED 2 2 POČET 

BĚŽECKÝ PÁS 2 2 POČET 

UNIVERZÁLNÍ LAVICE 3 3 POČET 

MULTIPRESS 2 2 POČET 

POSILOVACÍ HRAZDA 4 4 POČET 

ŽEBŘINY 3 3 POČET 

JEDNORUČNÍ ČINKY (sady 1 – 20 kg) 2 2 POČET 

Zdroj: FAČR (2015) 

V tabulce č. 3 jsou uvedeny položky pro sportovně-technické zázemí tréninků. Zde je 

asi nejvíce vidět, že RFA se snaží poskytnout opravdu nadstandardní podmínky i v 

rámci vybavení. Mezi běžné vybavení pro KA i RFA jsou zařazené regenerační 

prostředky jako je vířivka, sauna či sudy na chlazení. RFA musí disponovat i řadou 

fitness vybavení, mezi které patří například běžecké pásy, rotopedy, multipress apod. 

Tabulka 5 - Sociální podpora v KA a RFA 

KATEGORIE KA RFA POZNÁMKA 

4. SOCIÁLNÍ PODPORA 

SMLUVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA √ √  

SMLUVNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA √   

INTERNÁTNÍ UBYTOVÁNÍ √ √  

STRAVA √ √  

ZÁSTUPCI KRAJE A MĚSTA √ √  

DOPRAVA √ √  

ÚČAST HRÁČŮ V ANGLICKÉ OLYMPIÁDĚ  √  

REGIONÁLNÍ AKTIVITY  √  

PARTNERSKÉ KLUBY √   

Zdroj: FAČR (2015) 

V tabulce č. 5 jsou nejznatelnější rozdíly oproti KA a RFA. Zatímco RFA musí splňovat 

podmínku smluvní základní školy, KA musí tento požadavek splňovat spolu se střední 

školou. Je to z logického hlediska, jelikož RFA mají na starosti pouze hráče ve věkové 

kategorii U14 a U15, tedy hráče základních škol. 

Oproti KA musí RFA splňovat podmínku účasti hráčů na anglické olympiádě a na 

regionálních aktivitách. Samozřejmostí u obou typů akademií je zajištění internátního 

ubytování, stravování a dopravy.  

Do sekce technického vybavení se musí bezesporu začlenit i technologie, kterou RFA 

využívají. Jednou z využívaných technologií je aplikace XPS network. Jedná se o 
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profesionální software, který vznikl na základě potřeb a zkušeností pro řízení tréninků. 

Slouží trenérům, hráčům, ale i fyzioterapeutům k maximálnímu plánování celého 

tréninkového cyklu. 

Aplikace pomáhá vytvářet tréninková cvičení, plány, měřit výsledky, sdílet znalosti a 

předávat tak zkušenosti od všech, kteří fotbalu rozumí a systém využívají. Fotbalová 

asociace České republiky jej koncepčně začlenila do práce s mládeží na úrovni 

Regionálních fotbalových akademií i mládežnických reprezentací a dále jej rozšiřuje do 

celého fotbalového hnutí včetně těch nejmenších klubů. V Regionálních fotbalových 

akademiích XPS pomáhá ke zkvalitnění, zprofesionalizování a sjednocování 

tréninkových koncepcí. 

Další využívaná technologie úzce souvisí s nastavením vyváženého stravování 

v akademiích. Realizační tým má k dispozici diagnostické přístroje InBody270. Jedná 

se o systém, který slouží k měření tělesného složení. Analyzuje množství tělesného 

tuku, množství svalové tkáně, hladinu útrobního tuku, hydrataci organismu, hladinu 

proteinů a minerálních látek či rozložení svalové hmoty a tělesného tuku v jednotlivých 

tělesných segmentech. 

Díky pravidelnému monitoringu na přístroji lze individuálně upravovat stravovací režim 

hráče s cílem dosáhnout vyváženosti v procentuálním poměru aktivní tělesné hmoty a 

procentuálního podílu tělesného tuku. 

5.8 Atributy elitní akademie 

Díky znalosti klíčových atributů světových elitních akademií lze porovnat možnosti 

zkoumaných RFA a navrhnout případná doporučení pro zlepšení jejich organizace a 

řízení. Vzorovou elitní akademií je v mé práci Bayern Mnichov Junior Team. „Snažíme 

se držet krok a trendy se světovými akademiemi. Největší inspirací jsou pro nás 

koncepty akademií z Belgie, Španělska a vůbec největším vzorem je akademie Bayernu, 

která je ve světě proslulá.“ Zkoumanými prvky jsou výběr hráčů, koncept sportovní 

přípravy, zázemí a kvalita akademie.  

