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Abstrakt
Název:

Vliv pořádání velkých softballových akcí na jeho popularitu v České republice

Cíle:

Hlavním cílem této práce je zjistit, jestli má pořádání velkých mezinárodních

akcí vliv na popularitu a množství nových členů při náborech.

Metody: Ke splnění hlavního cíle bakalářské práce byl potřeba sběr primárních dat.
Výzkum využíval kvantitativní metodu dotazování a kvalitativní metodu hloubkový
rozhovor. Informace o popularitě softballu a návštěvnosti akcí byly zkoumány pomocí
elektronického dotazníku vytvořeného na serveru Vyplnto.cz. Výzkumný soubor
obsahoval 232 respondentů.

Výsledky: Výzkum práce zjistil, že mezinárodní akce nemají vliv na příchod nových
hráčů a zájemců o sport. Ti přicházejí nejčastěji po vyzkoušení softballu. Pořádání akcí
zvyšuje povědomí o sportu, pravidlech a o úrovni lig v České republice.

Klíčová slova: sledovanost, mistrovství, event management, členská základna

Abstract
Title:

The impact of hosting big softball events on its popularity in the Czech

Republic

Objectives:

The aim of this work is to discover whether hosting of big international

events have impact on softball popularity and membership growth.

Methods:

In order to meet the main goal of the bachelor thesis, primary data

collection was required. The research used quantitative method questioning and
qualitative method in-depth interview. Information about popularity of softball and
spectatorship of the events were investigated using an electronic questionnaire created on
Vyplnto.cz. The research file included 232 respondents.

Results:

Research of this thesis discovered, that hosting big international softball

events does not have impact on income of new players and people interested in softball.
They come usually after trying softball. Hosting big international softball events increases
the awareness of softball, rules and the quality of softball leagues in Czech republic.

Keywords:

spectatorship, championship, event management, membership
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Seznam použitých zkratek
Zkratka

Význam

ČR

Česká republika

ČSA

Česká softballová asociace

ČT

Česká televize

et al.

Et alii/a kolektiv

ICC

Intercontinental cup

ISF

Mezinárodní softballová federace/International softball federation

ME

mistrovství Evropy

MS

mistrovství světa

NFL

National Football League

OH

olympijské hry

RT

realizační tým

s.

strana

WBSC

World Baseball Softball Confederation
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1 Úvod
Softball je sport, který se v České republice teprve rozvíjí. Jedná se o atraktivní sport,
který je technicky náročný a velmi dynamický. Nemá tak velkou členskou základnu jako
některé ostatní sporty a má malou sledovanost a návštěvnost utkání. Nízký zájem o
sledování softballu je často důsledkem komplikovaných pravidel a malého povědomí
veřejnosti o existenci sportu na českém území. Mnoho lidí si již softball aktivně
vyzkoušelo, ale neví, že v České republice existuje jedna z nejlepších softballových lig
v Evropě, a že české národní týmy jsou na evropské i světové úrovni velice úspěšné.
Z důvodu této neznalosti nenavštěvují utkání, i když je sport zaujal. I přes tyto poznatky
se v České republice nachází několik velkých softballových areálu, které kvalitou a
velikostí konkurují předním evropským sportovištím. V posledních letech se v těchto
areálech pořádá čím dál více mezinárodních akcí, především v mužských kategoriích.
Český softball má v mezinárodním měřítku velké úspěchy a pořádání šampionátů pomáhá
tyto úspěchy ukázat českým divákům. Téma bakalářské práce jsem si vybrala, protože si
myslím, že pořádání mezinárodních akcí je dobrá strategie pro zvýšení popularity sportu,
zvýšení návštěvnosti turnajů a ligových utkání a také ke zvýšení členské základny a
rozšířenosti sportu mezi českou populací.
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2 Teoretická východiska
V této kapitole budou vysvětleny základní pojmy a souvislosti potřebné k dalšímu
výzkumu.

