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Abstrakt 

Název:  Postoje k fúzi florbalových klubů IVANTI Tigers a START98 Kunratice 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je zjistit postoje a vnímání dotazovaných 

ke sloučení florbalových klubů. Konkrétně ženské složky Ivanti Tigers 

jako zanikajícího spolku s mužskou složkou START98 Kunratice jako 

spolku nástupnického. Dílčím cílem je navrhnout doporučení, 

která členům a příznivcům klubu usnadní přijetí změn. 

 

Metody:  V průzkumu byla použita metoda kvantitativní i kvalitativní. 

Kvantitativní metoda s využitím elektronického dotazování, kdy jako 

respondenti byli vybráni členové klubu, trenéři a rodiče napříč všemi 

kategoriemi. Dotazování se týkalo členů zanikajícího spolku. 

Kvalitativní metodou průzkumu byl zvolen polostrukturovaný 

hloubkový rozhovor se zástupcem vedení klubu Tigers. 

 

Výsledky:  Průzkumem byly zjištěny postoje respondentů k fúzi a jejich celkové 

vnímání projektu. Výsledky odhalily, že tyto postoje byly zprvu velmi 

negativní, a to zejména z důvodu malé komunikace mezi členy 

a vedením. Po vyjasnění vize a základních informací se pohled na fúzi 

změnil a projevila se loajalita ke klubu, kdy respondenti ve výsledku fúzi 

začali akceptovat, a to zejména na základě důvěry ve vedení zanikajícího 

klubu Tigers.  

Klíčová slova:  vnímání, sloučení spolků, florbal, elektronické dotazování, zánik spolku, 

hloubkový rozhovor 

  



 

Abstract  

Title:  Attitudes to the merger of floorball clubs IVANTI Tigers a START98 

Kunratice 

 

Objectives:  The main goal of this thesis is to find out the attitudes and perception 

of respondents to the merger of floorball clubs. More specifically, 

the women’s team Ivanti Tigers as a defunct association with the male 

team Start98 Kunratice as a successor association. The partial goal is 

to propose recomendations that will make it easier for members 

and supporters of the club to accept changes.  

 

Methods:  In the survey, were used both quantitative and qualitative methods. 

The quantitative method, during electronic questioning, where the 

members of the club, coaches and parents across all categories were 

selected as respondents. The survey concerned only members of the 

defunct association. A semi-structured in-depth interview with 

the representative of the Tigers club management was chosen 

as a qualitative method.  

 

Results:  The survey found the attitude of respondents to the merger and their 

overall perception of the project. At first, the results revealed that these 

attitudes were very negative, mainly due to a lack of communication 

between members and management. After clarifying the vision and basic 

information, the view of the merger changed. The loyalty to the club 

appeared, and in the end, the respondents began to accept the merger, 

mainly based on confidence in the management of the defunct Tigers 

club. 

Keywords:  perception, merger of associations, floorball, electronic questioning, 

dissolution of the association, in-depth interview 
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1  ÚVOD 

Dnešní dobu provází mnoho změn, některé jsou závažnější a jiné méně, některé se nás týkají 

více jiné naopak vůbec. Některé tudíž přijímáme snadněji a u jiných nám trvá velmi dlouho, 

než je akceptujeme. Čas od času je žádoucí s určitou změnou přijít, žijeme v době, 

kdy například technologický pokrok a změny v této oblasti jsou vyloženě nutné. Každá změna, 

i když často k lepšímu se ovšem ihned nesetká s pozitivními ohlasy. Můžeme říci, že je lidskou 

přirozeností stavět se k novým věcem s opatrností a respektem. Toto tvrzení platí obzvlášť 

pokud se jedná o zásadní změny, například ve vedení, nebo organizační struktuře, které ovlivní 

budoucnost mnoha lidí. Změny jsou často doprovázeny emocemi, jak kladnými, 

tak negativními, ty následně ovlivňují jednání lidí. Můžeme usuzovat, že ve sportu jsou emoce 

ještě mnohem silnější než v jiných oblastech. Zvláště, pokud se jedná o nám blízký sport, 

organizaci nebo klub, se kterým se jedinec ztotožňuje.  

Obecně platí, že čím větší organizace, tím větší má moc. Pro firmy menšího rozsahu je proto 

klíčové přežít v podmínkách, které jsou nastavovány velkými korporacemi. Někdy může být 

situace neudržitelná a malé firmy jsou nuceny z trhu odejít nebo se snaží o přežití firmy různými 

způsoby. Řešením může být spojení sil s jiným podnikatelským subjektem. Ve sportu je toto 

slučování jistě mnohem více vnímané okolím a pro některé jedince absolutně nepochopitelné. 

Zejména pokud by se jednalo o fúzi dlouholetých rivalů. I kdyby daný projekt přinášel pouze 

výhody, tak představa jakékoliv spolupráce například mezi pražskými kluby Sparty a Slavie 

je jednoduše nereálná. Někdy se takovýmto projektům nelze vyhnout, protože leckdy je spojení 

organizací jediným řešením aktuální situace. Proto je třeba uskutečnit adekvátní kroky, 

které usnadní přechod zejména členům organizací a sportovních klubů, tak také jejich 

fanouškům. Klíčovým faktorem u zavádění podobných změn je zachování přízně členů, 

bez kterých by budoucí fungování jakékoliv sportovní organizace nemělo smysl. Proto je 

zásadní, aby tyto projekty neměly dopad na loajalitu členů.  

Obdobná situace je popsána v této práci, kdy se jedná o slučování dvou florbalových klubů. 

Florbal stále není profesionálním sportem, kdy až na výjimky v mužské nejvyšší kategorii hráči 

ani hráčky nezískávají příjmy z této činnosti. Proto je logické, že sport na nejvyšší úrovni, 

kdy je nutné trénovat minimálně čtyřikrát týdně, mohou provozovat jen opravdoví nadšenci. 

Dá se očekávat, že významné změny v klubech se hráčů i jejich okolí dotýkají o to více. 

Reakce na podobné projekty mohou být velice rozporuplné a jen stěží se dají předvídat. 

Proto vznikl projekt, který pomůže zjistit postoje ke sloučení dvou florbalových oddílů a na 

základě svých výsledků usnadnil přechod členů zanikajícího klubu do nového spolku.   
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2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Pro jednodušší zpracování a zejména lepší přehlednost celé práce jsou cíle a dílčí úkoly uvedené 

na jejím začátku.  

2.1  Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je zjistit postoje členů klubu, fanoušků (rodičů dětí mládežnických 

kategorií) na fúzi florbalových klubů Ivanti Tigers a Start98 Kunratice. Šetření proběhlo 

ze strany zanikajícího klubu, Ivanti Tigers. Zjištění postojů pomůže vedení klubu vysledovat 

názory na slučování klubů a na základě toho se rozhodnout na následném postupu. Dílčím cílem 

práce je dle výsledků a konzultace s vedením klubu navrhnout doporučení, která povedou 

k přijetí nového uspořádání.  

2.2  Úkoly práce 

Pro naplnění popsaného cíle této práce je nezbytné uskutečnění následujících dílčích úkolů: 

1. prostudování odborné literatury týkající se tématu 

2. vymezení teoretických východisek a definice pojmů 

o zvolení vhodných metod průzkumu 

3. sestavení dotazníku 

o operacionalizace 

o tvorba dotazníku 

4. konstrukce otázek pro hloubkový rozhovor 

o operacionalizace rozhovoru 

5. určení vzorku dotazovaných, časový harmonogram dotazníku 

6. provedení hloubkového rozhovoru s vedením klubu Tigers 

7. sběr dat 

8. prezentace a interpretace sebraných dat 

o stručné popsání obou slučovaných klubů 

9. sestavení doporučení  
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Pro snadnější pochopení a proniknutí do tématu je nutné nejprve uvést a popsat jednotlivé 

okruhy teorie, ze kterých práce vychází. Tato kapitola shrnuje informace získané z literatury 

a zahraničních článků, které následně usnadní zpracování samotné analytické části a pomohou 

vytvořit doporučení pro jednodušší splynutí klubů. 

3.1  Spolek 

Nejprve je nutné definovat pojem spolek, který vychází z Nového občanského zákoníku 

89/2012Sb. Tento zákon řadí spolek mezi právnické osoby, konkrétně korporace. 

Hlavní činnost spolku je sdružování osob se společnými zájmy a naplňování těchto zájmů. 

Jako vedlejší může být vykazována hospodářská činnost, která vede k zisku, avšak tento zisk 

musí být využit opět pro potřeby spolku. V názvu spolku musí být uvedeno označení „spolek“, 

„zapsaný spolek“ nebo postačuje zkratka „z. s.“. Spolek může být založen třemi osobami, 

které jsou vedené společným zájmem a dohodnou se na obsahu stanov. Ty musí obsahovat 

alespoň název, sídlo a účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku a jako poslední určení 

statutárního orgánu. Členství je zcela dobrovolné a nelze nikomu bránit ve vystoupení z něj. 

Vznik spolku je shodný se dnem zápisu spolku do veřejného rejstříku. Spolek může být zrušen 

soudem, z důvodu vykonávání zakázané činnosti, nucení členů ke vstupu do spolku nebo 

naopak bránění ve vystoupení z něj. Další možnost zániku nebo určitá obměna v pokračování 

spolku je fúze (Zákon č. 89/2012 Sb.). 

3.2  Fúze 

Fúze, jednoduše řečeno sloučení, splynutí, je termín, který je definován v Novém občanském 

zákoníku (89/2012Sb.). Pro účely práce je nutné popsat fúzi nejprve z právního hlediska, a to 

tak, jak je definována právě v tomto zákoně. Další pohled na fúzi poskytne několik odborných 

článků o slučování klubů ze světa sportu.  

Spolky, které se fúze účastní, sjednávají smlouvu o sloučení spolků nebo jejich splynutí. 

Tato smlouva musí obsahovat údaje o názvu, sídle, identifikující údaj každého ze zúčastněných 

spolků a také datum sloučení. Další náležitostí, která nesmí být opomenuta je uvést, 

který spolek je nástupnický, a který zaniká. Smlouva mimo jiné uvádí i stanovy spolku. 

Pokud dojde ke změně stanov nástupnického spolku, do smlouvy se zahrnuje také úmluva o této 

změně (Zákon č. 89/2012 Sb.). 

Nejméně třicet dnů předem musí být ohlášen návrh o fúzi zasedání členské schůze. Během této 

doby musí být všem členům zpřístupněny informace o návrhu smlouvy, stanovách, výkaz 
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majetku všech zúčastněných spolků, který nesmí být starší než šest měsíců a jako poslední, 

pokud je nutné, zpráva hospodářských i právních důvodů a důsledků dané fúze. O návrhu fúze 

musí členské schůze jednotlivých spolků hlasovat odděleně. Pokud se na stejné schůzi, 

kde se nacházejí členské schůze všech spolků, kterých se fúze týká, po schválení samotné fúze 

volí i noví členové orgánů nástupnického spolku. Mohou se zúčastněné strany dohodnout a 

hlasovat o těchto členech společně. Návrh na zápis do veřejného rejstříku je podáván všemi 

zúčastněnými spolky. Zápis fúze proběhne ve stejném dni jako vymazání zanikajících spolků 

z rejstříku a tímto dnem se také členové zanikajících spolků automaticky stávají členy 

nástupnického spolku (Zákon č. 89/2012 Sb.).  

3.2.1  Fúze dle směrnic Českého florbalu 

Směrnice Českého florbalu (dále jen ČF) vychází z Nového občanského zákoníku, ke kterému 

je doplněno několik podmínek a ustanovení, které musí dané subjekty splňovat. 

Fúzi florbalových oddílů není možné provádět během soutěžního ročníku. K jejímu provedení 

musí dojít v mezidobí ukončení a rozlosování následujícího soutěžního ročníku. Podle ČF musí 

fúze proběhnout ve třech etapách. Jedná se o oznámení záměru oddílu se samotným podáním 

návrhu, přiloženým projektem se zákonnými náležitostmi a doloženým zápisem fúze 

u rejstříkového soudu. Toto oznámení musí být předloženo Matričnímu úseku nejpozději 

do 28.2. společně s vypracovaným projektem fúze. V další fázi dochází k oznámení stanoviska 

Výkonného výboru ČF k podaným návrhům. Poslední etapou je realizace schválené fúze. 

Během jednoho roku nemůže v oddílu dojít k více než jedné fúzi. Právo na účast v soutěžích 

zůstává oddílům ve všech případech fúze dle zařazení do soutěží před fúzí, pokud tak dovoluje 

soutěžní řád a rozpis soutěže ČF (Český florbal, 2020).  

3.2.2  Fúze ve sportovním prostředí 

Předchozí kapitola vysvětluje fúzi z právního hlediska. Pro přiblížení k tématu práce 

je v následujících odstavcích uvedeno několik případů slučování spolků ve sportu. 

Důvodů, které k těmto fúzím vedly a následným dopadům na sportovní kluby.  

Z úvodní kapitoly víme, že fúze zjednodušeně znamená spojení dvou v tomto případě 

sportovních klubů na základě určitého vyjednávání a kompromisů pro obě strany. 

K tomuto kroku se přistupuje nejčastěji z důvodu rozvoje obou stran, kterému může bránit 

například nedostatek financí, vysoké výdaje nebo málo kontaktů (Kościółek, 2015). 

K očekávanému zlepšení nebo spíše růstu nové organizace dochází během tří i více let. 

Tato doba může být i kratší, pokud obě strany spolupracují a upínají se ke stejnému cíli. 
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Zde je vyjmenováno několik hlavních důvodů, proč poměrně velký počet fúzí končí fiaskem. 

Jedná se například o kulturu v organizaci, organizaci příprav fúze, změny v managementu 

a mimo jiné i lidský kapitál. Pokud se bavíme o sportu je nutné vzít v potaz ještě hráče 

a zejména fanoušky, kteří toto spojování klubů vnímají jako nutné zlo. Nejvíce sporů, 

které samozřejmě podporují velmi silné emoce jsou ohledně nové identity a symbolů vzniklého 

klubu (Cullinan, 2003).  

V článku Dopady fúzí a akvizic na sportovní výkonnost fotbalových klubů v nejvyšší polské lize 

jsou rozebrány celkem čtyři případy sloučení klubů hrajících nejvyšší polskou fotbalovou 

soutěž. U všech čtyř fúzí byl hlavním důvodem nedostatek financí, ve dvou případech spojený 

s nízkou návštěvností zápasů a tím pádem nedostatkem fanoušků. Tři ze čtyř fúzí byly zrušeny 

nebo kluby následně zanikly, jeden již po jednom roce od sloučení. První z těchto případů 

ztroskotal zejména na odporu Polské fotbalové asociace, která fúzi nepodporovala a dále také 

na sestupu nově vzniklého klubu z nejvyšší soutěže. Další fúze rozebíraná v článku doplatila 

na finanční problémy nového majitele, kdy po dvou letech klub nedokončil rozehranou sezónu. 

Jediný, zde zmíněný, úspěšný případ popisuje dva kluby hrající stejnou (nejvyšší) polskou 

soutěž, kdy samotnému sloučení předcházely z jedné strany finanční problémy a druhý klub 

se potýkal s malým počtem fanoušků. Finální dohodě předcházelo dlouhé a obezřetné jednání 

obou stran o budoucím vývoji. Tato důkladná příprava z obou stran přinesla výsledky a nový 

klub se během několika následujících let vypracoval na vedoucí příčky soutěže. Čtvrtá fúze 

opět skončila v neprospěch nového týmu, zejména kvůli financím. Z tohoto výsledku je jasné, 

že sportovní úspěch jde ruku v ruce mimo jiné s kapitálem. Další faktory, které ovlivnily 

budoucí vývoj a vůbec fungování nově vzniklých klubů jsou propracovaná dlouhodobá 

strategie a fungování v rámci řídícího orgánu (Kościółek, 2015).  

Bradbury ve svém článku Moving forward: business model solutions for amateur sport clubs 

rozebírá pět sportovních klubů vzniklých partnerstvím a ve třech případech fúzí. 

Závěrem studie jsou výstupy, které umožní sportovním klubům dlouhodobou udržitelnost. 

Jako hlavní příčiny slučování těchto klubů je opět nedostatek financí a klesající počet členů, 

což je u amatérských klubů podstatný problém z důvodu plynoucích příspěvků od členů 

mládežnických kategorií a zužování členské základny. Další problémy, které mělo slučování 

vyřešit zahrnuje nevyhovující nebo úplně chybějící zázemí a vybavení jednotlivých klubů. 

Tato spojení se netýkala pouze stejných sportů, jako tomu bylo v předchozím případě. 

Studie zkoumá partnerství různých sportů od tenisu, golfu, hokeje až po rugby. Samotné kluby 

určily čtyři kritické faktory úspěchu, které vedou k úspěšnému partnerství ve sportu. 



15 

 

Jedná se o řízení klubu, komunikaci, finanční management a tvorbu a načasování ustanovení 

(Bradbury, 2018). 

Zástupce prvního klubu zmiňovaného ve studii říká, že „bez dobré komunikace, kterou jsme 

měli se spolupracovníky, by mohly být velké problémy“ (Bradbury, 2018, s. 9). Kluby dále 

považují za důležité mít propracovaná a všemi pochopená nová ustanovení, kvůli udržitelnosti 

fungování celého systému vedení. Po sloučení kluby přiznaly, že jejich situace před 

partnerstvím byla dlouhodobě neudržitelná. Studie představuje pět klíčových benefitů, 

které jsou následkem spolupráce mezi kluby. Prvním z nich je rozšíření členské základny 

a nárůst členů klubu, dále s prvním bodem související zapojení komunity, která se kolem 

jednotlivých klubů začala vytvářet. S takto rozrůstající se základnou přicházejí i sportovní 

úspěchy, zejména tedy v mládežnických kategoriích. Neméně důležitým benefitem je finanční 

stabilita a lepší vybavení, ať už se jedná o sportovní zázemí nebo samotné sportovní potřeby. 