Myšlenka Bayernské akademie vychází ze slov Wernera Kerna, ředitele mnichovského 

mládežnického fotbalu. „Aby bylo možné vytvořit nejlepší fotbalové vzdělání, musí mít 

to nejlepší ze všeho. Nejlepší trenéry, nejlepší týmové prostředí, nejlepší výzvy zaměřené 

na věk, nejlepší podmínky pro trénink a vybavení.“  
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5.8.1 Výběr hráčů 

Výběr hráčů je prováděn nejprve skautováním v regionu obklopujícím Mnichov a poté 

ve zbytku jižní části země. Cílem je přilákat a udržet místní talent před rozšířeným 

vyhledáváním. Klub také využívá tzv. Talent day – hromadný zkouškový víkend pro 

hráče ucházející se o místo do akademie. Kritéria pro přijetí jsou velmi přísná a 

z celkového počtu 500 zúčastněných se může do Bayern Junior Team dostat pouze 

sedm hráčů touto formou výběru. Důležitým hodnoceným aspektem je zejména 

skutečnost, zda je hráč naprosto zainteresovaný do fotbalu a zda vložil do fotbalu srdce 

i duši. Dále je pozornost soustředěná na pohyb hráče a dovednosti z hlediska 

koordinace. Žádné konkrétní technické dovednosti nejsou testovány. Zábava, emoce a 

touha je jediné, na čem záleží. 

5.8.2 Koncept sportovní přípravy 

Koncept sportovní přípravy je podstatnou součástí organizace a řízení Bayernské 

akademie. Ve sportovní přípravě svěřenců, hraje roli několik členů. Jedná se o hlavního 

trenéra, asistenta trenéra, trenéra brankářů, trenéra atletiky a fitness trenéra. Hlavní 

slovo v akademiích má Jochen Sauer – ředitel mládežnického úseku. 

Hráči jsou v akademiích rozděleni podle věku. Nejmladší skupiny U7 a U10 hrají na 

zhuštěných hřištích v sedmi formacích. Brankáři jsou nuceni hrát v menších zápasech, 

aby se zvýšila jejich technická zdatnost a jistota s míčem u nohou. Kvůli komplexnosti, 

hrají mladí hráči na různých pozicích. Hráči mladší 15 let, žijící daleko od sportoviště 

jsou ubytováni v rezidenci, která se nachází přímo v areálu Bayernské akademie. 

Během pobytu pokračují ve školním vzdělání a mají přístup k fyzioterapeutům, 

lékařům, zaměstnancům a dalším týmům v klubové struktuře. V rámci tréninku se klade 

důraz na přípravu mladých hráčů do seniorského fotbalu v tamním klubu. Hráči jsou 

bráni jako investice, kdy přísun nejlepších možných podmínek a individuální přístup ke 

každému jedinci může zaručit budoucího člena v základu A – týmu a ušetří se tak klubu 

značně náklady za přestupy jiných hráčů. 

5.8.3 Zázemí 

Jak již bylo zmíněno, hráči ve věkovém rozpětí 15 – 18 let mají k dispozici budovu 

přímo v kampusu sportoviště, kde jim jsou poskytovány veškeré možné služby, od 

stravovacího systému až po poskytování učitelů, aby hráči nezanedbávali své 

vzdělávání. V budově se nachází společenská místnost s vlastní kuchyní a hernou. 

Součástí komplexu je také konferenční místnost s moderním komunikačním zařízením. 
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Místnost se používá pro schůzky a prezentace a pro počítačové analýzy analytických 

pracovníků. 

V areálu FC Bayern Campus, ve kterém se fotbalová akademie uskutečňuje, se nachází 

8 fotbalových hřišť, víceúčelová sportovní hala a klubovna s kancelářskými prostory o 

ploše 74 hektarů. Stavební projekt vyšel na 70 miliónů eur.  

V zadní části kampusu se nachází sportovní hala na házenou, basketbal a stolní tenis. 

Na místě je několik fotbalových minihřišť, hřiště na plážový fotbal a plážový volejbal. 

Areál je ideálně vybaven pro atletický a rehabilitační trénink. V komplexu se nachází i 

malý fitness park s fitness kopcem.  

Allianz FC Bayern Academy je srdcem nového centra pro mládež. Kromě kanceláří 

trenérů a zaměstnanců a atletické a rehabilitační plochy o rozloze 1 000 metrů 

čtverečních existuje v komplexu 35 apartmánů pro talentované sportovce, kteří 

nepocházejí z větší oblasti Mnichova. „Nyní máme akademii s lektory, lékaři, 

sportovními psychology a dobrými trenéry, na které můžeme být hrdí,“ řekl Jochen 

Sauer, ředitel FC Camp Campus. "Jdeme tady plnou parou, abychom našim mladým 

hráčům poskytli optimální trénink a přivedli je blíže k našemu prvnímu týmu," dodává 

na oficiálních stránkách FC Bayernu ředitel sportovní kampaně Hermann Gerland. 

Z areálu kampusu FC Bayern vzhlíží mladí talenti vždy na svůj velký cíl, protože pouhé 

tři kilometry východně od kampusu je přehledně vidět Allianz Arena. 

5.8.4 Kvalita 

Veškeré organizační a řídící činnosti této elitní akademie se odráží především v její 

kvalitě. Bayern Mnichov vyhrál třikrát německé mistrovství do 19 let. V semifinále byla 

tato věková kategorie celkem pětkrát. Hráči ve věkové kategorii do 17 let vyhráli toto 

mistrovství hned pětkrát a třikrát podlehli v semifinále. Nemalých sportovních úspěchů 

dosáhli hráči Bayernské akademie i v bavorských šampionátech, kde sčítají řadu 

vítězství jak kategorie U19 a U17, tak i kategorie U15. 

