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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? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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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 
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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 
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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 

 

 