Tyto benefity už dále vedou ke snižování nákladů, vyšším příjmům a snazšímu dosažení 

na granty (Bradbury, 2018).  

3.2.3  Fúze ve florbalovém prostředí 

V Českém florbalu od roku 2010 doposud proběhlo celkem 23 fúzí, včetně fúze Tigers a 

Startu98. V tomto případě se však jedná o první slučování, které se týká ženského extraligového 

týmu v rámci jedné zastřešující organizace. 

Ve většině případů se jednalo o slučování týmů, které si byly zejména geograficky velmi blízké. 

Od roku 2010 do roku 2015 se sloučilo celkem 19 klubů. Zde můžeme hlavní důvod připisovat 

tomu, že v těchto letech florbal zdaleka nebyl tak masovým sportem jako je dnes, a proto mohlo 

být těžké udržet dva fungující kluby s dostatkem členů v blízkém okolí. Samozřejmě úbytek 

počtu klubů může být vnímán jako negativum, ale pokud se tím podpořila kvalita tréninkových 

procesů a budoucí rozvoj mládežnických kategorií byly tyto kroky rozhodně žádoucí. 

V následujících letech proběhly pouze tři fúze, kdy se ani jedna netýkala nejvyšších soutěží ČF.  

Mimo prostředí ČF je určitě nutné zmínit vznik největšího florbalového klubu světa. Jedná se 

o finský tým EräViikingit, který vznikl v roce 2016 fúzí dvou klubů působících v hlavním městě 

Helsinky. Sloučení Tapanilan Erä a SSV (SalibandySeura Viikingit) vyvolalo celosvětově 

poměrně velký rozruch. Oba týmy se v mužské kategorii pohybovaly na nejvyšších příčkách, 

samotná historie obou klubů byla také velmi úspěšná i co se týče mládežnických kategorií. 

Samotná Erä byla před sloučením největším finským florbalovým klubem s počtem přes 1600 

členů. Po fúzi počet členů vzrostl na 2200 členů. Jani Kukkola, hráč, který byl osloven jako 
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první, aby se stal hvězdou nového týmu, viděl v tomto projektu mnoho nových příležitostí, 

nejen pro florbal v Helsinkách, ale všeobecně pro posun a rozvoj finského florbalu jako celku. 

Oslovení zvučných florbalových jmen bylo jedním z hlavních a prvotních úkolů nového 

florbalového celku, který si vedení určilo. Tento cíl se podařilo splnit a EräViikingit sestavil 

perspektivní mužský tým složený ze zkušených veteránů a dravého, talentovaného mládí. 

Podle Kurta Westerlunda (člen Ústřední rady EräViikingit) bylo hlavním důvodem fúze využití 

silných stránek obou klubů a vybudování nové, úspěšné značky, která bude atraktivní pro nové 

sponzory. Vize tohoto klubu se dá shrnout větou, kterou pronesl právě Westerlund: „Chceme 

být první florbalový Real Madrid nebo Barcelona.“ (IFF, 2020, floorball.sport). 

Napomáhají tomu i nesčetné volnočasové akce pořádané klubem v okolí Helsinek, jako 

například: florbalové školy, rodinné florbaly, kempy a zahraniční spolupráce, kdy na stáž do 

tohoto klubu přijíždí delegace z Číny nebo právě zástupci Českého florbalu.  

Vznik týmu EräViikingit nebyl jedinou florbalovou fúzí na nejvyšší výkonnostní úrovni. 

Dále můžeme jmenovat švýcarský tým Kloten Dietlikon-Jets, UHC Alligator Malans 

či Kais Mora IF.  

3.3  Postoj 

Pojmem postoj je vyjádřen vztah jedince k určitému objektu, kterým může být jev, událost, 

předmět či jiný člověk. S některými postoji se člověk již narodí, ale k většině z nich 

se propracuje s věkem, větším množstvím sociálních kontaktů, rozšiřujícím se vzděláním 

a získávanými zkušenostmi (Hartl, 2009). Lze tedy říci, že postoje daného člověka utváří mimo 

jiné sociální prostředí, ve kterém se pohybuje, ale také aktuální vnitřní situace jedince. 

Obecnou definici postoje uvádí Allport: „Postoj je mentální a nervový stav pohotovosti 

organizovaný zkušeností a vyvíjející usměrňující či také dynamický vliv na reakce jedince, 

na všechny předměty a situace, se kterými je spojen“ (Nakonečný, 2018,). Jednoduše řečeno 

postoj v tomto případě znamená zaujetí vztahu k dané situaci či předmětu s určitou intenzitou 

a na základě takto vyhodnoceného vztahu objekt začne jednat. V průběhu let se postoje ustálí 

a chování nebo reakce daného jedince na konkrétní situace či jevy se dají předvídat. 

Řezáč ve své publikaci Sociální psychologie uvádí trefnou definici: „postoj se projevuje 

v chování a jednání člověka a zpětně tak ovlivňuje utváření dalších vztahů člověka k prostředí“ 

(Řezáč, 1998, s. 30). Další podstatný poznatek z Řezáčovy knihy je, že pokud chceme náš 

postoj změnit, nejedná se o jednoduchou záležitost, protože postoje ovlivňují psychickou 

aktivitu každého jedince. Postoje mají tři rysy: jsou naučené, konzistentní a týkají se příznivých 

nebo nepříznivých reakcí. Pokud jedinec zaujme určitý postoj je buď pozitivní (kladné vnímání 
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problematiky) nebo negativní. V některých případech se může objevit smíšený postoj, 

kdy se jedinec nepřiklání ani k jedné z krajních možností (Hayesová, 2011).  

Pokud má člověk k čemukoliv postoj, zaujímá vůči tomuto objektu hodnotící stanovisko. 

Proto tento pojem Nakonečný ve své knize Sociální psychologie označuje jako „hodnotící 

vztahy“. Postoje obsahují tři složky. Kognitivní (tzv. poznávací), které zahrnují to, co člověk o 

posuzovaném objektu ví. Dále složku emotivní neboli také afektivní, kdy objekt vyvolává 

v člověku určité emoce. Tato komponenta také určuje sílu daného postoje. Nejsilnější postoje 

jsou ty, které jsou nejvíce extrémní. Nezáleží, zda jsou pozitivní nebo negativní. Tyto extrémy 

často doprovází iracionální chování, kdy jedinec nejprve jedná a až později si uvědomuje 

následky. Dále je zajímavé, že krajní postoje se nejhůře opouští a jsou nejvíce imunní vůči 

jakékoliv transformaci. Intenzita se měří na škálách od již zmíněných extrémně pozitivních přes 

neutrální až po extrémně negativní. Jako poslední se uvádí složka konativní, jinak nazývaná 

behaviorální, tak jak název napovídá určuje chování vůči danému objektu. Na obrázku č. 1 

můžeme vidět rozdělení do těchto tří složek s následnými reakcemi, které dané složky 

vyvolávají. Vyvolané reakce jsou závislé na složkách a lze je měřit nebo pozorovat 

(Nakonečný, 2009). 

Pro změnu postojů je klíčová efektivní komunikace. Jestliže je informace podána jasně 

a dostatečně srozumitelně, jedinci změní svůj postoj (Hayesová, 2011). Obdobně vidí situaci 

i Výrost a Slaměník, kteří dodávají, že je velmi důležitá také forma komunikace. Pokud se jedná 

o jednoduché sdělení je nejefektivnějším způsobem verbální sdělení. Když se však snažíme 

sdělit větší množství informací najednou, je pro jedince, který informace přijímá lepší písemná 

Obrázek 1: Složky postojů 

Zdroj: Nakonečný (2009, s. 246) 
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forma sdělení, kdy je míra porozumění větší. Silné a pádné argumenty dokáží rychleji změnit 

postoje jedinců, kteří jsou v řešené situaci zainteresováni více než jedinci, kteří k dané 

problematice nemají stejně blízký vztah. Pro příjemce je také důležitá důvěryhodnost člověka, 

který se snaží změnit jeho postoj (Výrost, Slaměník, 2008).  

3.4  Řízení 

Tento pojem, častěji označovaný anglickým synonymem management má nespočet definic. 

Samotné slovo management má původ v latině. Jedná se o složeninu dvou slov, „manus“ (ruka) 

a „agere“ (činit). Pod tento pojem patří veškeré činnosti, které je potřeba vykonávat pro úspěšné 

fungování a zajištění chodu podniku, ať už se jedná o firmu, či sportovní organizaci 

(Prukner, 2014). Publikace Management a marketing sportu pro snadnější pochopení pojmu 

management rozděluje definice do 3 skupin. První skupina definic zahrnuje vedení lidí. 

Výstižně tento pojem charakterizuje American Management Association, pomocí práce 

ostatních dochází ke splňování nezbytných úkolů. Druhá kategorie definuje specifické funkce 

vykonávané vedoucími pracovníky, kterou Müller uvádí následovně: „Management jsou 

typické činnosti, které manažer vykonává, jako rozhodování, organizování, plánování, 

kontrolování, vedení lidí, koordinace, motivování atd.“ (Čáslavová, 2009, s. 11). 

Poslední skupina se zaměřuje na předmět studia a jeho účel. Čáslavová ve své publikaci uvádí 

definici S. P. Robinse, podle které je management „oblast studia, která se věnuje stanovení 

postupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace“ (Čáslavová, 2009, s. 11).  

Z těchto definic lze vysledovat několik společných a typických znaků řízení. Jedná se o velmi 

obecný obor, který se dá aplikovat v podstatě na jakoukoliv organizaci, firmu atd. 

Management se dá využívat na jakémkoliv organizačním stupni. Hlavním cílem této disciplíny 

je úspěšně dokončit zadanou činnost. Kvalitním řízením klubu se dá docílit mnoha změn. Pokud 

funguje tato složka, rozrůstá se i členská základna a dochází celkově k rozvoji a upevňování 

klubové pozice do budoucna. 

3.5  Kultura ve sportovní organizaci 

Při definici pojmu vycházejme z firemní kultury, a to z toho důvodu, protože tyto dva prvky 

jsou si v lecčems velice blízké. V současné době je firemní kultura brána jako stále důležitější 

aspekt každé firmy. Nejenom, že vytváří a dává najevo specifický charakter, ale obsahuje také 

pracovní prostředí, hodnoty zaměstnanců jejich chování i osobní cíle. Cílem firemní kultury 

by mělo být vytvoření takového pracovního prostředí, které snižuje stres a vytváří příjemnou 

pracovní atmosféru. Tyto aspekty vedou ke spokojenosti zaměstnanců a tím pádem většímu 
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nasazení a produktivitě. Tím se dá jednoduše shrnout, že zdravá firemní kultura vede k vyšší 

produktivitě celé firmy (Tvrdá, 2019).  

Pokud se na tuto problematiku podíváme z pohledu sportovní organizace, zjistíme, že i zde má 

každý klub svá specifika v této oblasti. Publikace Public relations ve sportovních organizacích 

velmi komplexně definuje kulturu ve sportovních organizacích, a to následovně: „Sportovní 

organizace mají svůj vlastní způsob života nebo unikátní kulturu. Každá organizace sdílí mínění 

a dominující přesvědčení, cíle, aktivity, hodnoty, obřady, slovník, příběhy, metafory, normy pro 

chování, zvyky, rituály, a další indikátory organizační kultury. Sportovní organizace vytváří, 

sdílí a mění její kulturu skrze verbální a neverbální komunikaci“ (Voráček, 2012, s. 25). 

Dále zde popisuje základní prvky kultury sportovní organizace: 

o Symboly – způsob oblékání, slang 

o Hrdinové – zejména nositelé tradic a vzory ideálního chování 

o Rituály – neformální a formální aktivity (oslavy, schůze, …) 

o Hodnoty – nejzásadnější rovina kultury, určité obecné vědomí, které se 

projevuje v pracovní morálce a sounáležitosti členů 

Kultura organizací se vytváří postupně v čase. Je ovlivňována vedením organizací, ale i 

samotnými členy. Kultura následně velmi přispívá k tvorbě samotné identity sportovní 

organizace a její image (Voráček, 2012).  

Článek Leadership and Organizational Culture Transformation in Professional Sport rozděluje 

firemní kulturu na tři obecné typy. Jako první popisuje silnou kulturu, která má význačný 

a všemi známý styl. Dále strategicky vhodnou kulturu a jako poslední adaptivní kulturu, 

která jak už název napovídá je otevřená změnám, pomáhá se snadnějším zařazením nových 

členů a je definována nejlepším výkonem zejména z důvodu stálé inovace. Autor v článku také 

uvádí, že nedostatečný sportovní výkon může být znakem problémů v kultuře dané organizace. 

Hlavním tématem článku je však změna samotné kultury a vliv lídrů v tomto směru. 

Jako nejdůležitější faktor úspěšné změny autor uvádí vytvoření konkrétní vize, a plánu, 

který bude vedení důsledně dodržovat. S tím souvisí vytvoření hodnot, kterým budou všichni 

členové organizace věřit a řídit se jimi. Důležité také je, aby organizace zůstala otevřená novým 

změnám a přístupům, které mají vliv mimo jiné i na sportovní výkony. Naopak jako největší 

hrozba vnímaná při změně kultury je nedostatečná komunikace směrem od vedení organizace. 

Autor zde uvádí, že pokud nejsou členové dostatečně a včas informováni dochází ke vzniku 
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fám, které komplikují jakékoliv snahy o změnu. Závěrem této studie autor uvádí, že v důsledku 

změny kultury nedochází ke změnám v rolích v organizaci (Frontiera, 2010).  

3.6  Florbal 

Florbal je kolektivní halový sport, který za poslední roky prožívá velký boom. Dokazují to 

zejména čísla fanouškovské návštěvnosti z posledního Mistrovství světa v České republice 

(r. 2018). Mezinárodní florbalová federace (IFF) od roku 1986 udělila členství 74 zemím, po 

celém světě má registrováno téměř 370 000 hráčů v celkem 4 929 klubech. Český florbal má 

(k 31. 12. 2019) registrováno přes 75 000 členů. Česká republika se řadí na třetí místo na světě 

co do počtu aktivních hráčů a mezi čtyři nejlepší florbalové velmoci, kam řadíme Švédsko, 

Finsko a Švýcarsko. Florbal je stále ve fázi, kdy tyto čtyři země tomuto sportu dominují a 

značně převyšují ostatní státy (International Floorball Federation, 2019, Český florbal, 2020). 

Florbal se hraje s lehkým, plastovým míčkem. Standartní rozměr hřiště je 40x20 metrů, 

ale v různých kategoriích i turnajích se hřiště upravuje podle velikosti haly a věku hráčů. 

Podobně je to i s herním časem, kdy se v nejvyšších soutěžích hraje 3x20 minut čistého času 

a u mladších kategorií se doba hry vždy přizpůsobuje jednotlivým věkovým kategoriím. 

Jedná se o divácky atraktivní sport. Nejen proto, že hra je velmi dynamická a na hřišti 

se neustále něco děje, ale zejména proto, že i na nejvyšších úrovních padá hodně gólů a fanoušci 

se rozhodně nenudí. Hráči musí být fyzicky dobře připraveni, aby mohli zvládnout vysoké 

tempo hry a podávat ty nejlepší výkony (Kysel, 2010). 

3.6.1  Historie florbalu 

Zárodky tohoto sportu se začaly tvořit v 50. letech ve Spojených státech amerických. 

Pod názvem Floor hockey se florbal šířil do Kanady a dále přes oceán do Evropy. 

Ucelenější formu tomuto mladému sportu dali až Švédové v 70. letech, kdy začala vznikat první 

pravidla a sportovní kluby. Florbalem se ve Švédsku bavili nejprve hráči ledního hokeje během 

léta, kdy neměli možnost hrát na ledě. Později si získal oblibu jak u dětí, tak i široké veřejnosti, 

protože se dal hrát v jakékoliv tělocvičně i venku. Rozvoji také přispěla samospráva 

mládežnických klubů a dobrá organizovanost sociální i sportovní sféry. Ve Švédsku se florbal 

uchytil pod názvem Innebandy a v roce 1981 byla založena první florbalová asociace. 

Další zemí, kde se florbal rychle rozvinul bylo Švýcarsko, zde se nejprve hrálo systémem 3 na 3 

na menším hřišti. Protože tento sport byl vhodný jak pro muže, tak i ženy, florbal se zde nazývá 

Unihockey. Posledním významným státem, co se historie florbalu týče je Finsko, kde se nejprve 

jako ve Švýcarsku hrálo se třemi hráči v poli, jen s menšími brankami. Zde se florbal dočkal 

mnoha modifikací, kdy Finové zkoušeli různé povrchy, rozměry hřiště a různé počty hráčů. 
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Z těchto pokusů vznikl dnes velmi populární Street floorball, který je například v České 

republice velmi oblíbenou formou letních turnajů, které pořádá sama florbalová unie (Český 

florbal, 2020). 