Z akademie Bayernu vzešly fotbalové hvězdy jako je David Alaba, Holger Badstuber, 

Bastian Schweinsteiger, Owen Hargreaves a Sammy Kuffour. 
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6 VÝSLEDKY A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

Regionální fotbalové akademie jsou jedním projektem z mnoha dalších, kde se snaží, 

o co nejlepší podmínky výchovy mladých hráčů a vyrovnat se světové konkurenci. 

Prozatímní situace však není zcela dle představ. Svou roli na tom hraje i způsob 

organizace a řízení RFA. V následující kapitole jsou zpracovány výsledky a návrhy, 

doporučení pro klíčové oblasti organizace a řízení RFA. 

6.1 Vymezení organizační struktury centrálního řízení 

Správně vytvořená, jednotná organizační struktura je důležitým aspektem v procesu 

organizace a řízení. Zatímco je organizační struktura v jednotlivých regionech jasně a 

přesně vymezena, tak na centrální úrovni chybí úplně a byla vytvořena až v rámci této 

práce.  

Vyhotovení zmíněné struktury není oficiální a byla tvořena spolu s respondenty. 

V průběhu tvorby však docházelo k drobným nuancím, zejména ohledně nadřízenosti a 

podřízenosti u hlavních orgánů. Z rozhovorů vychází, že dílčí činnosti v jednotlivých 

regionech jsou řešeny vždy s jinou osobou z centrálního řízení a nemusí docházet 

k přesunu informací patřičné osobě. Nicméně se jedná spíše o formální záležitost a 

v praxi dochází k nejednotě řízení a přikazování jen minimálně. Avšak komplexnější 

vymezení centrální organizační struktury vůči jednotlivým akademiím by mělo určitě 

pozitivní vliv na proces organizace a řízení. 

6.2 Role manažera v procesu organizace a řízení 

Role manažera by měla v akademii zastávat jednu z nejdůležitějších funkcí. V rámci 

analýzy a rozhovoru však bylo zjištěno, že ačkoli je pro každý region určen manažer, 

jeho kompetence jsou spíše v souladu s funkcí sekretáře. Organizace a řízení jsou 

ponechány v rukou šéftrenérů. Šéftrenéři vlastní nejvyšší možnou licenci ve svém 

oboru, ale už není nutné mít manažerské zkušenosti (pokud nemluvíme o manažerských 

zkušenostech na úrovni pedagogických). Přitom znalosti managementu by dopomohly 

k systematičtějšímu vedení a dosahování cílů v rámci RFA. Chod akademií se ubírá 

především po sportovní stránce a po několik let zcela chyběl strategický plán, kterým by 

byla určena cesta, kterou se jednotlivé akademie mají vydat, aby se naplnily cíle celého 

projektu. 

Na účinnosti nepřidala ani skutečnost, že během pětileté existence RFA, se na pozici 

manažera Úseku akademií vystřídaly již tři osoby. Podle posledních informací by se 
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však už měl dostat do chodu nový strategický plán pro chod RFA, který by přispěl 

k jednotné organizaci a řízení. 

V rámci doporučení by bylo vhodné přenechat část manažerských činností právě 

fundovaným manažerům, kteří by dohlíželi na celý chod akademie a na dodržování cílů, 

především těch ekonomických a sociálních, jako je navýšení rozpočtu a zvýšení zájmu 

o potenciální působení hráčů v akademiích. Sportovní cíle by byly ponechány 

v odpovědnosti šéftrenéra a v této oblasti by manažer reportoval dosavadní situaci a 

pomocí manažerských nástrojů napomáhal k jejich plnění. 

6.3 Strategický plán 

V návaznosti na roli manažera je podstatnou součástí zájmu RFA vytvoření jednotného 

strategického plánu. Strategický plán by měl vycházet jak ze strategického plánu pro 

celý Úsek talentované mládeže, tak z individuálních potřeb RFA. 

Z rozhovoru vychází, že v nejbližší době by měl být vyhotoven a aplikován na 

následující roky. Značnou nevýhodou RFA je skutečnost, že jsou zde umístěny pouze 

dvě věkové kategorie. Strategický plán by měl fungovat jako dlouhodobé plánování, 

což je u dvouletého cyklu problematické. Z tohoto důvodu můžeme ve strategickém 

plánu Úseku talentované mládeže najít bod, který cílí na propojení klubových akademií 

a RFA do roku 2022. Důležitou informací tedy bude, jakým způsobem má být 

nastavené toto propojení, jelikož klubové akademie vychovávají svěřence ve věku U6 –

 U19. Tedy i věkovou kategorii, kterou zastupují RFA.  

V rámci strategického plánu by mělo docházet i k častější kontrole. V současné situaci 

jsou zveřejněny výsledky výroční zprávy, která analyzovala poslední čtyři roky 

akademií. Kontrola by měla probíhat častěji v kratších intervalech, aby se negativní 

vlivy daly alespoň zčásti analyzovat. 

6.4 Marketingový plán 

Nedílnou součástí činnosti manažera, by mělo být i vytvoření marketingového plánu, 

který by podněcoval mladé hráče k utvoření zájmu být součástí RFA. V současné chvíli 

existují pouze sociální sítě jednotlivých RFA, kde lze nalézt informace průběhu 

vzdělávání a proběhlých akcích.  

Ačkoliv se akademie nepotýkají s nedostatkem uchazečů, správně vytvořený a 

orientovaný marketingový plán by mohl zajistit přísun dalších talentů, kteří by zvedli 

konkurenceschopnost na mezinárodním poli. Protože jak zmiňují respondenti, spoustu 
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talentovanějších a kvalitnějších hráčů si nevybere RFA a jde cestou klubových 

akademií nebo mládežnických týmů. V rámci nastaveného marketingového plánu by 

měly být vytyčeny přednosti, jako je například komplexnost studia a sportu, nízká 

nákladnost a účasti na mezinárodních turnajích.  

6.5 Vypracování koncepce sportovní přípravy pro práci s mládeží 

Regionální fotbalové akademie by měly jako celek fungovat na stejné úrovni. Koncepce 

přesně stanovuje cíle jednotlivých kategorií a zajišťuje lepší návaznost a přechod mezi 

věkovými kategoriemi.  V pětiletém procesu se však ukázaly veliké rozdíly v rámci 

kvality hráčů. Kvalita hráčů je důležitým faktorem, který určuje úroveň akademie a 

samozřejmostí takového projektu je, že úroveň má být co nejvyšší. Ve vedení každé 

regionální akademie stojí renomovaní trenéři s odlišným názorem na způsob přípravy 

svěřenců. To může být jedním z důvodů, proč výsledky mládežnických týmů 

nedosahovaly takové úrovně, jak si vedení představovalo. 

O vytvoření jednotné koncepce se dá hovořit až nyní, kdy byla ve vedení vymezena 

nová funkce – manažer rozvoje a kontroly Úseku akademií. Zda se chystaná sportovní 

koncepce uplatní a bude vést k celkovému rozvoji akademií se ukáže až v horizontu 

několika následujících let. 

6.6 Přísun financí 

Pro vytvoření nadstandartních podmínek jsou nezbytnou součástí i vysoké finance. 

V současné chvíli je projekt RFA plně dotován ze strany FAČR a Nadačních fondů 

příslušného kraje. Grafy však ukazují, že přísun dotací ze strany FAČR se v posledním 

roce snížil, ačkoli pro takto nový projekt je podstatné, obzvlášť v období rozvoje, co 

největší finanční podpora.  

Z rozhovoru vyšlo najevo, že získání větších dotací je jedním z prioritních záměrů 

akademií, který však nemusí být naplněn. V úvahu přichází využití jiného zdroje 

financování. V rámci RFA se jeví nejlogičtějším krokem sponzorování, které je bráno 

jako jeden z hlavních zdrojů financování fotbalových klubů. Regionální akademie 

by mohly vytvořit marketingový prostor pro regionální firmy a značky, které by 

dopomohly navýšit financování potřebné ke kvalitnímu chodu RFA. 

Problém však může nastat při velmi rozdílném přísunu financí ze sponzoringu 

v jednotlivých regionech, kdy by bylo množství financí v každé akademii nevyrovnané 

a jako celek by tak RFA nebyly jednotné. I v tomto případě by však mohla pomoci 
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dotační politika FAČR, která by přerozdělila finanční prostředky akademiím tak, aby 

došlo k finančnímu vyvážení ve všech regionech. 

6.7 Propojení RFA a klubových akademií 

Jedním z cílů a zároveň výsledků organizační činnosti má být propojení RFA a 

klubových akademií. Tento cíl je veden ve strategickém plánu Úseku talentované 

mládeže a jeho plánované dokončení se má uskutečnit v roce 2022. 

Z organizačního hlediska je to jistá pomoc RFA, jelikož nyní řídí hráče pouze dvou 

věkových kategorií. Propojením s klubovými akademiemi by umožnilo pracovat s hráči 

už ve věku přípravky, což by z dlouhodobého hlediska mohlo mít pozitivní vliv na 

sportovní výsledky hráčů. 

Princip propojení prozatím není více definován a dá se pouze spekulovat, jakým 

způsobem bude zřízený. Ideálním scénářem je podle vedení, že by fotbalisté končící 

v klubové akademii v kategorii U13 odešli na dva roky do RFA, odkud by se poté 

vraceli zpět do klubové akademie kategorie U16. Dá se však polemizovat, zda právě 

odtržení hráčů během týdne z jejich domovského klubu nebude mít naopak negativní 

následek na zachování motivace a loajality vůči klubu, jelikož v prozatímní fázi se hráči 

účastní tréninků ve svých klubech pouze v pátek a následně o víkendu hrají zápas. 