Česká republika se s florbalem setkala poprvé v roce 1984 díky studentům VŠE, kteří zde 

hostili studenty z Helsinek. Ti si s sebou přivezli hokejky, které zde po svém pobytu zanechali 

a průkopníci florbalu v Česku hráli florbal přibližně ještě následující rok. Česká florbalová unie 

zastřešující florbal v ČR vznikla 14. 1. 1992. K největší dosavadní změně došlo v roce 2015, 

kdy v rámci rebrandingu došlo ke změně názvu unie na Český florbal (Český florbal, 2020).  

3.6.2  Struktura Českého florbalu 

Pro přehlednost, kdy je nutné, aby fúzi florbalových oddílů schválil ČF, je ve zkratce uvedena 

jeho struktura. Valná hromada (VH) je nejvyšším orgánem Českého florbalu, který je tvořen 

70 delegáty z jednotlivých krajů, kteří jsou doplněni o členy Výkonného výboru. 

Povinností VH je scházet se minimálně jednou ročně. Pokud nastalá situace vyžaduje jinak, 

je možné svolat mimořádnou Valnou hromadu. Dalším orgánem zajišťujícím chod ČF 

je Výkonný výbor (VV). Jeho náplní práce je řídit veškeré soutěže, sportovní reprezentace, 

jak vnitřní, tak i mezinárodní styky ČF. Dále pak zajištění hospodářské činnosti ČF 

a v neposlední řadě dohlížet a řídit práci ostatních orgánů ČF. VV je tvořen devíti členy, a to: 

prezidentem, viceprezidentem a dalšími sedmi členy, kteří se schází jednou za měsíc. Dále také 

vytváří odborné komise pro zajištění fungování celého systému. V posledním období 2019–

2022 byly zvolené komise: 

• Komise elitního florbalu a medializace (KEFAM) 

• Komise regionů a rozvoje oddílů (KRO) 

• Komise vzdělávání a mládeže (KVM) 

• Komise soutěží a ženského florbalu (KSŽ) 

• Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje (KRM) 

• Legislativní komise (LEGK) 

• Komise ekonomiky a infrastruktury (KEI) 

• Komise rozhodčích a delegátů (KRD) 

Každá z těchto komisí, jak názvy napovídají, mají různé povinnosti a kompetence, které plní 

a zpracovávají na základě požadavků valné hromady a zajištění celkového fungování ČF.  
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Další orgán, který je nutno zmínit je Odvolací a revizní komise (ORK). Jedná se o kontrolní 

orgán, který dohlíží na činnost jednotlivých orgánů, jejich hospodaření, dále na shodu rozpisů 

s řády, dodržování stanov ČF. Funkční období ORK je stanovené na dva roky a intenzita 

scházení tohoto orgánu je minimálně jednou za dva měsíce. Komise má tři členy, kteří v jejich 

funkčním období nesmějí vykonávat jinou funkci, kdy by byli podřízeni nebo jinak ovlivňováni 

právě ORK. Pokud panuje neshoda s rozhodnutím ORK je možné se odvolat k Rozhodčí komisi 

Českého olympijského výboru, rozhodnutí této komise je následně konečné. 

Praktické a operativní potřeby řeší odborně kvalifikovaný Sekretariát ČF, který zřídil VV. 

Pokud vyvstanou problémy při řešení přestupu hráčů, nejčastěji například výše odstupného, 

tyto problémy spadají do kompetence Arbitrážní komise (AK) ČF. Před Disciplinární komisi 

se dostane jakékoliv provinění během organizovaných soutěžích či soutěžních utkáních, které 

spadají pod ČF. To se týká i osob, které nejsou členy ČF ani jiných sdružených organizací s ČF. 

(Český florbal, 2020) 

 

Zdroj: Český florbal (2020) 

Obrázek 2: Organizační struktura Českého florbalu 
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3.7  Metody výzkumu 

Základem jakéhokoliv výzkumu jsou data, která mají mnoho členění. Pro účely práce postačí 

rozdělení na primární a sekundární data. Sekundární data jsou již vyzkoumaná. Dají se získat 

například z odborných článků, statistik nebo dat z proběhlých a vyhodnocených výzkumů. 

To odkud sekundární data pochází dále určuje, zda se jedná o externí nebo interní zdroje. 

Interní zdroje pocházejí z vnitřních prostředí firem, klubů a různých organizací, naopak externí 

zdroje jsou veřejně dostupné. Primární data jsou pořizována za účelem konkrétního výzkumu, 

tudíž je jasné, že před výzkumem neexistovala. Výhodou primárních dat je jejich aktuálnost, 

pokud jsou dále použita pro další výzkum, stanou se z nich sekundární data 

(Kozel a kol., 2011). K získání primárních dat je nutné zvolit vhodné techniky sběru dat. 

Existuje několik možností výzkumných metod. Jedná se o dotazování, pozorování či 

experiment. Tato fáze výzkumu bývá jak časově, tak finančně nejnáročnější. Metody dělíme na 

kvalitativní a kvantitativní. Pro kvantitativní typ výzkumu je charakteristický velký počet 

respondentů. Nejčastěji využívanou metodou je dotazování, to má čtyři techniky: osobní, 

písemné, telefonické a elektronické. Pro potřeby práce bylo zvoleno elektronické dotazování. 

Finanční nenáročnost, rychlý sběr dat a následně jejich snadné zpracování, vzhledem k tomu, 

že se již nachází v elektronické podobě jsou hlavními důvody volby této metody. 

Kvalitativní výzkum, jehož hlavním smyslem je obsahová stránka dat je druhá metoda, která 

byla v práci využita. Mezi standartně používané techniky patří individuální, skupinové 

a expertní rozhovory (Tahal a kol., 2017). 

Zjišťování postojů je často problematická záležitost. Lidé neradi sdělují své postoje, pokud ví, 

že by s nimi někdo mohl nesouhlasit. Odpovědi proto bývají nepřesné a zkreslené tak, 

aby se respondenti zavděčili tazateli. Další problémy nastávají při zjišťování intenzity postojů 

a jejich následné interpretace. V knize Základy sociální psychologie jsou popsány problémy 

s měřením postojů. Publikace dále uvádí, že postoje se nejlépe měří za pomoci škál. 

Jedna z nejvyužívanějších metod je Likertova škála, kde respondenti na pětibodové škále 

vyjadřují svůj souhlas či nesouhlas s daným výrokem. Další známou metodou je sémantický 

diferenciál, který na sedmibodové škále zjišťuje nuance postojů respondenta k problematice. 

Tato metoda zjišťuje mírné rozdíly v postojích respondentů, kdy se posuzuje, zda je hodnocený 

subjekt např. hezký – ošklivý, hodný – zlý, hubený – tlustý atd. Další uváděné metody se týkají 

především skupinových postojů, jedná se o techniku sociometrie, Bogardovu škálu sociální 

vzdálenosti a analýzu rozhovoru. Kdy jsou odborníci schopni na základě citově zabarvených 

slov, které respondenti používají určit jejich postoje (Hayesová, 2011).  
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4  METODIKA PRÁCE 

Pro účel bakalářské práce bylo zvoleno dotazníkové šetření a hloubkový rozhovor s vedením 

klubu Ivanti Tigers. V následujících odstavcích jsou popsány jednotlivé kroky, které byly 

provedeny. Prvním krokem bylo samozřejmě určení cíle celého výzkumu, který je zmíněn 

již v předchozí kapitole. 

4.1  Zdroje dat 

Od Českého florbalu byly poskytnuty údaje o fúzích, které proběhly na území České republiky 

za posledních 10 let a záznamy z jednání o fúzi Tigers a STARTU98. Dále interní údaje klubu 

Tigers. V těchto případech se tedy jedná o sekundární zdroje dat, ke kterým můžeme přiřadit 

ještě odborné články zabývající se tématikou slučování klubů ve sportovním prostředí.  

Vzhledem k tomu, že tato práce je prvním odborným počinem, který se zabývá fúzí 

ve florbalovém prostředí, bylo čerpáno zejména z primárních dat. Pro účely sběru dat bylo 

zvoleno elektronické dotazování. 

4.2  Metody a techniky sběru dat 

Pro větší přehlednost je tato podkapitola rozdělena na dvě části, kde je popsán průběh 

dotazníkového šetření a hloubkového rozhovoru.  

4.2.1  Kvantitativní výzkum 

V době, kdy byl dotazník vytvářen panovala v ČR první vlna koronavirové pandemie 

a s ní i náležitá vládní opatření, kdy bylo omezeno setkávání lidí. I to je další důvod, proč bylo 

zvoleno právě elektronické dotazování. Následující řádky popisují jednotlivé kroky, které vedly 

k vytvoření dotazníku a následně jeho distribuci. Kompletní podoba dotazníku se nachází 

v příloze.  

1. Operacionalizace 

Proces tvorby dotazníku začal stanovením informací, které by měl následně přinést. 

Po konzultaci s vedením klubu, na které informace by se dotazování mělo zaměřit byla 

pro snadnější konstrukci otázek vytvořena operacionalizace, která byla ještě po diskuzi 

s vedoucím práce doladěna.  
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Obrázek 3: Operacionalizace 
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2. Pilotáž 

Po vytvoření 23 otázek ve specializovaném serveru www.survio.com, byla provedena pilotáž. 

Dotazník byl rozeslán a následně konzultován se šesti hráčkami napříč kategoriemi, třemi 

rodiči/fanoušky a také s jedním trenérem. Po trefné připomínce byla změněna otázka číslo 21 

(týkající se kategorií) a to na nepovinnou, z důvodu zajištění anonymity. Pokud by se tak 

nestalo, bylo by teoreticky možné dohledat, kdo dotazník vyplňoval, a to zejména v trenérských 

řadách. Následně proběhlo už pouze několik stylistických úprav. Při pilotáži nikdo neměl 

problém s porozuměním jednotlivým otázkám. Před uveřejněním dotazníku proběhla poslední 

kontrola vedením klubu Tigers, zda obsahuje vše, co je potřeba vysledovat.  

3. Distribuce 

Dotazník byl distribuován ve dvou vlnách poprvé 24.3.2020 a následně 31.3.2020, pro případné 

připomenutí respondentům a sebráním co nejvíce odpovědí, celkově tak dotazník sbíral 

odpovědi 26 dní. Sekretář klubu Tigers rozeslal dotazník všem hráčkám od kategorie starších 

žákyň po nejstarší složku, rodičům napříč kategoriemi a nejvěrnějším fanouškům klubu Tigers. 

Tato cesta byla zvolena z toho důvodu, aby dotazník nevyplňovali lidé bez jakýchkoliv vazeb 

na klub a předešlo se tak externím názorům. Pokud se na tuto problematiku podíváme v číslech, 

dojdeme k následujícím závěrům. V Tigers bylo na konci sezóny 2019/2020 (k 12.3.2020) 

zapsáno celkem 111 hráčů. Pro účely této práce bylo nutné vyloučit 49 hráčů a hráček, 

kteří působili v mladších kategoriích, než jsou starší žákyně. Jednoduchou matematikou 

dojdeme k číslu 62 hráček, které splňují podmínky pro vyplňování dotazníku. 

Jelikož se průzkum týkal i trenérů a rodičů, shodli jsme se s vedením, že optimální počet 

vyplněných dotazníků by se měl pohybovat kolem 100. Z 83 vyplněných dotazníků bylo nutné 

vyloučení čtyř z nich, protože právě čtyři dotazníky byly vyplněné hráči mladších kategorií, 

než jsou starší žákyně, kteří do výzkumu kvůli spolehlivosti názorů nebyli zařazeni. V práci je 

tedy vyhodnocováno celkem 79 zodpovězených dotazníků. Respondenti byli v úvodu 

dotazníku upozorněni, že vyplněním dotazníku souhlasí s dobrovolnou účastí v průzkumu 

a bylo jim zaručeno, že všechna data budou zpracována a uchována anonymně pouze pro účely 

této práce (viz. příloha). 
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Tabulka 1: Stručný přehled distribuce dotazníku 

Odhadovaná velikost vzorku 100 

Počet rozeslaných dotazníků 174 

Počet navrácených dotazníků 83 

Návratnost 47,70 % 

Velikost vzorku 79 

Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 

Pro větší přehlednost jsou základní údaje týkající se dotazníku zobrazeny v uvedené tabulce. 

Návratnost blížící se 50 % byla ze strany vedení hodnocena jako pozitivní, a to zejména z toho 

důvodu, že v době vyplňování dotazníku bylo téma fúze pro některé jedince stále velmi citlivé 

a dle informací podaných vedením se projektu dokonce nechtěli bavit vůbec. 

4. Výsledky 

Po sběru dat následovalo vyhodnocení jednotlivých otázek, které je podrobně rozebráno 

v následujících kapitolách práce.  

4.2.2  Kvalitativní výzkum 

Druhou výzkumnou metodou práce je polostrukturovaný, individuální hloubkový rozhovor 

s vedením klubu Tigers. Pro doplnění informací k dotazníkovému šetření a zejména kvůli 

objasnění a přiblížení důvodů, které vedly k samotné fúzi. Kvůli zachování anonymity záměrně 

neuvádím jméno dotazovaného. Respondent byl předem seznámen s průběhem rozhovoru, 

bylo mu jasně řečeno, že rozhovor je zcela dobrovolný a byla mu zaručena anonymita 

při zpracování dat a garantováno, že získaná data budou využita pouze pro účely této práce. 

Před samotným rozhovorem proběhla důkladná příprava. Jakožto tazatel jsem si nastudovala 

historii klubu a předpřipravila strukturu rozhovoru, který jsem si rozdělila do šesti okruhů. 

Během rozhovoru byly otázky rozšiřovány, dle nastalé situace a směru, kterým se rozhovor 

ubíral byly kladeny doplňující otázky. Jednalo se o okruhy:  

o Časový plán fúze 

o Hlavní důvody fúze 

o Osobní pohled vedení 

o Vnímaná pozitiva a negativa 

o Vize a očekávání 

o Doporučení pro začlenění členů Tigers do nového klubu 
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Po částečných uvolnění vládních opatření bylo možné, aby rozhovor proběhl osobně, 

což považuji za velmi pozitivní. Pro určitou přehlednost a návaznost probíhal rozhovor 

ve čtyřech na sebe navazujících fázích: 

1. Zahájení 

Rozhovor začal nezávazně na tématu práce obecným small talkem na uvolnění 

atmosféry a získání určité důvěry respondenta. Následně byl respondentovi pouze 

zrekapitulován účel rozhovoru a respondent byl upozorněn, že jeho průběh bude 

nahráván.  

2. Průběh 

V této fázi byly respondentovi položeny předem připravené otázky a některé 

doplňující.  

3. Záznam 

Celý rozhovor byl nahráván na telefon tazatele a následně ve zkrácené verzi 

zaznamenán. Respondent po předchozím upozornění s nahráváním souhlasil. 

Stručný záznam rozhovoru je přepsán v příloze.  

4. Zakončení 

V závěru rozhovoru jsem respondentovi poděkovala za jeho čas a ochotu. 

Nutno podotknout, že celé setkání probíhalo i přes vážnost tohoto tématu 

pozitivně.  

 

V původním záměru průzkumu bylo provést rozhovory ještě se zástupci z řad trenérů a rodičů. 

Kvůli zhoršující se pandemii koronaviru a opatřením, která tuto situaci provázela bylo od těchto 

dalších rozhovorů upuštěno. A to zejména protože bylo obtížné zajistit bezpečné osobní 

setkávání. Po uvážení jsem usoudila, že dotazníkové šetření bude dostačující a více 

vypovídající. Primárně z toho důvodu, že z hloubkových rozhovorů by byl získán značně 

individuální názor, který by se nemusel shodovat s většinou.  
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5  PRAKTICKÁ ČÁST A INTERPRETACE DAT 

V úvodu kapitoly jsou stručně popsány oba slučované kluby a organizace, která je zastřešuje. 

Dále tato část detailně popisuje výsledky dotazníkového šetření v kombinaci s odpověďmi 

v hloubkovém rozhovoru. Pro snazší komparaci výsledků je možné, že otázky nebudou 

následovat ve stejném pořadí, jako byly uvedeny v samotném dotazníku, který byl rozeslán 

respondentům. U vyhodnocovaných otázek bezprostředně následuje stručná diskuze, 

která je následně rozvedena v další kapitole. 

5.1  Prezentace slučovaných klubů 

5.1.1  Ivanti Tigers Jižní Město 

Historie tohoto úspěšného florbalového klubu se začala psát již v roce 2006, 

kdy se ve Střešovickém Tatranu rozhodlo vedení věnovat primárné mužské složce florbalu. 

Ženský tým se proto přesunul pod hlavičku oddílu Děkanka Praha. V tomto klubu získal tým 

za tři roky působení tři tituly v nejvyšší ženské soutěži a přidal bronzovou medaili z Poháru 

mistrů v sezóně 2007/2008. Podobně jako na Tatranu, Děkanka věnovala pozornost zejména 

mužskému florbalu. Aby se tým mohl dále rozvíjet a budovat mládežnické kategorie došlo 

k přesunu na Jižní Město, konkrétně tedy do tělocvičny ZŠ Kateřinky, kde začalo několikaleté 

působení nejúspěšnějšího ženského týmu České republiky pod názvem Tigers. Za celé své 

působení tento tým získal celkem osm extraligových titulů, z toho sedm v řadě od roku 2006. 

Ve své nejslavnější éře Tigers nenašly přemožitelky a zvítězily v 77 zápasech v řadě. U všech 

těchto úspěchů stálo proslavené trenérské duo Šteglová, Šatalíková. V roce 2018 Tigers oslavili 

10 let od založení. V průběhu let Tigers několikrát měnil název díky novým sponzorům, 

proto několik sezón klub vystupoval pod označením Herbadent SJM Praha 11, 

Herbadent Tigers SJM, nebo právě poslední 3 roky jako Ivanti Tigers Jižní Město. 

Poslední extraligový titul Tigers získali v sezóně 2016/2017, kdy si v roli outsidera došli pro 

výhru proti favorizovaným soupeřkám z Vítkovic. Od té doby si ženský tým nepřipsal 

výraznější úspěch, kromě druhého místa v Poháru Českého florbalu z ledna roku 2020. 

Naštěstí pro klub na dřívější úspěchy A-týmu navázaly juniorky, které pravidelně umisťovaly 

na medailových pozicích vrcholové soutěže. Ani dorostenecká kategorie Tigers není výjimkou 

a pravidelně si v lize zajišťuje účast na Mistrovství České republiky.  

Oddíl Tigers byl od počátků považován za spíše rodinný klub, kde se v podstatě každý znal 

s každým. I to byla jedna z jeho několika předností, díky kterým si k florbalu našlo cestu 

nespočet jeho členů. Dalo by se říci, že to byl jeden z faktorů historické úspěšnosti tohoto klubu. 
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O kvalitě svědčí i fakt, že Tigers vychovali několik hráček na světovou úroveň počínaje Eliškou 

Krupnovou, která se stala nepostradatelnou oporou švédského Pixba a v roce 2020 získala 

prestižní ocenění pro Nejlepší florbalistku světa, přes stálice reprezentačních týmů Česka 

i Slovenska. 

Tigers měli v předčasně utnutém konci sezóny 2019/2020 na soupiskách všech kategorií přes 

100 hráčů a hráček, a to i díky snaze začít budovat chlapeckou složku. To je pro florbalový 

klub, který se chce dále rozvíjet a prosadit se mezi narůstajícím počtem oddílů v dnešní době 

poměrně náročné. Ať už z toho důvodu, že dotace z ČF putují zejména do klubů, které mají 

kompletní jak mužskou, tak i ženskou složku a zaměstnávají stálé pracovníky. Dále pak 

v případě Tigers se dá považovat za nevýhodu velká konkurence pražských klubů, které právě 

disponují jak vetší základnou, tak i s tím navazující vetší podporou městských částí, kde kluby 

působí. Dalším úskalím, se kterým se Tigers několik let museli vypořádávat byl velkoklub 

s kompletní ženskou i mužskou složkou a se základnou také na Jižním Městě. Florbal Chodov, 

působící hned o pár kilometrů dál se v posledních několika letech začal dostávat do popředí 

ve všech kategoriích, získával nové členy a pomalu začal vytlačovat Tigers z předních příček 

nejvyšší ženské soutěže. Vzhledem k tomu, že Chodovu plynula větší podpora z městské části, 

registrovalo se zde více členů a obecně se mu i po sportovní stránce začalo dařit lépe, nezbylo 

Tigers nic jiného než začít jednat.  

Zdroj: Tigers florbal (2020) 

Obrázek 3: OperacionalizaceZdroj: Tigers 

Obrázek 4: Logo Tigers 
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5.1.2  START98 Kunratice 

První zmínky o tomto klubu najdeme od roku 1998, kdy Jiří Szebinovský založil a poté 

i trénoval první dětský tým o 15 lidech. Tento oddíl nejprve nastupoval pod názvem START 

NUSLE. Zázemí našel klub ve spolupráci s Fakultní základní školou Táborská na Praze 4. 

Velkým milníkem byl pro klub rok 2007, kdy došlo k přesunu do Kunratické sportovní haly 

a změně názvu na Start98. Díky stále větší podpoře městské části začaly později mládežnické 

kategorie tohoto stále se rozvíjejícího klubu nastupovat pod názvem Start98 Praha-Kunratice. 

Jak se uvádí na webových stránkách Startu98 historický úspěch si muži zapsali v úspěšné 

sezóně 2010/2011, kdy postoupili do 1. ligy mužů. V sezóně 2014/2015 mohla přijít ještě větší 

senzace v podobě postupu do Extraligy. Bohužel muži nestačili v barážovém utkání na Sokol 

Královské Vinohrady, a Start98 tak zůstal prvoligovým týmem. Další velký krok pro tento klub 

bylo zapojení se do projektu Floorball Group v roce 2018 (Start98, 2020).  

5.1.3  Floorball Group 

Floorball Group (FG) je florbalové seskupení v České republice, které se podařilo vybudovat 

na Jižním Městě v roce 2018. Tento projekt zastřešuje tři kluby, které čerpají výhody 

ze vzájemné spolupráce pod profesionálním vedením, které si každý klub samostatně nemohl 

dovolit. Jedná se o Florbal Chodov, který má týmy v nejvyšší mužské i ženské soutěži, 

Start98 Kunratice, který zastupuje pouze mužská složka v první lize. A jako poslední 

se projektu účastní tým národní ligy TRAVERZA Mukařov. Tento projekt byl založen 

primárně z důvodu využívání výhod, které partnerství přináší jak z hlediska florbalového, 

tak zejména organizačního. Přínos pro florbal je spatřován primárně ve sdílení know-how, 

vzájemné pomoci a vzdělávání trenérů, kteří pak dokáží vychovat kvalitní hráče 

Zdroj: Start98 (2020) 

Obrázek 5: Logo START98 Kunratice 
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a konkurenceschopné týmy v mládežnických kategoriích. Z organizačního hlediska 

toto seskupení umožňuje jednodušší marketing, účetnictví, obchod a administrativní činnost. 

Tím se snižují administrativní výdaje, komunikace s městskou částí je pro všechny kluby 

jednodušší a celkově díky kooperaci klubů je snazší domluva například při využívání 

sportovišť. I přes takto úzké propojení si každý klub zachovává svou právní suverenitu 

(Florbal Chodov, 2020).  

Pro přehlednost a snazší orientaci v problému jsou výše popsané slučované kluby i jejich 

zastřešující organizace. Pro nezávislého pozorovatele se může projekt FG zdát velmi užitečný 

a perspektivní do budoucna. Mimo výše uváděné výhody toto partnerství může přinést také 

rozšíření členské základny, finanční stabilitu, zapojení komunity a lepší vybavení pro členy, 

ať už v podobě zázemí, či sportovních pomůcek. Dále toto sjednocení florbalu na Jižním Městě 

eliminuje problémy, které měli Tigers v podobě nízkého času, který jim byl přidělen 

na sportovních halách, neustálé přetahování se o členy s okolními kluby. Dále finanční 

nestabilitu a nedostatek personálu v organizační struktuře, což jsou primární důvody, 

které Tigers vedly k fúzi. Eliminace těchto problémů ve výsledku povede k rozvoji florbalu 

a s tímto posunem a uklidněním situace se dostaví i sportovní úspěchy. Problém ovšem nastává 

v reakcích na tento projekt od členů klubu Tigers. Několikrát zmíněná konkurence právě mezi 

zapojenými kluby může být překážkou v akceptování celého projektu. Kapitola se dále věnuje 

vyhodnocení postojů, které členové Tigers k fúzi zastávají.  

  

Zdroj: Floorball Group (2020) 

Obrázek 6: Logo Floorball Group 
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5.2  Výsledky dotazníkového šetření a hloubkového rozhovoru 

Pro vytvoření ucelenějšího obrázku o respondentech jsou nejprve vyhodnoceny identifikační 

otázky. Následně se kapitola věnuje rozboru stěžejních otázek řešící nastolenou problematiku 

fúze.  

Otázka č. 20: Jsem: 

 

Na grafu můžeme vidět, že šetření se účastnilo celkem 79 respondentů, kdy nejpočetnější 

zastoupení bylo z řad hráček, jen o tři méně vyplněných dotazníků bylo od rodičů (fanoušků) 

klubu a z řad trenérů vyplnili dotazník pouze čtyři z jedenácti. Takto nízké zapojení trenérů 

připisuji náladě, která v klubu panovala, kdy zejména právě mezi trenéry a vedením panovaly 

značné neshody ohledně nastalé situace. V předchozích kapitolách jsem zmiňovala, že klub 

Tigers měl na soupisce přes sto členů. I přes to, byla návratnost vyplněných dotazníků vedením 

vyhodnocena jako dostatečná. Z důvodu citlivosti tématu v době, kdy byl dotazník rozesílán, 

velmi rozdílným názorům a nastupující pandemické situaci koronaviru, kdy se situace kolem 

sportu celkově stala druhořadou.  
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Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 

Obrázek 7: Pozice respondentů v klubu Tigers 
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Otázka č. 21: V sezóně 2019/2020 jsem působil/a v kategorii (moje dítě hrálo 

v kategorii): 

Tabulka 2: Zastoupení respondentů v kategoriích klubu 

Kategorie 
Četnost Kumulativní četnost 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní 

Elévové/elévky 7 8,86 % 7 8,86 % 

Mladší žáci/žákyně 8 10,13 % 15 18,99 % 

Starší žákyně 11 13,92 % 26 32,91 % 

Dorostenky 21 26,58 % 47 59,49 % 

Juniorky 7 8,86 % 54 68,35 % 

Ženy 19 24,05 % 73 92,41 % 

Nezodpovězeno 6 7,59 % 79 100,00 % 

Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 

Tabulka č. 2 uvádí, do jaké kategorie se jednotliví respondenti řadí. Je nezbytné uvést, že tato 

otázka nebyla v dotazníku povinná. A to z toho důvodu, aby se zachovala anonymita 

dotazovaných. Při vyhodnocování by se teoreticky dalo dojít ke konkrétním jménům 

respondentů, zejména v případě trenérů. Na otázku neodpovědělo šest respondentů. 

Dále je nutné zmínit, že z řad kategorií elévové/elévky a mladší žáci/žákyně byly dotazovanými 

pouze rodiče hráčů. Nejvíce odpovědí, přišlo od kategorie dorostenky. Příčina může být dána 

početným zastoupením hráček v tomto věku, ale důvodem může být také fakt, že rodiče této 

složky tvoří jádro fanouškovské základny, která se pravidelně objevuje na zápasech A-týmu 

žen, a tudíž lze předpokládat, že jsou více napojeni na klub a mají větší zájem na kvalitním 

fungování celého oddílu, proto se dotazníkového šetření zúčastnili. Za velmi přínosné považuji 

devatenáct odpovědí od hráček žen, kdy Tigers měli na soupisce družstva v dané sezóně, 

kdy dotazník sbíral odpovědi právě devatenáct hráček. Hráčkám A-týmu byla myšlenka fúze 

sdělena jako prvním členům, protože některé hráčky měly podstatné slovo na následujícím 

vývoji celého projektu, který je popsán v závěrečné diskuzi práce. Z této stoprocentní 

návratnosti od elitní kategorie Tigers můžeme soudit, že hráčkám na budoucnosti klubu záleží 

a je pro ně důležité, aby vedení znalo jejich názory na tento projekt.  
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Otázka č. 22: V klubu působím: 

Tabulka 3: Doba působení respondentů v klubu 

Působení v klubu 
Četnost Kumulativní četnost 

Absolutní Relativní Absolutní Relativní 

Méně než 1 rok 12 15,19 % 12 15,19 % 

1 až 2 roky 16 20,25 % 28 35,44 % 

3 až 5 let 21 26,58 % 49 62,03 % 

5 až 8 let 12 15,19 % 61 77,22 % 

8 a více let 18 22,78 % 79 100,00 % 

Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 

Třetí identifikující otázkou doplňující informaci o dotazovaných zobrazuje tabulka s dobou 

působení v klubu. Zde můžeme pozorovat, že více jak polovina respondentů v klubu působí 

déle než tři roky. Je nutné vzít v potaz fakt, kdy dotazník vyplňovalo více starších hráček, 

něž těch, které zastupují mladší kategorie. Z výsledku však můžeme vyvodit závěr, že klub 

vychovává hráčky, které zůstávají v klubu i v nejstarší kategorii. Další, co nám výsledek 

potvrzuje je rodinná atmosféra klubu, která byla zmiňovaná výše. Hráčky, rodiče a také 

fanoušci jsou s klubem Tigers spojeni nejen po té sportovní stránce, ale také hlubšími 

sociálními vztahy, kdy se navzájem znají delší dobu. Tudíž se dá předpokládat vyšší loajalita 

než v případě kratšího působení. Tato informace může být stěžejní pro vedení Tigers 

při rozhodování a způsobu komunikace směrem ke členům klubu. Je zřejmé, že u členů panuje 

důvěra a spokojenost v klubu, když zde působí déle než tři roky. Pro vedení bude velmi důležité 

tuto důvěru udržet, a naopak ji ještě více posílit.  

Otázka č. 19: Jak často navštěvujete utkání? 

Tabulka 4: Srovnání návštěvnosti zápasů s dobou působení v klubu Tigers 

Návštěvnost zápasů Méně než 2 roky 3 a více let Poměr 

Pravidelně 5 15  1 : 3 

Zajímavější zápasy v ZČ + playoff 10 14  1 : 1,4 

Jen, kde sám(a) hraji/hraje moje dítě 13 20  1 : 1,54 

Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 

pozn.: ZČ = základní část 

Potvrzení předešlého tvrzení zobrazuje tabulka č. 4, kde můžeme vidět, že respondenti, 

kteří v klubu působí déle, než 3 roky, navštěvují zápasy klubu více než ti, kteří v klubu působí 
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méně než dva roky. S nižší návštěvností zápasů dochází k vyrovnání poměru mezi dobou 

působení v klubu. Je tedy jasné, že seč se jedná o malý klub, dokázal Tigers vytvořit komunitu, 

která se setkávala na zápasech elitní složky. Pro vedení bude nesmírně důležité naklonit si při 

přechodu tuto skupinu fanoušků na svou stranu. Dá se předpokládat, že by mohli mít značný 

vliv na ostatní příznivce Tigers a celkově na budoucí průběh začleňování do nového klubu.  

Otázka č. 2: Jaký byl Váš prvotní postoj ke sloučení klubů? 

Tato otázka rozebírá srovnání prvotního vnímání fúze a názorů, zda respondenti byli pro nebo 

proti sloučení Tigers a Startu98. Jako prvotní postoj je považován ten, který respondenti zaujali 

ihned po oznámení fúze. Téměř 70 % respondentů se stavělo spíše proti slučování obou klubů 

v době, kdy se o fúzi poprvé dozvěděli. Naopak pro sloučení bylo pouze 20 % dotazovaných. 

Vyloženě pro sloučení klubů byli tři respondenti v porovnání se šesticí, která uvedla, že je proti 

sloučení. Můžeme tedy vidět, že první reakce nebyla pro vedení klubu příznivá a bylo tedy 

na místě učinit kroky, které povedou k pozitivnějšímu přijetí celé akce. Z grafu je vidět, 

že nadpoloviční většina sice není rezolutně proti. Což značí, že dotazovaní předložený projekt 

rovnou neodsoudili a můžeme usuzovat, že do budoucna by mohli změnit své postoje. Vedení 

by mělo zejména s touto skupinou pracovat, podat jí více informací a mnohem více s nimi 

komunikovat, aby ke změně jejich názoru mohlo dojít.  
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Obrázek 8: Prvotní postoj respondentů k fúzi 

Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 
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Otázka č. 1: Jak vnímáte fúzi klubů Ivanti Tigers a Start98 Kunratice? 

Na grafu je vidět, že ani vnímání tohoto projektu nebylo veskrze pozitivní. Opět více 

respondentů vidělo fúzi jako něco negativního pro klub Tigers. Upozornit musím i na fakt, 

že celkem 26 respondentů uvedlo, že neví, jak má fúzi vnímat. Což může být také viděno, 

jako jeden z faktorů nižší informovanosti od vedení klubu k plánování fúze. 

Problém negativního vnímání členů byl zmíněn i v hloubkovém rozhovoru, v odpovědi 

na otázku, zda se vedení něčeho obává: „Obáváme se, že nám naši členové neuvěří, že budou 

nadále negativní a kromě toho, že třeba klub opustí, tak mu nebudou dělat dobrou vizitku.“ 

(vedení klubu Tigers, 2020). Z této odpovědi je jasné, že klub si byl vědom negativního přístupu 

velkého množství jeho členů od oznámení fúze a bylo v jeho zájmu změnit tento postoj.  

Otázka č. 3: Proč? 

V dotazníku ihned následovala otevřená otázka, proč respondenti vnímají fúzi tak, jak uvedli 

výše. Odpovědí bylo mnoho, některé se velmi podobaly, jiné byly značně vyhraněné, a to jak 

pro, tak i proti fúzi. Nejvíce respondentů se shoduje na tom, že nejpodstatnějším faktorem je 

nejistota, která z celého projektu vyplývá. „Šok a obava z budoucna-jde se do projektu, který 

částečně není vyzkoušený ve formě, kterou dosud nikdo nerealizoval“ (respondent č. 11, 2020). 

V obdobném stylu se objevuje hned několik odpovědí, ze kterých jasně vyplývá, že nejistá 

budoucí situace je pro členy klubu vlivem, který brání pozitivnímu přijetí fúze. 