Může se vytrácet soudržnost hráčů z RFA a KA, jelikož jsou v kontaktu pouze při 

zmiňovaném pátečním tréninku. Propojení by mělo tedy v ideálním případě zachovávat 

motivaci hráčů ve vztahu ke klubu a zároveň dodávat přidanou hodnotu technických 

dovedností a osobního rozvoje získaného právě v RFA. 

V každém případě je udržení projektu RFA klíčové z finančního hlediska. Klubové 

akademie mají své vymezené dotace od FAČR a stejně tak mají svůj přísun dotací od 

FAČR Regionální fotbalové akademie. Vytváří se tak větší prostor pro zajištění kvalitní 

přípravy mladých fotbalistů. 

6.8 Sportovně-technické zázemí 

Standardy zázemí a technického vybavení akademií se ukázaly jako nadstandartní a 

kvalitní. Současně je však nutné podotknout, že vysoké nároky brání založení dalších 

RFA v krajích, jelikož prozatím nejsou na spoustě místech splněné licenční podmínky. 

Nejlepší možné podmínky jsou však jeden z hlavních pilířů RFA a zajisté mají svůj 

pozitivní vliv na výkonnost hráčů. 
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Akademie dokáží i velmi dobře pracovat s nejnovějšími technologiemi. Využití XPS 

softwaru a InBody měření umožňuje sledovat veškeré důležité tréninkové i tělesné 

aspekty sportovce a na základě nich vytvořit individuální přístup. 

6.9 RFA a elitní akademie 

Z pohledu vymezených atributů u elitní akademie Bayern Mnichov Junior Team se dá 

říci, že hlavní zásadou kvalitní akademie je správný výběr hráčů, kteří dají do 

budoucího rozvoje maximum a kterým budou poskytnuty nejlepší možné podmínky. 

Velkou roli sportovního výkonu odráží samotné zázemí. Ačkoliv se RFA snaží o 

nadstandardní úroveň zázemí, je jasné, že finanční možnosti akademie Bayernu jsou 

mnohonásobně vyšší, jelikož klub má již dlouhou historii a tradici a je jedním 

z nejlepších ve světě. Nicméně se RFA snaží jít podobnou cestou, ať už se jedná o 

dostupné vybavení a rekreaci pro hráče, tak o umístění hráčů v co nejbližší blízkosti od 

sportoviště. 

Co se týká výběru hráčů, tak je zde vidět, že akademie Bayernu dává velký důraz i na 

psychologické hledisko hráče, zejména na to, jak je do fotbalu zapálen a zda dává do 

fotbalu celé tělo i duši. U RFA tento aspekt není v takové dominanci. Hráči při výběru 

sice procházejí psychologickým pohovorem, záměrem je však zjistit fakt, zda je hráč 

připraven na odloučení od rodičů a nastoupit do nastaveného režimu. Hledisko 

zainteresování do fotbalu je až druhořadé a není zkoumáno do takové hloubky. 

Zajímavým poznatkem je i způsob sportovní přípravy v Bayernské akademii, kde se dbá 

na komplexnost hráče, který je často střídán na různých postech. Tento princip se však 

využívá především u mladších přípravek, kterým RFA prozatím nedisponuje. Hráči 

v mnichovské akademii disponují obrovskou motivací, a to sice možností hrát v „A“ 

týmu Bayern Mnichov. V tom se odráží i role klubu, který bere svěřence akademie jako 

investici a jejich celková výchova je v provázanosti s klubovou filozofií. V tomto směru 

RFA zaostávají. RFA nemají žádnou vlastní soutěž, pouze turnaje. Hráči hrají za své 

kluby a může se tak vytratit ta motivace, která žene Bayernskou mládež dopředu a 

přináší úspěchy. Úspěšnost v německých soutěžích a šampionátech značí značnou 

kvalitu klubu, která je v tuto chvíli s RFA nesrovnatelná.  
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7 DISKUZE 

V diplomové práci byl proveden určitý typ výzkumu, který umožnil vhled do oblasti 

organizace a řízení Regionálních akademií v České republice. V rámci práce byly 

zvoleny dvě metody získávání dat, a to sice polostrukturované rozhovory a analýza dat. 

Ve výzkumu je důležité shrnout, co vše ho mohlo ovlivnit. 

Prvním aspektem vyplývajícím z metodiky je zaměření se na sebe jakožto výzkumníka, 

který přenáší do daného výzkumu určitou subjektivitu. Především v kvalitativním 

přístupu získávání dat je velmi pravděpodobné, že i přes maximální snahu objektivity, 

promítne výzkumník svůj názor do výzkumu. K jistému zkreslení může dojít i v případě 

interpretace dat, především pokud má výzkumník již předešlé zkušenosti s prostředím. 

Nemusí se však jednat pouze o negativní dopad, ale naopak i o pozitivní situaci, kdy 

výzkumník dokáže dát do souvislosti danou problematiku, jelikož se velice dobře 

orientuje ve zkoumaném prostředí. 

V rámci tohoto výzkumu jsem měla předešlé pozitivní zkušenosti. V průběhu rozhovorů 

však vyšla na povrch jistá negativita, která mohla polostrukturovaný rozhovor ovlivnit. 