Druhým nejčastěji zmiňovaným důvodem je výše uváděná rivalita mezi kluby Tigers 
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Obrázek 9: Vnímání fúze 
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a Chodova. Kdy dle některých názorů, řekla bych až silná nenávist právě k Chodovskému celku 

vede k nedůvěře v tento projekt. Tyto názory se daly očekávat vzhledem k tradici Tigers a právě 

již několikrát uváděné atmosféře v klubu a loajalitě fanoušků i některých hráček, 

kterou potvrdily předchozí otázky. Pro vedení bude důležité zapracovat na odstranění 

této nedůvěry a předložení jednoznačných faktů, že nový klub Startu98 a Chodova budou mít 

pouze společnou zastřešující organizaci, jinak zůstanou samostatnými jednotkami. Našly se ale 

také názory, kdy respondenti uvádí, že věří vedení Tigers a samotnou myšlenku fúze jsou 

ochotni podpořit. Takto pozitivně vnímá fúzi jen velmi málo respondentů, avšak lze se od těchto 

ohlasů odrazit a vedení klubu Tigers by jich mělo využít, aby právě díky této menšině změnili 

názory i zbylých členů klubu.  

Otázka č. 4: Jsou Vám jasné důvody, které vedly ke schválení fúze? 

Dále bylo v dotazníku zjišťováno, zda jsou jasné důvody, které vedly ke schválení fúze. 

Jako pozitivní bych hodnotila, že 63 respondentům jsou jasné důvody, které vedly ke sloučení 

klubů. Avšak dvanáct respondentů uvedlo, že důvod pro fúzi není zřejmý. Záporné odpovědi 

jsou v grafu zvýrazněny. V případě tohoto projektu, kdy se jedná o budoucnost celého klubu, 

je dvanáct záporných odpovědí na danou otázku alarmujícím faktem. Ihned po oznámení fúze 

členům klubu mělo dojít k informační schůzce a krokům, které by eliminovaly tuto 

neinformovanost a umožnily členům, aby projekt přijali nebo alespoň na něj nahlíželi 

pozitivněji. Neinformovanost může být i problémem záporného vnímání projektu, kdy podání 

Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 

Obrázek 10: Pochopení důvodu fúze 
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neúplných informací členům klubu neumožňuje vytvořit si komplexní názor a zaujmout určitý 

postoj k projektu. Což potvrzuje předchozí otázka, kdy častá odpověď respondentů byla, že 

neví, jak mají fúzi vnímat.  

Otázka č. 6: Jsou podle Vás informace o sloučení dostatečné? 

V návaznosti na předchozí otázku bylo zjišťováno, zda byly podané informace o fúzi 

dostatečné. Na grafu můžeme ve zvýrazněném obdélníku vidět, že celkem 29 respondentů 

spatřuje informace o projektu sloučení jako nedostatečné. Naopak pouze o 10 dotazovaných 

více, vnímá informovanost jako dostatečnou. V kombinaci s předchozí otázkou jasně vidíme, 

že sdělené informace členům klubu byly většinově pochopeny, ale dle respondentů buďto 

nebyly dostatečně komunikovány a vysvětleny, nebo jich bylo vzhledem k projektu málo. 

Odpovědi opět korespondují s nejistotou, kterou respondenti uváděli v otázce č. 3. 

Kdyby vedení klubu zvýšilo komunikaci ihned v počátku oznámení fúze, věřím, že by členové 

vnímali projekt více pozitivně. V době, kdy k oznámení záměru sloučení klubů došlo, 

pandemická situace stále dovolovala setkávání lidí v běžné míře, proto mohly informační 

schůzky proběhnout v běžném rozsahu a osobní formě. Abych však byla objektivní, vedení 

nabízelo členům, aby se na ně v případě dotazů obrátili. Této nabídky dle vedení využilo jen 

několik málo členů, což může vypovídat naopak o nezájmu o celou věc nebo obavu, co by daná 

schůzka přinesla, z důvodu velmi vypjatých emocí mezi oběma stranami.  

Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 

Obrázek 11: Dostatečná informovanost o projektu 
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Otázka č. 5: Byli jste o fúzi informováni dostatečně brzy? 

Předposlední otázka týkající se informací ohledně fúze směřovala na dobu, kdy k předání 

sdělení došlo. Stejně jako u předchozí otázky 29 respondentů (36,71 %) říká, že informace 

oprojektu nebyly podány včas. Zde by se teoreticky pozdější sdělení dalo akceptovat, kdyby 

všichni členové klubu byli dokonale nebo alespoň dostatečně informováni. V této situaci 

můžeme konstatovat, že vedení podcenilo, dle mého názoru jeden z nejdůležitějších kroků 

k přijetí fúze, kterým je komunikace. Podle článků uváděných v teorii se autoři shodují, 

že kvalitní komunikace má značný podíl na přijímání fúzí okolím a budoucím fungování 

sloučených klubů. Komunikace je celkově základ řešení jakýchkoliv problémů a zavádění 

změn, proto je možná až zarážející, že se vedení na tuto skutečnost nezaměřilo ihned od počátku 

sdělení. Pokud by informace o celé fúzi, jednotlivých krocích a celkové vizi byly dostatečně 

jasné, mohlo dojít k eliminaci nejistoty, která panovala na straně členů klubu. Celkově vnímám 

komunikaci jako hlavní problém projektu, proto bych doporučila, aby se vedení na tento 

problém zaměřilo. A to nejen v případě fúze, ale i do budoucna při řešení jakýchkoliv problémů.  

  

Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 

Obrázek 12: Včasná informovanost 
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Otázka č. 8: Uvítali byste informační schůzku s vedením obou klubů? 

Obrázek č. 13 zobrazuje zájem členů klubu o informační schůzku, která by se konala s vedením 

Tigers i Startu98. Můžeme vidět, že téměř 70 % respondentů, by uvítalo informační schůzku 

ihned po oznámení fúze, což odpovídá prosinci roku 2019. Dále necelých 12 % dotazovaných 

uvádí, že by schůzku uvítali až v době na přelomu března a dubna roku 2020, kdy byl vyplňován 

dotazník. Zde je nutné zmínit, že tato schůzka by se musela konat online, z důvodu vládních 

opatření kvůli koronaviru. Tři respondenti uvedli, že o informační schůzku nemají zájem vůbec. 

Opět se našlo několik dotazovaných (konkrétně dvanáct), kteří nevěděli, zda by o podobnou 

schůzku měli zájem nebo ne. I tato poměrně vysoká nerozhodnost je dle mého názoru důležitá 

pro kladné přijetí fúze, kdy můžeme usuzovat, že těchto dvanáct respondentů nejeví zájem o 

klub, nebo v horším případě již rezignovali na jakékoliv snahy informovat se, popřípadě se 

podílet na budoucnosti klubu. Dle mého názoru mohly proběhnout schůzky dvě. Jedna ihned 

po oznámení fúze a druhá po několika měsících, kdy by členové zvážili budoucí situaci a 

vytvořili si k ní určitý postoj, který by jistě přinesl nějaké otázky. Členové Tigers by tak viděli 

zájem vedení o otevřenou debatu a věřím, že situace by díky podobným setkáním mohla být 

klidnější a přijata celkově pozitivněji.  

 

69,62%

11,39%

3,80%

15,19%

Zájem o informační schůzku s oběma kluby

ano, již v první fázi ano, až nyní ne nevím

Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 

Obrázek 13: Zájem o informační schůzku od členů klubu Tigers 
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Otázka č. 7: Jaké hlavní důvody fúze Vám byly sděleny? 

Otázka č. 7 zjišťuje, jaké důvody fúze byly sděleny členům klubu. Respondenti měli možnost 

výběru vícero odpovědí, proto součet procent nemůže dát 100. Můžeme vidět, že nejčastěji 

uváděným důvodem je finanční nesoběstačnost klubu, což koresponduje s popisem klubu, 

který je menšího rozsahu a hůře se pro něj shánějí prostředky pro fungování a zajištění zejména 

té nevyšší kategorie, ve které se objevují nevyšší výdaje na provoz. S první odpovědí 

koresponduje také druhá nejčastěji uváděná, vypršení smlouvy s největším sponzorem klubu, 

Ivanti. Zástupce vedení klubu v rozhovoru uvádí, že hlavním důvodem fúze z jejich strany bylo 

doslova: „vyhoření v oblasti řízení klubu, lidských zdrojů a současně převládající negace 

ze strany členů a rodičů“ (vedení klubu Tigers, 2020). Toto tvrzení se dá zahrnout pod třetí 

uváděnou odpověď respondentů, kteří jednoduše řečeno uvádí, ztrátu motivace vedení klubu 

pokračovat v řízení spolku. V otevřené odpovědi jiné, se opět objevily negativní názory směrem 

k vedení klubu. Jak už bylo několikrát zmíněno, připisuji tyto až přehnaně negativní reakce 

nízké komunikaci směrem od vedení Tigers, ale také zatvrzelosti fanoušků a některých členů, 

kteří se v předchozích otázkách vyjadřovali právě k rivalitě mezi Tigers a Chodovem. 

Vedení v rozhovoru dále uvedlo, že k rozhodnutí o sloučení spělo dlouhou dobu, což může být 

důsledek dlouhodobějších komplikací jak z finanční stránky, tak také právě ztráty motivace 

a nedostatečného personálního zajištění klubu, kdy všechny tyto důvody byly uváděny jako 

stěžejní pro realizaci fúze.  
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Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 

Obrázek 14: Důvody fúze sdělené členům klubu Tigers 
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Otázka č. 9: Myslíte si, že pro budoucnost ženské složky je sloučení s klubem Start98 

přínosem? 

Následující otázka zjišťuje vztah respondentů k budoucnosti ženské složky klubu. 

Nejvíce respondentů (21) zvolilo možnost nevím, kdy odpověď koresponduje s nejistotou, 

o které jsem se již zmiňovala. Můžeme si všimnout, že poměry mezi zbylými odpověďmi jsou 

vyrovnanější než u předchozích otázek podobného typu. Dle mého názoru, respondentům 

se sice myšlenka fúze nelíbí, ale sami tuší, že klub potřebuje pomoc nebo impulz pro zajištění 

jeho budoucího fungování. Protože situace, která v klubu panovala před fúzí za vlivu okolí 

a managementu Tigers byla dlouhodobě těžko udržitelná, či by dokonce mohla vést k zániku 

celého klubu. Stále tedy převažují negativní odpovědi, ale kladné je v tomto případě 

dorovnávají, což může naznačovat, že členové klubu by mohli změnit názor a postoje, 

které k fúzi zastávají. Samozřejmě vedení nemůže s jistotou říci, jak bude vypadat budoucnost 

nového klubu, ale mělo by členům předložit alespoň konkrétní vizi, kterou má vytvořenou. 

A v následujících sezónách přesvědčit všechny členy, že fúze byla tím správným řešením 

situace v Tigers.  

  

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

ano spíše ano nevím spíše ne ne

12,66%

21,52%

26,58%

24,05%

15,19%

Budoucí přínos fúze

Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 

Obrázek 15: Budoucí přínos fúze 
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Otázka č. 12: Jaké výhody podle Vás přinese sloučení obou klubů? 

Zaručeně největší výhodu fúze respondenti očekávají v lepší finanční podpoře, 

dále organizačním zajištění chodu nového klubu. Tím, že si FG může dovolit zaměstnat stálé 

pracovníky (což Tigers z finančních ani kapacitních důvodů nemohli) dá se očekávat 

profesionální organizace například pořádaných zápasů, kdy doposud trenéři jednotlivých 

kategorií museli sami řešit personální zajištění funkcí spojených právě s organizací zápasů, 

mládežnických turnajů či různých klubových akcí. Po fúzi se tak budou moci soustředit pouze 

na trénování svěřenců a administrativní i organizační činnost nechat na zaměstnancích FG. 

Na jednodušším řízení klubu a celkové organizaci se shodlo i vedení klubu v hloubkovém 

rozhovoru: „Zaměstnanci spravují a řídí tři kluby, takže je mnohem jednodušší například 

plánování tréninků, hal na zápasy, podávaní grantů, evidence příspěvků a další administrativní 

záležitosti“ (vedení klubu Tigers, 2020). Co se týče sportovní stránky, nejvíce pozitivní je pro 

respondenty možnost společných tréninků a přátelských utkání s chlapeckými složkami 

Startu98. Tuto možnost hodnotím sama jako velmi pozitivní pro rozvoj mladých hráček, 

které díky tréninkům s chlapci nabírají zkušenosti do budoucna rychleji, než když trénují pouze 

v čistě dívčím kolektivu. Samozřejmě ani vedení nezapomnělo zmínit sportovní výhody, 

jako velké plus vidí sdílení trenérských zkušeností a také společné tréninky mládeže. 
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Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 

Obrázek 16: Výhody sloučení očekávané respondenty 
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Dle odpovědí na tuto otázku je vidět, že každý respondent, až na devět jedinců, kteří nevnímají 

žádné výhody spojené s fúzí, našel na projektu něco pozitivního. Což může být odrazovým 

můstkem pro budoucí komunikaci vedení, kdy zmíní a rozvede právě tyto a další výhody.  

Otázka č. 13: Jaká případná negativa vnímáte spojením obou klubů? 

V návaznosti na předchozí otázku se musíme podívat také jaká negativa jsou vnímaná ze strany 

respondentů směrem k fúzi. Jako největší obavu dotazovaní uvádí odchod hráček. Lze soudit, 

že tímto názorem nedávají projektu šanci, že by mohl do budoucna fungovat, 

proto předpokládají tuto možnost. Dále, pokud by se obavy potvrdily, projevila by se neloajalita 

ke klubu Tigers, která by rozporovala tvrzení z výše vyhodnocovaných otázek. S odchodem 

hráček souvisí také odchody z trenérských řad, což by představovalo další problém zejména 

pro mládežnické kategorie a celkově pro už tak slabé personální zajištění klubu, o kterém jsem 

se již zmiňovala. Druhým nejuváděnějším negativem je ztráta klubové identity Tigers, která dle 

mého názoru naopak opět svědčí o sounáležitosti s klubem a vytvořené komunitě kolem Tigers. 

Za zmínku také stojí celkem 23x zmíněná odpověď týkající se ztráty motivace hrát za nově 

vzniklý klub. Členové zejména těch nejvyšších kategorií byli zvyklí dominovat florbalovým 

ligám, kdy historie Tigers je symbolem kvality. Zde tedy může nastoupit obava, že klub již 

nebude vnímán tak prestižně jako doposud. Pro vedení bude nesmírně důležité zapracovat 

do nástupnického klubu určité znaky a symboly Tigers, které budou odkazovat 
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Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 

Obrázek 17: Nevýhody sloučení očekávané respondenty 
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na zanikající klub. Dle mého názoru se tak značně usnadní přechod k novým věcem a pro členy 

klubu bude snadnější přijmout nově nastalou situaci. Celkem 39 respondentů v dotazníku 

uvedlo obavu z nedodržení ujednaných podmínek vedením FG. Tento postoj je podle mého 

názoru silně ovlivněn emocemi, které hrají v jednání respondentů dominantní roli. 

Vedení klubu Tigers se zaručilo, že podmínky celého slučování budou dodrženy, a tudíž není 

na místě se v tomto směru obávat. Respondent č. 58 ve své odpovědi uvedl již několikrát 

zmiňovanou nejistotu z budoucího fungování, konkrétně tréninkových jednotek. Vedení klubu 

se nejvíce obávalo stálé negace celého projektu ze strany členů a případných odchodů členů do 

klubů konkurenčních. V souvislosti s opouštěním klubu byla uvedena i obava nepříznivého 

hodnocení Tigers ve florbalovém prostředí právě od bývalých členů. S výše uvedenými 

odchody z klubu může také korespondovat strach ze zhoršení kvality florbalu. Dané varianty 

se obává devět dotazovaných. Dle mého názoru, pokud sloučení proběhne bez hráčských 

a trenérských odchodů, nebude mít fúze žádný vliv na florbalovou výkonnost jednotlivých 

kategorií. Sloučením může dojít k rozšíření kádrů družstev (potvrzeno v předchozím odstavci), 

čímž by měla vzrůst konkurence v bojích o místo v základní sestavě pro zápasy a tím 

samozřejmě poroste i snaha jednotlivých hráčů a hráček zlepšovat se. To v konečném důsledku 

povede naopak k navýšení florbalové kvality klubu. Pro vedení bude tedy pro následující 

sezóny klíčové udržet stávající hráčský kádr.  

Otázka č. 10: Jak je pro Vás důležité zachování následujících náležitostí klubu? 

Tabulka 5: Zachování klubových náležitostí 

Důležitost 1 2 3 4 5 6 Průměr 

Trenéři 32 25 5 9 7 1 2,2 

Tréninkové prostory 22 30 17 6 3 1 2,25 

Název Tigers 10 10 26 15 6 12 3,42 

Logo tygra 13 5 8 29 15 9 3,7 

Klubové barvy 2 7 15 13 28 14 4,27 

Dresy 0 2 8 7 20 42 5,16 

Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 

1 = nejdůležitější 

6 = nejméně důležité 

Již u předchozích otázek jsme zmínili důležitost zachování identit klubu Tigers. Otázka č. 10 

zjišťuje, jak vnímají respondenti tento aspekt. Pro dotazované je nejdůležitější zachování 

trenérů a tréninkových prostor. Trenéři zaručují stávající kvalitu tréninkových jednotek, 



47 

 

která byla v Tigers vždy na vysoké úrovni. Také určitou jistotu a zachování rodinné atmosféry, 

kterou klub vynikal. Ponechání stávajících tréninkových prostor je očekávaný faktor, a to hned 

ze dvou důvodů. Dotazník vyplňovala řada rodičů, pro které by byla jistě komplikace, kdyby 

se zázemí klubu a s ním i místo tréninků přesunulo a jejich děti by musely dojíždět do jiného 

místa. Zároveň i pro starší hráčky, které byly zvyklé na standart „své“ haly a jejího zázemí, 

počínaje povrchem na hřišti, vlastní šatnou, skladem na tréninkové pomůcky, 

konče parkováním přímo u SH Jižní Město by mohl přesun znamenat nepříjemnosti. 

Tento problém si uvědomuje i vedení, proto byla zvolena fúze s klubem Startu98, který působí 

na také na Praze 11 a v jejím blízkém okolí. V rozhovoru se vedení shoduje na důležitosti 

zachování současných tréninkových prostor. Jako obrovskou výhodu spatřuje v dostupnosti 

čtyř tréninkových hal v okruhu pěti kilometrů, které je možné díky spojení s FG využívat. 

V neposlední řadě také navýšení počtu tréninkových hodin pro mládežnické kategorie, což byl 

pro malý dívčí klub doposud značný problém. Co se týče atributů klubu je pro dotazované 

nejdůležitější zachovat název Tigers. Je to logické, z toho důvodu, že název Tigers se v tomto 

klubu drží od jeho založení, proto se dalo očekávat, že pro členy klubu bude velmi důležité 

název udržet nebo zakomponovat do nového. Stejné je to s logem tygra, který provází Tigers 

od počátku. Tomu však respondenti nepřikládají takovou váhu jako právě názvu. Z rozhovoru 

s vedením vyplynulo, že je ujednaná dohoda s klubem Startu98 na kompromisu, kdy dojde 

k zakomponování názvů a log obou týmů dohromady. Na čem respondenti naopak téměř nelpí 

je zachování dresů, které se během let několikrát měnily, ať už kvůli sponzorům nebo z důvodu 

nového designu. To může být stěžejní faktor takto nízkého pořadí důležitosti. Dresy souvisí 

s klubovými barvami, kde vedení předpokládá změnu barev na žlutou a černou, ty jsou 

symbolické pro Start98. Pro Tigers jsou naopak typické barvy černá a oranžová, kdy v několika 

posledních letech týmy juniorek a žen oblékaly zápasové dresy v kombinaci bílá oranžová nebo 

černá oranžová. V tomto směru bude velice důležité najít kompromis, na kterém se shodnou 

oba kluby, aby nový klub nesl alespoň částečné znaky Tigers i Startu98. Věřím, že alespoň 

částečné zachování těchto podstatných faktorů povede k eliminaci výše uváděné obavy ze ztráty 

motivace hrát za nový klub a ztráty identity Tigers.  
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Otázka č. 11: Jaký by podle Vás měla nést název nově vzniklá složka Strartu98 

Kunratice? 

Otázka č. 11 reflektuje názory respondentů jaký název by měl nově vzniklý klub nést. 

Graf ukazuje, že polovina respondentů volila možnost Tigers Start98. V ostatních odpovědích, 

které převažují se také objevuje název zanikajícího klubu. V otevřené odpovědi se celkem tři 

respondenti shodli na názvu Tigers 98. Jak bylo uvedeno v předchozí otázce, vedení 

v rozhovoru zmiňuje vstřícnost FG k využití jak názvu Tigers, tak loga tygra v kombinaci 

s atributy Startu98 jako symbol prolnutí obou klubů. Pro potvrzení předešlé otázky vidíme, 

že většina respondentů zde hlasovala pro možnost, kde se objevuje stávající název Tigers 

zakomponovaný do názvu Startu98. Toto rozhodnutí hodnotím jako velmi pozitivní pro 

budoucí začleňování obou klubů. Je důležité, že členové zanikajícího klubu Tigers si do nového 

oddílu přenesou velmi podstatný identifikátor, podle kterého je jistě budou nadále rozeznávat 

i soupeři a příznivci florbalu. Věřím, že v očích jak členů klubu, tak také okolí zakomponování 

názvu Tigers pomůže uchovat prestiž nového klubu, kterou zanikající oddíl disponoval.  

Otázka č. 14: Existuje něco, na co se po sloučení klubů těšíte nebo naopak netěšíte? 

Otevřená otázka, kdy bylo od respondentů zjišťováno, zda se na něco těší nebo naopak netěší 

po sloučení klubů, ukázala zajímavé postřehy a postoje k projektu. Samozřejmě 

se v odpovědích (dle očekávání) objevilo, že respondenti se netěší na nic, nebylo jich však 

mnoho. Dále byla několikrát zmíněná obava, že „rodinný“ klub Tigers ztratí na blízkých 
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Zdroj: Vlastní zpracování (2021) 

Obrázek 18: Název nově vzniklého klubu 
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vztazích, které v klubu od jeho založení panovaly. Objevilo se přibližně šest postojů, které celou 

situaci vnímají jako výzvu do budoucích let, konkrétně cituji: „je to určitý způsob motivace, 

vytáhnout nový klub opět na nejvyšší příčky napříč kategoriemi“ (respondent č. 59, 2020). 

Jako poslední stojí za zmínku postoje, kdy se respondenti těší na poznání nových lidí, 

spoluhráčů a utužení klubové komunity. Samotné vedení Tigers uvedlo, že se těší na spolupráci 

s novým vedením, kdy věří, že bude vše fungovat lépe než doposud a že spokojenost bude 

panovat zejména na straně členů klubu. Dle mého názoru je žádoucí, aby vedení podporovalo 

tuto pozitivní motivaci a můžeme říci nadšenost pro novou věc u členů, kteří tento postoj 

zastávají, a naopak se pokusilo ji probudit u členů, kteří se k fúzi staví negativně.  

Otázka č. 15: Změnil se Váš názor na fúzi po jejím schválení a zjištění více informací? 

Otázka č. 16: Pokud ano, jak se Váš názor změnil, co ho ovlivnilo? 

Otázky č. 15 a 16 zjišťují, zda po podání více informací došlo ke změně názorů na fúzi. V grafu 

jsou zobrazené odpovědi všech respondentů, to znamená i těch, kteří vnímali fúzi pozitivně od 

prvního oznámení. Zajímavé je, že celkem 16 respondentů, kteří na druhou otázku týkající se 

postoje k fúzi zvolili odpovědi: proti, spíše proti a nevím, změnili názor, poté, co se k nim 

dostalo více informací o projektu. Výsledek této otázky jasně dokazuje, že komunikace a jasné 

informace dokáží změnit názory respondentů. Vedení by tedy o to více mělo komunikovat 

s ostatními členy klubu, aby je dokázalo přesvědčit, že myšlenka fúze je správné řešení situace 

v Tigers. Tyto otázky jsou potvrzeny fakty, která jsou uvedena v teorii práce, kdy základem 
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Obrázek 19: Změna názoru na fúzi po zjištění více informací 
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úspěšného slučování organizací je na prvním místě právě komunikace. Dokazují to zejména 

odpovědi na otevřenou otázku, kde se ve většině případů objevuje, že po podání více informací 

od vedení došlo k pozitivnímu vnímání fúze: „Nejdříve jsem byl proti, po schůzi s vedením 

klubu bylo vše dostatečně vysvětleno“ (respondent č. 76, 2020). Dále se objevil jeden zajímavý 

názor, kdy respondent věří vedení na základě historie, kdy tým opustil nejprve Tatran 

a následně klub Děkanky. Právě krok opustit Děkanku znamenal, dle mého názoru 

a dosavadního historického vývoje klubu, velmi dobré rozhodnutí, které vedení pro budoucí 

rozvoj klubu udělalo. Předložením tohoto faktu členům klubu, by se jejich negativní názory 

mohly otočit ve prospěch fúze.  

Otázka č. 17: Do následující sezóny 2020/2021  

Otázka č. 18: Proč?  

Poslední vyhodnocovaná otázka dotazníku se týká budoucího působení členů klubu. 

Dle výsledků by se vedení mělo snažit zajistit takové podmínky, aby 25 respondentů, kteří zkusí 

pokračovat v klubu a následně se rozhodnou co dál, přesvědčili, že v novém klubu se nic 

nezměnilo nebo naopak došlo k posunu jak tréninků, organizace a celkově se vylepšila 

spokojenost členů, zůstalo. Tato skutečnost svědčí o tom, že respondenti fúzi dávají šanci 

a klubu Tigers se i přes budoucí nejistotu vzdát nechtějí. Celkem sedm respondentů sděluje, 

že uvažuje o přestupu do jiného klubu. U jednoho z nich je to z důvodu několika nabídek 
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Obrázek 20: Působení v klubu v sezóně 2020/2021 
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od jiných týmu a tři z nich tento postoj odůvodňují tím, že nemají dostatečnou důvěru v projekt 

ani ve vedení, že vše proběhne, jak je plánováno. A ujednané podmínky nebudou vedením FG 

dodrženy. Pokud by došlo k razantním odchodům z klubu, potvrdila by se tak největší obava 

respondentů, kteří v dotazníku uváděli nejčastěji právě obavu z odcházení hráček i trenérů. 

Dle předchozích vyhodnocovaných otázek bych doporučila vedení s těmito členy situaci 

důkladně prokonzultovat a zjistit konkrétní důvody, které je k tomuto rozhodnutí vedou. 

Jak bylo uváděno, pro nový klub bude stěžejní setrvání co nejvíce stávajících členů v klubu, 

aby se mohl nadále rozvíjet a zachovala se jeho kvalita. Proto doporučuji, aby se vedení na 

tento problém zaměřilo a případné odchody jak hráčů, tak samozřejmě trenérů co nejvíce 

eliminovalo. U respondentů, kteří uvedli, že končí s hraním florbalu se objevilo několik postojů. 

Dotazovaných, kteří uvedli tuto odpověď bylo celkem pět, z toho by tři končili po odehrané 

sezóně, aniž by na ně měla fúze vliv. Ale dva respondenti dávají vinu vedení klubu, že právě 

kvůli jejich jednání končí. Samozřejmě zde mohou hrát roli individuální sympatie a emoční 

rozpoložení respondentů s takto vyhraněnými názory. Pozitivně vnímám, že nikdo 

z dotazovaných neměl rozjednaný přestup do jiného klubu, což svědčí o férovosti členů, 

kdy je v týmu zvykem, že odchody hráček se nejprve projednávají s vedením Tigers a trenéry 

dané kategorie. V otevřené otázce č. 18 se nejvíce respondentů shoduje, že v Tigers zůstane 

kvůli kolektivu, a právě z důvodu důvěry k současnému vedení. Dle mého názoru na důvěře je 

ve výsledku celý projekt postavený, vzhledem k tomu, že nikdo nedokáže predikovat 

budoucnost, která je ve většině těchto případů nejistá a dá se pouze vhodnými kroky eliminovat 

její rizikovost. Jednotlivá doporučení pro eliminaci těchto rizik jsou rozebrána v následující 

kapitole.  
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6  SOUHRNNÁ DISKUZE 

Předposlední kapitola se věnuje prodiskutování znalostí z teorie v komparaci s výsledky 

šetření. Pro ucelené pochopení problematiky ještě na začátek této části ve zkratce popíši 

důvody, které k fúzi vedly a průběh schvalování fúze v Tigers. Nakonec jsou zde vypsána 

doporučení pro vedení klubu, která usnadní přechod členům klubu Tigers do nového týmu. 

6.1  Důvody a průběh schvalování fúze 

Jako primární důvod vedení uvádělo ztrátu motivace vést klub, kdy požadavky na řízení 

a personální zajištění oddílu byly nad rámec schopností a potřebných zdrojů řízení klubu. 

Vedle motivace bylo pro klub těžké shánět finanční prostředky na jeho fungování, zejména 

elitní složky žen a juniorek. Mládežnické kategorie byly schopné z členských příspěvků pokrýt 

svou činnost. Působení výše jmenovaných elitních složek se však bez sponzorů a grantů 

realizovalo stěží. Posledním důvodem, který je poměrně zásadní bylo zajištění tréninkových 

prostor, kdy se Tigers museli přetahovat jak o halu na Jižním Městě, tak o tréninkové časy pro 

mládež s ostatními sporty a florbalovým týmem z Chodova. Tyto tři klíčové důvody vedení 

uvádí jako hlavní pro přistoupení k řešení situace sloučením s klubem Startu98.  

Průběh schvalování fúze se neobešel bez komplikací, a to jak ze strany schvalování Valnou 

hromadou klubu, tak také schválením od Českého florbalu. K oznámení fúze členům klubu 

došlo v prosinci roku 2019, nejprve tuto informaci obdržel kompletní A-tým, a to z toho 

důvodu, že jeho plnoleté hráčky byly též součástí Valné hromady Tigers. V prosinci byly 

vysvětleny důvody projektu všem členům klubu a na leden následujícího roku byla naplánovaná 

schůze Valné hromady, kde mělo dojít k hlasování o fúzi. V době mezi oznámením a schůzí 

nedošlo k výraznější komunikaci mezi vedením a členy klubu, začal tak vznikat informační 

šum od jedinců, kteří byli vyloženě proti fúzi. Tato nepříznivá situace vedla k zamítnutí projetu 

fúze na lednové Valné hromadě Tigers. Následně po rozsáhlých diskuzích se členy klubu 

a zejména trenéry a hráčkami A–týmu byla svolaná mimořádná Valná hromada, kde již došlo 

ke schválení fúze. Po podání návrhu Českému florbalu, kde fúzi projednával Výkonný výbor 

ČF poprvé v březnu roku 2020, došlo ke schválení až v květnu téhož roku. Zde byla důvodem 

prodlouženého jednání obava z dodržení regulérnosti soutěží v extralize žen, kdy pod hlavičkou 

Floorball Group bude vystupovat jak Tigers Start98, tak také Florbal Chodov hrající tutéž 

soutěž. Po přezkoumání záležitosti právníkem ČOV, který nenašel podklady zakazující tento 

projekt, došlo k zápisu fúze do spolkového rejstříku 11. května 2020. S tímto zápisem tedy 

došlo ke změně názvu na Tigers Start98 Kunratice, sjednocení vedení a členů obou klubů.  
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6.2  Navržená doporučení 

Obecně uváděný fakt, že lidé mají z velkých změn, alespoň z prvopočátku respekt, někdy 

dokonce strach či odpor se potvrdil i v této práci. Dle výsledků dotazníkového šetření 

i hloubkového rozhovoru s vedením Tigers se jasně ukázalo, že prvotní reakce na projekt byly 

až na výjimky negativní. Jako první bych zmínila nejdůležitější faktor, který velmi ovlivnil 

názory respondentů, emoce. Potvrdilo se, že právě emoce velmi silně ovlivňují zejména prvotní 

postoje, kdy se členům klubu fúze nelíbila a stavěli se k ní negativně. Dle mého názoru byly 

tyto reakce ještě umocněné tím, že se jedná o sportovní klub, na který mají někteří jedinci 

silnější vazby než v porovnání například s pracovními organizacemi. Nutno také podotknout, 

že vazby na klub Tigers jsou silnější i díky rodinnému prostředí a menší velikosti klubu, 

proto se reakce jeho členů mohly zdát pro externí pozorovatele až přehnané. Dalším faktorem 

silných emocí byla jistě skutečnost, že jeden ze spřátelených klubů zastřešující organizace FG 

je Florbal Chodov, který je jak historicky, tak svou blízkou lokací největším rivalem Tigers. 

Rivalita mezi kluby se zde projevuje několik let, a to nejen na hřišti, ale jak už to u sportu bývá 

také mezi fanoušky obou týmů. Vedení ve svém prvotním sdělení informovalo, že týmů se 

sloučení po sportovní stránce v žádném případě nedotkne. Dle mého názoru bylo nutné sdělení 

ještě několikrát zopakovat a podložit konkrétními informacemi poté, co se prvotní emoce 

uklidní a členové oznámení v klidu sami zpracují. Zde by se vyplatilo znovu odkázat na historii 

klubu Tigers a jeho odchody z Tatranu a Děkanky, kdy toto rozhodnutí bylo pro vývoj klubu 

velmi dobré. Celkově rozbouřené prvotní emoce potvrzují výše uvedený fakt, kdy došlo 

ke schválení fúze až na druhém zasedání Valné hromady. Poté, co proběhla mezi vedením 

a členy klubu rozsáhlejší diskuze a došlo k částečnému uklidnění rozbouřených emocí.  

Nutno podotknout, že celý projekt vedl ke značnému omlazení kádru A-týmu, kdy hned několik 

hráček ukončilo kariéru (z výsledků dotazníku víme, že některé důvody neměly s fúzí nic 

společného) a tři další přestoupily do jiných klubů. Elitní složka nového týmu do sezóny 

2020/2021 vstoupila s kádrem postaveným na odchovankyních stále juniorského věku. 

Zde se potvrdily výsledky dotazníku a obavy respondentů, které se týkaly odchodu hráček. 

Z odpovědí víme, že sice ne všechny odešly do jiných týmů, ale podstatnou část odchodů 

z Tigers poznamenala právě fúze. Zásadní poznatek a doporučení nenechat si odejít klíčové 

hráčky, se dle mého názoru nepodařil a Tigers Start98 se musel spolehnout na jiná opatření. 

Další podstatnou obavou respondentů, kterou je dobré uvést byl strach ze ztráty identity Tigers. 

Dle rozhovoru s vedením Tigers si myslím, že tato obava je irelevantní vzhledem k zapojení 

názvu Tigers, zobrazení loga tygra na dresech a alespoň částečnému zachování signifikantních 
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znaků zanikajícího klubu. Sloučení názvů obou týmů byl jistě krok, který spousta fanoušků 

i členů velice ocenila. Osobně si však myslím, že do budoucna bude nutné název ještě upravit, 

a to z toho důvodu, protože současný název Tigers Start98 Kunratice je dlouhý. A ve výsledku 

je prezentace klubu lehce složitá, což se týká také jeho uvádění například při zápasech 

nebo dětských turnajích. Proto bych doporučila jeho zkrácení a zjednodušení. Dle mého názoru 

se tím usnadní celá řada věcí, ať už to bude zmíněná prezentace klubu, tvorba klubového 

mechandisingu nebo vytváření obsahu na sociální sítě. Celkově bude prospěšné sjednotit image 

klubu, aby působila celistvě a pro okolí se tak stala více srozumitelná.  