Ačkoliv byla maximalizována snaha o neutrální, nepřímé otázky, princip 

polostrukturovaného rozhovoru tkví v možnosti doplňkových otázek, které v danou 

situaci mohly mít, vzhledem k bezprostřední reakci, konotativní charakter.  

Ze strany respondentů mohlo jít o několik aspektů, které mohly výzkum ovlivnit. Pro 

oba výzkumné soubory byla vytvořena jednotná operacionalizace a osnova otázek, které 

vycházely z analýzy sekundárních dat a z rešerše odborné literatury, protože jak 

vyplývá z metodiky, v rámci kvalitativního výzkumu jde především a prohloubení dané 

problematiky a získání nových informací.  

Prvotním záměrem bylo uskutečnit rozhovor pouze s jedním významným členem Úseku 

talentované mládeže. V průběhu rozhovoru však vstoupil do místnosti kolega 

respondenta, který se zapojil do výzkumu a v rámci práce dokázal odpovědět na otázky, 

které se týkaly i jeho působnosti v akademiích. Ačkoli se může zdát, že mohlo dojít 

k jistému ovlivnění odpovědí respondentů, jelikož sdíleli jednu místnost, byla veškerá 

snaha kladena na autentičnost odpovědí. Respondenti si do výkladu nevstupovali a 

odpovídali pouze na otázky, které jim byli položeny individuálně, popřípadě doplnili 

odpověď respondenta, pokud měli ze své pozice konkrétní zkušenosti.  
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Dalším ovlivňujícím faktorem mohla být světová pandemie, která zapříčinila, že 

rozhovory byly několikrát přeloženy. V okamžik, kdy bylo možné uskutečnit osobní 

setkání, hrála svou roli skutečnost, že opětovný nástup do plného pracovního nasazení 

může být chaotický a je nutné se v první řadě věnovat pracovním prioritám, proto 

respondenti nemuseli být v dobrém rozpoložení. Dalším ovlivňujícím faktorem mohla 

být i striktní hygienická opatření, která přikazují nošení roušek, což se v danou chvíli 

mohlo jevit jako pozitivní, jelikož nebyla výrazněji vidět mimika tváře respondetnů, 

která by přispívala k subjektivnějšímu vnímání odpovědí. 

Pro co nejpříjemnější rozpoložení byl rozhovor prováděn v pracovním prostředí 

respondentů. Respondenti se tak mohli cítit klidně a bezpečně. Čas mé přítomnosti byl 

pevně vyhrazen v jejich diáři, takže se nemohlo stát, že bychom byli rušeni vnějšími 

vlivy, jako jsou pracovní telefonáty apod. Příjemné prostředí a vyhraněný adekvátní čas 

je podstatnou součástí kvalitního rozhovoru. Respondent se může plně soustředit na 

výzkumníka a jeho otázky a nepodléhat zkracování odpovědí v důsledku nedostatku 

času. 

Respondent byl vybírán na základě významu pozice vzhledem k tématu práce. Ukázalo 

se, že druhý respondent, který byl v průběhu rozhovoru k dispozici, zastává taktéž 

významnou funkci a oba dotazovaní neměli problém s žádnou otázkou, která by je 

mohla přivést do nekomfortní situace v rámci své pozice. Značný vliv na odpovědi 

může mít však skutečnost, že Regionální fotbalové akademie jsou projektem pod 

Fotbalovou asociací České republiky a každá odpověď, která by nebyla v souladu 

s pozitivním vnímáním této asociace, by mohla způsobit konflikty.  

Druhou prováděnou metodou sběru dat byla analýza dokumentů. Výhodou této metody 

je, že ačkoli byl výzkum prováděn v období světové krize, nebyla jí nijak ovlivněna. 

Analýza sekundárních dat vztahujících se k RFA, byla prováděna převážně na 

oficiálních stránkách těchto akademií, rešerší výročních správ a částečně interních 

dokumentů, ke kterým mi byl umožněn přístup. Nevýhodou takto mladého projektu je, 

že neexistuje příliš dostupných informací týkajících se akademií, mimo těch vydané 

FAČR, které mohou být v rámci jejich zájmů zkreslené. 

Druhou prováděnou analýzou byla analýza klíčových aspektů elitní akademie – Bayern 

Mnichov Junior Team. Dostupnost materiálů v oblasti organizace a řízení této světové 

akademie je však velmi malá. Kromě publikovaných internetových článků bylo nutné 

získat data od trenérů či manažerů, kteří se zúčastnili konferencí a seminářů, 
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vztahujících se k tomuto týmu. Tyto údaje by tak nemusely působit oficiálně a validně. 

Nicméně se vždy jednalo o ověřené zdroje, u kterých by nemělo dojít ke zkreslení 

informací.  

V provázanosti s teoretickým vymezením se ukázalo, že značná část teoretických 

východisek se zároveň odráží i v praxi. Obecnými principy organizace a řízení ve 

fotbalovém prostředí v České republice se věnuje značná část autorů. Avšak tyto 

procesy v aplikaci na mládež v akademiích nalezneme převážně v zahraniční literatuře a 

článcích, kde má princip akademií delší historii a mohla tam být prováděna už řada 

studií. 