Ostatní vnímaná negativa, která respondenti uváděli se ukáží až s určitým časovým odstupem, 

kdy v současné době není možné říci, zda byly obavy oprávněné, či ne. Dalším důvodem, který 

nyní brání ucelenému hodnocení byla situace kolem koronaviru, která přerušila veškerou 

sportovní činnost. Posouzení výsledků sloučení se týká i pozitiv, která respondenti v dotazníku 

uváděli, kdy nyní není možné uvést, zda fúze napomohla finanční stabilitě, zkvalitnění 

tréninkových jednotek a lepší organizaci akcí.  

Dle uvedené teorie je komunikace základem jakýchkoliv prováděných změn. Tvrzení dokazuje 

realita, kdy ke schválení fúze došlo až na druhý pokus. Zde musím vytknout vedení její částečné 

zanedbání, kdy po prvotním oznámení a vysvětlení důvodů projektu, došlo z jejich strany 

k útlumu aktivity v tomto směru. Mohlo se zdát, že vedení se po prvotním oznámení stáhlo 

do ústraní a situaci nechtělo řešit, nebo ji možná považovalo za tak jasnou, že není třeba dalších 

kroků. Členové Tigers si tak mohli myslet, že vedení je budoucnost nového klubu lhostejná 

a sami mohli rezignovat na jakékoliv snahy něco změnit, nebo se více informovat. Z šetření 

jasně vyplynulo, že členové nejsou dostatečně informováni. Vedení samozřejmě nabídlo 

členům, aby se na ně obrátili s případnými dotazy, ale bohužel pro klub tuto možnost využilo 

jen několik málo jedinců. Dle mého názoru, když si vedení klubu bylo vědomo, že informační 

šum a postoje členů nejsou pro projekt příznivé, mělo v mezidobí od oznámení a schůzí Valné 

hromady komunikovat mnohem více. Dalo se využít emailové komunikace, komunikace přes 

klubové stránky nebo úplně nejlépe přímé verbální komunikace se členy klubu, kdy dovolím 

si říci, že otevřená diskuze by jistě měla pozitivní dopad na postoje k fúzi. Případná informační 

schůzka mohla vytvořit u členů pocit, že vedení chce o situaci diskutovat, je otevřené názorům 

a záleží mu na členech Tigers. Myslím si, že tato neaktivita vedla k následné nedůvěře, která se 

u některých členů objevila a také rozporům, které se objevily při schvalování fúze na Valné 

hromadě.  
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S problémem komunikace souvisí i nejistota, která se u respondentů v poměrně velkém 

zastoupení objevovala. Dá se předpokládat, že nebylo v moci vedení uvést přesné časy a místa 

tréninků, ohledně kterých bylo nejvíce vznesených dotazů. Ovšem dala se předložit jasná fakta, 

která by dle mého názoru přispěla k uklidnění situace. Konkrétně například možné tréninkové 

prostory, které FG využívá, dále orientační výše příspěvků nebo představení vedení nového 

klubu a společná prezentace vize nového klubu. Toto jsou fakta, o kterých se jistě diskutovalo 

před samotnou fúzí a dala se tak alespoň nastínit všem členům. Myslím si, že pokud by vedení 

Tigers více spolupracovalo s vedením Startu98, tak aby spolupráce byla zřejmá i členům klubu, 

přijetí fúze by se odehrávalo za příznivějších okolností. Zde je nutné vzít v potaz zásah 

koronavirové pandemie, která minulý rok značně ovlivnila veškeré fungování, kdy nebylo 

možné uspořádat schůzku se všemi členy klubu najednou. Avšak v dnešní době technologií, 

mohla podobná schůzka proběhnout prostřednictvím online prostředí. Je diskutabilní, zda by 

měla stejný dopad jako osobní schůzka, ale opět by byla vidět snaha zapojit členy do celého 

procesu. Získat jejich názory a případné nápady na začlenění do nového klubu.  

Z průzkumu jasně vyplývá značná negace fúze členy zanikajícího klubu, proto je na místě 

sestavit doporučení, která povedou ke změně názoru a hladkému přechodu do nově vzniklého 

klubu. Na základě teorie, výsledků rozhovoru a vlastního uvážení jsou následně vymezené čtyři 

okruhy, na které by se vedení sloučeného klubu Tigers Start98 Kunratice mělo zaměřit a 

komunikovat ho směrem ke svým členům.  

1) Vize 

Prvním doporučením je jasně stanovená vize, která by se dle mého názoru měla upínat k rozvoji 

florbalu na Jižním Městě. K tomu by v první řadě mělo vést rozvíjení kvalitní základny a nábor 

mladých členů klubu. Pro nábory bude pro klub důležité nadále se účastnit hromadných akcí 

typu Sporťáček, Ratolest Fest apod., na kterých Tigers posledních několik ročníků také 

působili. Nebo ideálně pořádání vlastních florbalových náborů, které budou celé v režii 

managementu klubu. Výchova a rozvoj mládežnických kategorií do budoucna povede 

k upevnění pozice jednotlivých kategorií v rámci lig ČF. Ve finále by práce s mládeží měla 

přinést úspěchy a návrat nejvyšších složek klubu na přední příčky soutěží. Elitní týmy budou 

postaveny na odchovancích, které si klub sám vychová, a tudíž se dá předpokládat vysoká 

loajalita ke klubu. Rozvoj mládežnických složek bude, dle mého názoru v následujících letech 

problematický z důvodu koronavirové pandemie. Nyní však nemluvím pouze o klubu 

Tigers Start98, nemožnost sportovat ovlivní členské základny klubů a organizací napříč všemi 

sporty. Za poslední rok bylo nesmírně důležité udržet zájem mládeže o sport jako takový. 
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Ať už skrze online tréninky, různé webináře, individuální soutěžení v rámci oddílů. Co se týče 

elitní ženské složky je dlouhodobým cílem FG vyzdvihnout pražský tým na nejvyšší příčky 

extraligy, kde za posledních pět let dominují týmy z Ostravy. K tomuto cíli by měla vést právě 

cesta vychovávání nových talentů od nejmladších kategorií. K tomu je samozřejmě potřeba mít 

kapacitně dostatečné tréninkové prostory, kterými FG disponuje, ještě důležitější je kvalitní 

trenérské obsazení, kdy se členům musí věnovat nejlepší trenéři již od nejmladších kategorií.  

2) Klubová komunita 

Na vizi navazuje druhý okruh doporučení, který se zabývá klubovou komunitou, tu je dle mého 

názoru nutné vytvořit pro dlouhodobé fungování oddílu. S náborem nových členů tak souvisí 

rozšíření členské základny a tím i nárůst potenciálních fanoušků z řad rodičů i dětí samotných. 

Pro posílení komunity kolem klubu bych doporučila pořádání klubových akcí, kde by 

se prolínali jednotlivé kategorie a docházelo by k utužování sociálních vztahů. Akcí může být 

celá řada, uvítání a zakončení florbalové sezóny, turnaje, dětské dny oslavy založení klubu 

a jeho různá výročí. Dále například udělat ze zápasů nejstarších složek událost, kde by se opět 

scházeli fanoušci, přestávky zápasů vyplnit soutěžemi pro diváky.  

Všechny tyto klubové akce bude nutné komunikovat i přes sociální sítě, které klub spravuje. 

Zde je nutné posílit dosah, navýšit počet sledujících a obsah přizpůsobit pořádaným akcím 

a aktuální situaci klubu. S aktivitou na sociálních sítích bych spojila představení nového kádru 

všech složek, aby se členové seznámili. Konkrétně toto představování hráčů by se dalo uchopit 

jako celoklubový projekt, jehož cílem by bylo přiblížit se rodinné atmosféře klubu, 

která panovala v Tigers. Například z každé kategorie vybrat dva až tři zástupce a s těmi udělat 

rozhovor podaný formou článku nebo krátkého videa. Zde bych doporučila popsat, jak fungují 

tréninkové jednotky a příprava na zápasy u každé z kategorií. U vybraných jedinců nahlédnout 

i do osobního života, například jak florbal vnímají, jak se k tomuto sportu dostali apod. 

Řešit konkrétní obsah rozhovorů a podobné aktivity na sociálních sítích je nad rámec této práce.  

Mimo akcí bude důležité zapojovat členy klubu například i do pořádání zápasů jak nejvyšších 

složek, tak mládežnických kategorií. Zajímavé pro fanoušky jistě bude nechat je nahlédnout do 

fungování klubu nebo tréninkových jednotek elitních týmů. Zapojení členů a příznivců Tigers 

Startu98 dle mého názoru povede mimo jiné k utužení komunity a rozvoji motivace. Dále může 

pomoci eliminovat nedostatek personálu v klubu. V dotazníkovém šetření se objevila obava 

respondentů právě ztráty motivace hrát za nově vzniklý klub. Myslím si, že těmito akcemi 

a opatřeními se motivace hrát za klub naopak navýší. Samozřejmě se jedná o sport a bude velice 

záležet na sportovních výsledcích jednotlivých kategorií. Osobně však věřím, že pokud bude 
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fungovat zázemí klubu a bude zde panovat dobrá atmosféra a chuť něco dokázat, dobré 

výsledky se dostaví.  

3) Atributy klubu 

Podstatnou pomocí pro komunitu i klub jako takový bude vytvoření atributů klubu, které jsem 

vymezila jako třetí okruh. Kromě nového názvu má Tigers Start98 samozřejmě vytvořené 

klubové barvy (žlutá, černá) i logo, kdy došlo ke kombinaci loga tygra a loga Startu98. 

Ve stejném stylu bych doporučila vytvoření merchandisingu a univerzálního klubového 

oblečení, které povede k přiblížení a ztotožnění se s klubem. Kromě dresů bych tedy doporučila 

navrhnout tréninkové oblečení, teplákové soupravy a doplňky v podobě čelenek, čepicí, 

ponožek, atd. s klubovým logem a v týmových barvách.  

Od těchto symbolů bude dobré se odrazit a postavit na nich dalo by se říci „nadstavbu“, dle výše 

popsané teorie. Jedná se o hrdiny, rituály a hodnoty klubu. Pro atribut hrdiny, bych doporučila 

zvolit jednoho až dva hráče z obou elitních týmů, kteří by se stali vzory pro mládež. 

Samozřejmě by jak s mladšími členy klubu, tak také fanoušky museli více komunikovat, 

sami by měli propagovat klubový florbal více než ostatní hráči. Jednoduše řečeno tito hráči 

a hráčky by se stali příklady pro mladší členy a tvářemi klubu. Do budoucna bude důležité, aby 

si je každý z florbalového prostředí ihned spojil s klubem Tigers Start98. 

Vytvoření rituálů pomůže semknutí členů, ať už v jednotlivých kategoriích, čistě ve sportovní 

složce nebo i mezi fanoušky. Může se jednat o oslavy gólů, předzápasové rituály a samozřejmě 

rituály, které by zapojili fanoušky klubu. Každý rituál by měl být jedinečný a pro Tigers Start98 

symbolický. Zaběhlými rituály se mohou stát i opakující se klubové akce typu zahájení sezóny, 

různé klubové turnaje nebo také informační schůzky se členy klubu.  

Poslední atribut, který bych viděla jako přínosný pro klub do budoucna jsou hodnoty, na kterých 

postaví své fungování a bude je komunikovat směrem k veřejnosti i svým členům. 

Hodnoty musí být postaveny adekvátně klubové realitě. Jako první hodnotu bych uvedla 

dravost, a to vzhledem k mládí, kterým je celý klub specifický, tak logu Tygra, 

které se zachovalo ze zanikajícího klubu. Tato hodnota vychází také z touhy elitních složek 

dostat se zpět do popředí extraligových tabulek. Na to navazující hodnota ambicí, kterými jistě 

takto mladý tým disponuje. Chuť porážet zkušenější týmy a vyhrávat zápasy by měla být jednou 

z předností nového klubu. Poslední hodnotu, která se mi zdá adekvátní je respekt. A to jak 

směrem k novému týmu od okolí, tak také Tigers Startu98 k jeho okolí. Jasné je, že každý tým 

chce být respektovaný, to může být u nových klubů obtížné, proto musí Tigers Start98 
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vystupovat tak, aby byl ve florbalovém prostředí uznáván jako kluby s dlouholetou tradicí. 

Když se klubu podaří hodnoty zakomponovat do celé komunikace a působení k veřejnosti, jsem 

si jistá, že ho to posune a členové klubu budou cítit větší sounáležitost s klubem. 

Dle mého názoru, pokud se vytvoří tyto atributy, dojde k navýšení hodnoty celého klubu 

a velmi prestižnímu vnímaní oddílu veřejností. Myslím si, že pak bude i pro členy čest 

reprezentovat Tigers Start98 a díky této prestiži se bude rozšiřovat i základna mládeže, což opět 

navazuje na vizi, kterou jsem pro klub stanovila.  

4) Pravidelná informovanost 

V návaznosti na problém komunikace, který se v projektu fúze objevil je čtvrtou oblastí 

navržených doporučení pravidelně informovat členy klubu a florbalové komunity. 

Doporučení je zde sice uváděno až na čtvrtém místě, ale dle mého názoru je nejdůležitější 

a vedení by se na něj mělo nejvíce zaměřit. Je možné organizovat pravidelné schůzky vedení 

s rodiči. Tato varianta by však byla organizačně a zejména časově velmi náročná, pokud by 

se schůzky měly konat v menších časových intervalech. Proto bych doporučila toto osobní 

setkání zařadit na začátek florbalové sezóny, následně v její polovině a poté na konci 

uplynulého soutěžního roku, to znamená přibližně po čtyřech měsících. Na úvodní schůzce 

k zahájení sezóny by vedení vždy předneslo své vize a cíle do nového soutěžního ročníku. 

Na následujících schůzkách by došlo k hodnocení plnění cílů a zjištění případných připomínek 

od členů a rodičů. Vedení tím pádem bude mít větší přehled, reflexi od členů na případné změny 

a události. Celkově se bude lépe orientovat jaká v klubu panuje situace na straně členů. 

Těmito opatřeními se eliminuje případný informační šum, který by se mezi členy a fanoušky 

mohl objevit. Dle mého názoru tyto schůzky ocení i členové, kdy jejich zapojení a zájem 

o jejich názory pozvedne jejich loajalitu a pocit důležitosti.  

Příznivci klubu jistě ocení i pravidelnější informovanost například v podobě krátkých 

měsíčních zpráv, co se v klubu událo, jaké jsou plány na další měsíc, na co se členové mohou 

těšit nebo reflexe a zpětná vazba akcí, které daný měsíc proběhly. Ve výsledku se nemusí jednat 

o nic složitého, dle mého názoru bude stačit pár řádků v podobě článku vyvěšeném 

na klubových stránkách nebo využití vnitřní platformy, skrze kterou vedení komunikuje 

se členy klubu. Touto cestou dojde zaprvé k navýšení informovanosti členů i florbalového okolí 

o celkovém dění v klubu, ale také k vyšší zainteresovanosti fanoušků a široké veřejnosti. 

Čímž by se podpořila tvorba klubové komunity, která je také jedním z navrhovaných 

doporučení. Dalším přínosem těchto krátkých zpráv může být zviditelnění sponzorů, 

kdy se dá zařadit jejich prezentace do vyplnění měsíců, kdy v klubu například neprobíhá žádná 
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akce, nebo by jednoduše nebylo nic zásadního o čem psát. Poslední informační opatření 

by se týkalo pouze dospělých složek týmu, kdy bych doporučila opět pravidelné setkávání 

s trenéry i vedením, kdy by došlo k reflexi poslední doby a rozebrání konkrétních cílů 

na následující tréninkové období. Tyto schůzky by samozřejmě bylo možné pořádat i bez účasti 

vedení, tedy se zaměřením pouze na sportovní stránku. Domnívám se, že všechna tato opatření 

eliminují celkovou neinformovanost a posílí vzájemnou důvěru v klubu. Celkově jsou 

doporučení pouze orientační a nové vedení by si je ještě mělo po konzultacích upravit 

dle svých potřeb a detailněji je propracovat. 

Nakonec bych ráda uvedla, že zavedení doporučení a budování klubové komunity se projeví 

a přinese výsledky v časovém horizontu nejdříve kolem dvou až tří let. Samozřejmě bude 

záležet na intenzitě provádění jednotlivých kroků, na práci vedení a zejména na členech klubu, 

kteří musí v projekt věřit a napomáhat jeho fungování. Dalším faktorem, který celý proces 

značně ovlivňuje je koronavirová pandemie, ta komplikuje situaci vedení plnit doporučené 

kroky, celkově udržet fungování klubu a zájem jeho členů. Situace se týká zejména pořádání 

akcí, které jsem uváděla. Pro vedení bude ještě nesmírně důležité komunikovat zejména 

s mládežnickými kategoriemi tak, aby udrželo jejich zájem o sport. Dovolím si říci, že pro klub 

bude komunikace se členy nejdůležitější pro zachování zájmu o florbal i samotný sport 

jako takový.  

Dle mého názoru a konstatování první vlna pandemie roku 2020, kdy došlo k přerušení všech 

florbalových soutěží Tigers v určitém směru pomohla přijetí fúze. Odstup a pauza od florbalu 

nechal vychladnout rozbouřeným emocím ohledně projektu a situace se v tomto ohledu 

uklidnila. Avšak s pokračujícími omezeními se situace stávala složitější. V září roku 2020 

situace dovolovala sportovat v běžném provozu a soutěže se konaly také podle plánu ČF. 

S postupně se horšící situací kolem koronaviru došlo opět k uzavření všech florbalových 

soutěží a přerušení trénování. V tomto ohledu musím ocenit vedení klubu, že reagovalo na 

situaci a ihned se přešlo do formy online tréninků, pro udržení zájmu mládeže. Vedení společně 

s trenéry a různými odborníky začalo pravidelně pořádat online webináře, kde se členové klubu 

vzdělávali v oblasti zdravé výživy, kompenzačních cvičení, florbalového vybavení nebo více 

poznali nové hráčky A-týmu žen, kdy se jich mohli zeptat na fungování v novém týmu apod. 

V polovině ledna roku 2021 se opět začala hrát ženská extraliga. To bych také brala jako velké 

plus pro mládež a fanoušky klubu, kdy opět mohli začít sledovat zápasy alespoň z online 

přenosů. Vedení opět reagovalo na nastalou situaci, kdy se zápasy začaly komentovat, 

což doposud nebylo zvykem ani v mužské extralize. Tento nový impulz využilo několik 
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fanoušků, kdy začali pro mládež organizovat akce, aby i na dálku podpořili A-tým. Na každém 

domácím zápase se tak začaly objevovat motivační obrázky a nápisy od dětských členů klubu. 

Což dle děkovného videa kapitánky a pozitivních reakcí kádru, elitnímu týmu pomohlo 

uvědomit si, že za nimi fanoušci stále stojí. Z těchto „projektů“ jasně vyplývá, že určitá 

komunita je kolem klubu Tigers Start98 vytvořená a její budování má do budoucna dobré 

základy, na kterých se dá nový klub vytvořit.   
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7  ZÁVĚR 

Cílem práce je zjistit postoje členů klubu k fúzi florbalových klubů Ivanti Tigers a Start98 

Kunratice. Z šetření, které proběhlo pomocí dotazníkového šetření a hloubkového rozhovoru 

s vedením klubu Tigers vyplynulo, že prvotní postoj členů byl negativní. Po zpracování 

podrobnějších informací a podání hlubšího vysvětlení ze strany vedení se názory u některých 

dotazovaných změnily a došlo k příznivějšímu vnímání celého projektu. Z průzkumu vyplývá, 

že fúze se členům klubu sice nelíbila, ale jejich pouto a vazby na klub Tigers jsou natolik silné, 

že vedení věří dostatečně na to, aby celý projekt akceptovali a nerealizovali kroky, 

které by jakkoliv mohli poškodit budoucí fungování klubu Tigers Start98.  

Jako největší překážka kladného přijetí fúze se objevila komunikace, ta v první fázi projektu 

byla nedostatečná. A to jak ze strany vedení klubu, tak členů, kteří i přes uváděnou nejistotu 

nevznesli směrem k vedení téměř žádné dotazy. Z toho pramenila nejistota, 

která se u jednotlivých respondentů ve značné míře objevovala, a tudíž komplikovala vytvoření 

jasné představy o projektu.  

Na základě výsledků průzkumu jsou vytvořena doporučení pro snadnější zapojení a hladké 

přijetí změn členy nově vzniklého klubu. Mimo finanční zajištění klubu, které není předmětem 

šetření této práce, bude velmi důležité vytvořit silnou klubovou komunitu, která podpoří 

fungování klubu. Pro fanoušky i členy klubu bude důležité, aby si vytvořili s novým klubem 

minimálně stejně silné pouto, jako s klubem zaniklým. Tomu pomůže pořádaní akcí spojených 

s klubem, vytvoření atributů symbolizujících klub, se kterými by se jeho členové a příznivci 

ztotožnili dále komunikace přes média a navýšení informovanosti členů o celkovém dění 

v klubu. Detailněji jsou doporučení popsána v diskuzi. Tato doporučení v uplynulé sezóně 

značně komplikovala koronavirová pandemie, která zastavila veškeré sportování a vedení klubu 

muselo řešit situaci v souladu s vládními nařízeními. Nutno podotknout, že klub reagoval na 

tato omezení s dostatečnou rychlostí a kreativitou, která napomohla udržení zájmu členů. 

Můžeme si klást otázku do jaké míry pandemie ovlivnila přístup mládeže ke sportování, 

konkrétně zájem o florbal v klubu Tigers Start98 a pohled na fúzi po takové době od jejího 

schválení a fungování v nestandartním režimu v novém klubu. Toto téma by jistě bylo 

zajímavým podkladem pro další šetření. Celkově si myslím, že oba oddíly zvládly fúzi obstojně 

a mají dobré základy a výchozí pozici pro vybudování silného, konkurenčního klubu v prostředí 

českého florbalu.  
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Příloha č 1: Dotazník 

Fúze florbalových klubů Ivanti Tigers a Start98 Kunratice 

Dobrý den, 

jmenuji se Vanda Šnajberková, jsem studentkou Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. 

Prosím o vyplnění následujícího dotazníku k bakalářské práci, která se zabývá postoji hráčů, 

trenérů a rodičů na již schválenou fúzi florbalových klubů Ivanti Tigers a START98 Kunratice. 

Vyplnění dotazníku Vám zabere 5–10 minut. Dotazník je rozeslán pouze členům klubu Ivanti 

Tigers. Získaná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě, budou 

využita pro výzkum na UK FTVS a ochráněna před jiným užitím. Vyplněním a odesláním 

dotazníku souhlasíte s dobrovolnou účastí v tomto průzkumu, o kterém jste byl/a informován/a, 

jako o právu svou účast odmítnout. Pro výsledky šetření můžete napsat na email: 

vanda.snajberkova@gmail.com. Výsledky dotazníku budou zpracovány a společně 

s navrhovanými doporučeními pro budoucí fungování nového klubu předány současnému 

vedení klubu Ivanti Tigers.  

Děkuji za spolupráci, 

Vanda Šnajberková 

1) Jak vnímáte fúzi klubů Ivanti Tigers a Start98 Kunratice? 

a) Pozitivně 

b) Spíše pozitivně 

c) Nevím 

d) Spíše negativně 

e) Negativně 

2) Jaký byl Váš prvotní postoj ke sloučení klubů? 

(prvotní postoj = ihned po oznámení fúze) 

a) Pro sloučení 

b) Spíše pro 

c) Nevím 

d) Spíše proti 

e) Proti sloučení 

3) Proč? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 



ii 

 

4) Jsou Vám jasné důvody, které vedly ke schválení fúze? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevidím žádný důvod, proč by se kluby měly slučovat 

5) Byli jste o fúzi informováni dostatečně brzy? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

6) Jsou podle Vás informace o sloučení dostatečné? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

7) Jaké hlavní důvody fúze Vám byly sděleny? 

a) Finanční nesoběstačnost klubu pro elitní soutěže 

b) Vypršení smlouvy s hlavním sponzorem 

c) Ztráta motivace vedení pokračovat v řízení klubu 

d) Nedostatečné personální zajištění klubu 

e) Zajištění lepších podmínek pro hráče/hráčky 

f) Jiné……………………………………………………………………………… 

8) Uvítali byste informační schůzku s vedením obou klubů? 

a) Ano, již v první fázi 

b) Ano, až nyní 

c) Ne 

d) Nevím 

9) Myslíte si, že pro budoucnost ženské složky je sloučení s klubem Start98 přínosem? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Nevím 

d) Spíše ne 

e) Ne 
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10) Jak je pro Vás důležité zachování následujících náležitostí klubu? 
(1 = nejdůležitější, 6 = nejméně důležité)  

Logo tygra  

Klubové barvy  

Tréninkové prostory  

Trenéři  

Dresy  

Název Tigers  

11) Jaký by podle Vás měla nést název nově vzniklá složka Strartu98 Kunratice? 

a) Tigers 

b) Start98 

c) Tigers Start98 

d) Start98 Tigers 

e) Jiný………………………………………………………………………………….. 

12) Jaké výhody podle Vás přinese sloučení obou klubů? 

a) Lepší organizační zajištění (pořádání, klubové akce, soustředění, …) 

b) Větší finanční podpora (granty, dotace ČF, …) 

c) Lepší tréninkové zázemí (hala, posilovna, regenerace, …) 

d) Možné rozšíření hráčského a trenérského kádru 

e) Více fanoušků 

f) Možnost tréninků, přátelských utkání s chlapeckou složkou 

g) Zvýšení kvality tréninků 

h) Lepší hmotné zajištění hráčů/hráček (oblečení, hole, boty, dresy) 

i) Možnost nákupu reklamních předmětů s logem klubu 

j) Nevnímám žádné výhody 

k) Jiné výhody …………………………………………………………………………. 

13) Jaká případná negativa vnímáte spojením obou klubů? 

a) Ztráta identity Ivanti Tigers 

b) Nedodržení ujednaných podmínek vedením Floorball Group 

c) Odchod hráček 

d) Odchod trenérů 

e) Ztráta motivace hrát za nový klub 

f) Zhoršení kvality tréninků a celkové úrovně florbalu ženské složky 

g) Žádná negativa nevnímám 



iv 

 

h) Jiná negativa ……………………………………………………………………… 

14) Existuje něco, na co se po sloučení klubů těšíte nebo naopak netěšíte? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

15) Změnil se Váš názor na fúzi po jejím schválení a zjištění více informací? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

16) Pokud ano, jak se Váš názor změnil, co ho ovlivnilo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

17) Do následující sezóny 2020/2021  

a) Nic se pro mě nemění (budu pokračovat v nástupnickém spolku) 

b) Uvažuji o odchodu do jiného klubu 

c) Mám dohodnutý/rozjednaný přestup do jiného florbalového klubu 

d) Nejsem si jistý/á, zkusím to a poté se rozhodnu, co dál 

e) Končím s hraním florbalu 

f) Jiná ………………………………………………………………………………….. 

18) Proč? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

19) Jak často navštěvujete utkání? 

a) Pravidelně docházím na zápasy napříč kategoriemi 

b) Občas zajdu na play-off, zajímavější zápasy v základní části 

c) Chodím jen na zápasy, kde sám/a hraji (kde hraje moje dítě) 

d) Na zápasy se nechodím koukat vůbec 
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20) Jsem  

a) Rodič/fanoušek 

b) Hráč/ka 

c) Trenér/ka 

21) V sezóně 2019/2020 jsem působil/a v kategorii (moje dítě hrálo v kategorii) 

a) Elévové, elévky 

b) Mladší žáci, mladší žákyně 

c) Starší žákyně 

d) Dorostenky 

e) Juniorky 

f) Ženy 

22) V klubu působím 

a) Méně než 1 rok 

b) 1 až 2 roky 

c) 3 až 5 let 

d) 5 až 8 let 

e) 8 a více let 

23) Existuje něco, co Vám nebylo ke sloučení klubu sděleno nebo Vám něco není jasné a 

chcete se zeptat?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 2: Přepis hloubkového rozhovoru 

1) Kdy vás napadla myšlenka samotné fúze? 

Dlouhodobě jsme řešili, jak dál pokračovat s klubem. Nechtěli jsme ho ale jen tak 

opustit a všechno, co jsme vybudovali ztratit. V klubu se navíc neprofilovali další manažeři a 

další lidé, kteří by inklinovali k řízení klubu a zodpovědnosti z toho vedoucí. Tak spojení s 

dalším klubem byla ideální možnost. 

2) Co konkrétně vás k fúzi vedlo? A jaký důvod byl pro toto rozhodnutí zlomový? 

K fúzi nás vedlo zhodnocení všech možností, jak dál pokračovat. Důvodem bylo hlavně 

naše vyhoření v oblasti řízení klubu, lidských zdrojů a současně převládající negace ze strany 

členů a rodičů. Zlomový důvod nebyl, k nějakému rozhodnutí jsme spěli dlouho. 

3) Z prvotních informací víme, že ve hře byly i jiné kluby, kde v současné době 

funguje pouze mužská složka. Tak proč právě START98?  

Pravda je, že jsme zvažovali i jiné kluby. Hlavním kritériem ale byl vztah vedení klubu 

k ženskému florbalu. Další důležitá věc byla poloha klubu a tréninkové podmínky. Především 

pro naši mládež bylo nepředstavitelné, že by děti dojížděly na tréninky přes půl města. Bylo by 

jasné, že bychom je ztratili. Proto byl Start98 od začátku hlavním favoritem. 

4) Před 11 lety jste založili klub Děkanka Praha, který v průběhu let získával jeden 

titul za druhým a stal se tak doposud nejlepším týmem ženské extraligy v 

republice. Je pro vás jednoduché „předat“ takto úspěšný tým s rodinnou 

atmosférou jinému vedení?  

Vzhledem k výše uvedenému, kdy na 3-4 lidech padalo řízení celého klubu celých 10 

let, tak musíme říct, že ani ne. Bohužel se nenašli lidé uvnitř klubu, kteří by byli natolik aktivní 

a zodpovědní, že by se do práce pro klub naplno zapojili a případně převzali jeho vedení. Pokud 

by to tak bylo, tak bychom rádi byli čestnými členy klubu a pomáhali novému vedení. To se ale 

nestalo, takže to dopadlo fúzí a vedení, které o klub mělo zájem ho předáváme s klidným srdcem. 

5) Těšíte se na spolupráci s novým vedením? 

Těšíme a věříme, že vše bude fungovat a spokojení budou hlavně naši členové.  
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6) Jaké největší výhody spatřujete ve sloučení klubů? 

Největší výhodou je společné řízení klubů v rámci neformálního uskupení Florbal 

Group. Profesionálové (zaměstnanci) spravují a řídí 3 kluby, takže je mnohem jednodušší 

například plánování tréninků, hal na zápasy, podávání grantů, evidence příspěvků a další 

administrativní záležitosti. Výhodou je též společné sportovní řízení, sdílení zkušeností, 

společné tréninky mládeže a další… 

7) A je naopak něco, čeho se obáváte? 

Obáváme se, že nám naši členové neuvěří, že budou nadále negativní a kromě toho, že 

třeba klub opustí, tak mu nebudou dělat dobrou vizitku. 

8) Máte s novým vedením stanovenou nějakou dlouhodobou vizi? Pokud ano, jaké 

kroky by k ní měly vést?  

V současné nejisté době není snadné připravovat nějaké vize. Dlouhodobou vizí 

nicméně je udržet a rozvíjet kompletní ženskou složku. Mou osobní vizí, jako šéftrenérky 

mládeže, je přilákat šikovné hráčky na vynikající podmínky a sportovní proces, který Start98 v 

dívčím vydání posune mezi top mládežnické kluby. Pro nejvyšší kategorii žen chceme rozšířit 

hráčský kádr, ale s cílem dávat maximální prostor vlastním odchovankyním, které budou chtít 

na sobě pracovat. 

9) Jak důležité je pro vás zachování současných tréninkových prostor a celkových 

klubových náležitostí (logo, dresy, barvy, …) do dalších let? 

Je to dost důležité. Výhodou Jižního Města a Kunratic je, že zde jsou 4 kvalitní 

sportovní haly v okruhu 5 km. Spojením s FG tak vznikne možnost rozšíření tréninkových hodin 

především pro naši mládež. Tigers byli malým, dívčím klubem a možnosti získat další hodiny 

byly tak omezené. Co se týká prolnutí Tigers se Startem, tak jsme přivítali vstřícnost vedení k 

využití našeho tygra i názvu Tigers. V plánu tak je název Tigers ve všech dívčích družstvech a 

velké logo tygra na dresech vedle loga Startu, které signalizuje propojení obou klubů. 

10) Co očekáváte od následující sezóny 2020/2021?  

Očekáváme, že většina hráček a jejich rodičů uvěří, že ve Startu budou fungovat stejně 

jako v Tigers. Že propojením hráček s ostatními kluby FG nebude jejich identita narušena, ale 

naopak hodně získají ze společných tréninků stejně starých hráček a budou se více zlepšovat. 

Věřím, že naše výkonnostní kategorie juniorek a dorostenek navážou na předchozí úspěchy a 



viii 

 

budou se pod vedením zkušených trenérů připravovat na extraligu. Je jasné, že náš mladý A 

tým čeká zkouška ohněm, máme mnoho mladých hráček, ale věřím, že to zvládnou a sezónu si 

užijí. 

11) Máte připravena nějaká doporučení pro nové vedení, jak co nejvíce usnadnit 

přechod členům Tigers do nového klubu a pomoci jim akceptovat nově nastalou 

situaci?  

Samozřejmě jsme přemýšleli, jak členům přechod usnadnit. Jsme si vědomi, že to není 

jednoduché, ale věříme, že zachování názvu, loga a tréninkových prostor pomůže snadnému 

přijetí nového uspořádání. Osobně si myslím, že členové žádné zásadní změny nepocítí. Tím, že 

budou zachovány tréninkové prostory a nezmění se trenérské obsazení, zůstane v běžném 

provozu všechno jako doposud. Do budoucna uvažujeme, že zařadíme pravidelné schůzky 

vedení s rodiči, nebo jiné průběžné sdělování informací všem členům o aktuální situaci a dění 

v klubu. Očekáváme, že toto opatření povede k většímu zapojení rodičů i dětí a eliminují se tím 

případné problémy.  
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Příloha č. 3: Informovaný souhlas 

 