Jedna ze studií od autorů Relvas a kol. (2010) dala podklad k tvorbě obecného schématu 

organizační struktury mládežnických akademií. Z praktické části vyplývá, že model je 

téměř totožný s modelem organizační struktury RFA, kde je taktéž upřednostňována 

hierarchická struktura a jednotlivé oblasti mají svého vedoucího. Z rozhovorů však 

vyplývá, že stejné kompetence se mohou objevit i u dvou pozic, a tím může vyvstat 

problém, který autorka Čáslavová (2009) nazývá jako zdvojené vykonávání funkcí. 

Tato skutečnost může nastat i kvůli nejednoznačné organizační struktuře vedení Úseku 

akademií. Organizační struktura byla vytvořena až v rámci této práce a u obou 

respondentů nastávaly komplikace při určování nadřízenosti a podřízenosti pozic.  

V průběhu výzkumu se ukázaly i jisté rozpory teorie a praxe u role manažera. Zatímco 

Čáslavová (2009) vyzdvihuje manažerské činnosti, ke kterým patří zejména 

organizování, plánování, výběr personálu, vedení a kontrola lidí, v jednotlivých RFA 

zastávají většinu těchto funkcí šéftrenéři a manažeři jsou pouze částečně zahrnuti do 

procesu organizování a plánování. Rozhodovací kompetence jsou však ve všech 

případech přenechané šéftrenérovi, což se také neslučuje s vymezenou teorii. Na 

podobném principu funguje i centrální vedení akademií. Zde jsou však všechny 

vymezené pozice na hlavní pracovní poměr ve stejné organizační úrovni a všichni se 

zpovídají vedoucímu Úseku akademií. 

V souvislosti s tím je nutné podotknout, že role šéftrenéra se slučuje s teorii od Touch 

Football Association of the Australian Capital Territory, která vymezuje hned několik 

rolí jako je leader, plánovač, učitel apod. a v neposlední řadě role manažera, která je 

v rámci RFA u šéftrenéra více než důležitá. V rozporu s autory Gilbert a Trudel (2004), 

kteří uvádí, že trenéři mládeže nedisponují takovým počtem školení a strukturovaných 

pracovišť lze vyzdvihnout, že se doba posunula a trenérům jsou poskytované nejlepší 
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možné podmínky a zároveň je od nich očekávána nejvyšší možné licence a 

proškolování. 

Zatímco odborná literatura má jasný postup při tvoření cílů akademie, popřípadě jasné 

členění cílů, postrádají RFA jakkoliv strukturovaný přístup. Ačkoli se řada cílů shoduje 

s vymezenými v rámci výzkumu od Trikalis a kol. (2014), nejsou detailněji popsány a 

není k nim vytvořen ani strategický plán. Koncept akademií byl nastaven už při jejich 

vzniku, kde byly definované i základní cíle. Různé změny ve vedoucích pozicích a 

pozdní zpětná kontrola však způsobily situaci, kdy byly poleženy cíle, ale neexistoval 

plán, jak jich dosáhnout. 

Bez povšimnutí by nemělo ani zůstat to, že RFA využívají pouze dotační způsob 

financování. V rámci jejich specifického založení je jasné, že dotační politika bude 

jedním z hlavních způsobů, ne však jediným. Zde se dostáváme do rozporu s autory 

Šedivým a Medlíkovou (2009), kteří pokládají vícezdrojovost financování za klíčový 

faktor při financování neziskové organizace.  

Přestože nebylo prvotním zájmem věnovat se v práci sportovním a tréninkovým 

aspektům, některé dílčí koncepty jsou s organizací a řízením úzce spjaty a bylo žádoucí 

se jim alespoň zčásti věnovat. Řízenými subjekty jsou mimo pracovníků i samotní hráči 

v akademiích. V procesu organizace a řízení se práce zaměřuje hlavně na výběr hráčů a 

rovněž i na jejich přípravu. V této tematice se asi nejvíce ztotožňuje teorie s praxí. 

Předpoklady sportovní přípravy mládeže, ze kterých vychází autor Jansa a kol. (2012) 

jsou v souladu s předpoklady RFA. Jedná se především o osvojení sportovní techniky, 

ale i nauky a rozvoj osobnosti.  

Vzhledem k tomu, že jsou akademie plně dotované, členské příspěvky hráčů jsou 

v minimální výši. Nejlepší možná kvalita zázemí je tak dostupná pro všechny 

společenské vrstvy, pokud hráč disponuje dostatečným talentem. Toto tvrzení vychází i 

od autora Bunce (2005). 

Z pohledu výběru hráčů nejsou nijak detailně specifikovány požadavky na uchazeče a 

uplatňuje se princip dlouhodobého sledování v zápasech, popřípadě možnost zúčastnit 

se turnaje vypsaného vedením RFA. Neuplatňují se tedy žádné další faktory, jako jsou 

například sociální, fyziologické a psychologické, o kterých hovoří teorie v podání 

Williamse a Raillyho (2000). 
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8 ZÁVĚR 

Podstatným krokem pro dokončení výzkumu je vyvození závěrů, které z něj vyplývají. 

Práce utváří přehled o procesu organizace a řízení Regionálních fotbalových akademií 

v České republice. Výzkumný soubor je tedy poměrně úzký a výsledky nelze 

zobecňovat na jakoukoliv fotbalovou akademii. 

Z výsledků vyplývá, že RFA postrádají organizační strukturu centrálního vedení 

v návaznosti na jednotlivé akademie a jednotný strategický plán. Tyto dva koncepty 

jsou nedílnou součástí kvalitní organizace a řízení a v rámci zlepšení manažerských 

činností by mělo dojít k jejich vytvoření. V případě organizační struktury se jedná spíše 

o formální záležitost, jelikož se v průběhu fungování akademií neukázaly žádné větší 

problémy, které by narušovaly chod akademií. Chybějící strategický plán už hraje větší 

roli v procesu organizace a řízení a po čtyřech letech od vzniku projektu by měl být 

konečně vytvořen a zrealizován. V současnou chvíli RFA vymezují celou řadu cílů, ale 

není detailněji stanoven postup, jakým způsobem jich dosáhnout. Jedním z prioritních 

cílů v této chvíli je propojení RFA a klubových akademií. Principiálně je to především 

z důvodu obsáhnutí i ročníků mladší přípravky a zároveň možnosti vytvoření 

dlouhodobější koncepce sportovní přípravy mládeže. Protože dlouhodobější práce 

s hráči se může pozitivně odrazit ve sportovních výsledcích a je žádanější než 

krátkodobý dvouletý cyklus, kterým disponují RFA v tuto chvíli. 

Ukázalo se, že ačkoli v RFA jsou vymezené i role manažerů, jejich význam není ve 

zkoumané problematice až tak zásadní a do popředí vstupuje spíše role šéftrenérů, kteří 

v jednotlivých akademií vykonávají manažerské funkce. Od založení RFA však nebyli 

tito trenéři pod dohledem a jejich odlišný přístup k organizaci a řízení způsobil nevalné 

výsledky, zejména ve sportovních cílech akademie. Od letošního roku však byla 

jmenována nová pozice v centrálním řízení, a to sice manažer rozvoje a kontroly, který 

má vytvářet dohled nad jednotlivými šéftrenéry, a především utvořit jednotný koncept 

sportovní přípravy mládeže. Tento krok se jeví jako zásadní v procesu dosahování cílů. 

V porovnání s elitní Bayernskou akademií se ukázalo, že ve věci organizace a řízení 

fungují s RFA na podobném principu. O nadstandardních podmínkách můžeme hovořit 

v obou případech, vždy s přihlédnutím k množství financí. Důležitým rozdílovým 

mezníkem se jeví motivace hráčů, která se může odrážet ve sportovních výsledcích. 

Pokud by v rámci organizace a řízení došlo k propojení s klubovými akademiemi, 

mohla by se motivace hráčů zvýšit a spolu s tím i sportovní výkonnost během zápasů.  
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Nicméně je důležité zmínit, že nastavený režim hráčů v projektu RFA může mít do 

budoucna velmi pozitivní vliv. Na rozdíl od běžných mládežnických týmů se bere velký 

ohled na osobní rozvoj hráčů a během absolvování akademie jsou pod psychologickým 

dohledem, který je velmi důležitý, především u hráčů v mládežnickém věku. Pro český 

fotbal se tak vytváří nová základna talentovaných vzdělaných hráčů, kteří jsou učeni 

pokoře, respektu a kvalitní hře, což je v dnešní době a v dnešním fotbalovém dění 

opravdu důležité.
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Příloha 2 – Osnova otázek 

 
1. Prioritní cíl RFA je být konkurenceschopný na trhu, jak by jste zhodnotil 

současnou situaci? 

2. Jaké jsou Vaše další  cíle do budoucna? 

3. Jakými konkrétními kroky chcete daných cílů dosáhnout? 

4. Jaká je v rámci organizace návaznost na FAČR a návaznost na kraj? 

5. Jakým způsobem jsou vymezeny pravomoce v rámci všech RFA? 

6. V organizační struktuře v rámci jednotlivým krajů je vždy ve vedení šéftrenér, 

jakou funkci v jednotlivých akademií zastává manažer akademie? 

7. Jaký je princip fungování dotační politiky v rámci FAČR a v rámci kraje? 

8. Jsou uplatňovány i členské příspěvky a jakým způsobem? 

9. Jaké jsou další způsoby financování akademií? 

10. Jsou uplatňovány i jiné metody výběru hráčů, nežli zmiňované na stránkách? 

11. Jaké jsou nejpodstatnější atributy při výběru hráčů? 

12. Zodpovídá si každý šéftrenér dané akademie za svůj výběr sám nebo je podřízen 

vyšším orgánům? 

13. Jaké jsou standardy zázemí v rámci regionálních akademií? 

14. Máte v plánu využití další nové technologie? 

15. Z jakých míst přichází podpora v rámci technického vybavení? 

 
 

 

 

 