2.1 Sport
„Sport je činnost původně zaměřená na zvyšování tělesné zdatnosti a je součástí tělesné
kultury.“ (Bulisová, 2003, s. 427) Slovo sport je odvozeno z latinského disportare, což
znamená bavit se a příjemně trávit volný čas. Z hlediska intenzity a objemu tréninku se
sport člení na rekreační, výkonnostní a vrcholový. Dále podle počtu sportovců při
vykonávání sportu na individuální a kolektivní. V minulosti sport provozovali především
vojáci, kteří si pomocí něj zlepšovali fyzickou kondici pro boj. V 19. století vznikl
závodní sport, pro který sportovci trénovali, aby dosáhli nejlepších výkonů (Bulisová,
2003).
V současné době je sport především společenskou událostí, kde se lidé sdružují a
socializují bez ohledu na věk a etnickou příslušnost. Mezi funkce sportu patří:
společenská, zdravotní, kulturní, vzdělávací a rekreační. Sport je velice prospěšný pro
děti a mladistvé. Rozvíjí jejich tělo, sociální vztahy a jejich chování ve společnosti. Díky
naučení se dodržování pravidel sportu a fair play se u sportovců snižují delikventní
sklony, a naopak se lépe zapojují do společnosti. Vzhledem k tomu, že pravidelně
sportuje přibližně 60 % občanů Evropské unie (Komise evropských společenství, 2007),
tak organizované soutěže, především různá mistrovství nebo olympijské hry, přispívají
k utužení vnitřních vztahů unie. Opomenout se také nesmí ekonomický význam sportu.
Jako jakákoliv jiná společnost, sportovní kluby vytvářejí pracovní místa, přispívají
k ekonomickému růstu a slouží jako nástroj pro obnovu a rozvoj regionů a měst.
Sportovní akce vytváří příležitosti k rozvoji cestovního ruchu, modernizaci infrastruktury
a v neposlední řadě k navazování nových finančních a obchodních vztahů (Komise
evropských společenství, 2007).

2.2 Softball
„Softball je pálkovací sportovní hra. Vznikla z baseballu.“ (Bulisová, 2003, s. 407)
Každý zápas proti sobě hrají dva týmy složené z 9 hráčů. Tento sport vznikl z baseballu,
přesto jsou mezi těmito dvěma sporty klíčové rozdíly: softballové míče jsou větší než
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baseballové, nadhoz se hází spodem, v baseballu vrchem a softball je kvůli menšímu
hřišti obecně rychlejší sport (Novotná, 2014).
Softballové hřiště tvaru čtvrtkruhu se skládá z 2 částí: antukového vnitřního pole a
travnatého vnější pole. V antuce jsou vsazeny čtyři mety, které tvoří čtverec, a uprostřed
tohoto čtverce se nachází nadhazovací meta „prkno“ ohraničeno kruhem. Z tohoto
nadhazovacího území odhazuje nadhazovač míč směrem k pálkaři stojícímu u čtvrté
neboli domácí mety (wbsc.org, 2018).
Hra se dělí na dvě části, obranu a útok. V obraně stojí na hřišti 9 hráčů s rukavicemi, kteří
se snaží dotykem míčem protihráče nebo zašlápnutím mety zahrát 3 outy a zabránit
soupeři skórovat. V útoku hráči odpalují nadhozené míče a snaží se oběhnutím všech čtyř
met dosáhnout bodu. Cílem hry je dosáhnout více bodů neboli doběhů, než soupeř. Když
tým v obraně zahraje 3 outy, týmy si vymění pozice v obraně a útoku. Když se oba týmy
dostanou do útoku i obrany, tzn. zahraje se celkem 6 outů, říká se tomu směna. Dospělé
zápasy se hrají na 7 směn (wbsc.org, 2017).
Při hře rozhoduje jeden nebo více rozhodčích. Hráči i rozhodčí mají možnost si kdykoliv
požádat o „time“, trenéři mohou využít porad jen omezeně za zápas (v útoku 1 porada za
směnu, v obraně 3 porady za zápas) (Novotná, 2014).
V softballu se užívají pálky z kompozitního materiálu, kožené rukavice, speciální boty
s plastovými nebo kovovými hroty a 12 palců velké míče z lehkého materiálu pokrytého
kůží nebo syntetickým materiálem. Dále mezi náčiní patří dvoudílný dres, plastová
helma, pálkařské kožené rukavice a další kusy oblečení nebo chráničů k zabránění
odřenin nebo zranění (wbsc.org, 2017).
Existují 2 základní verze softballu:
FASTPITCH SOFTBALL – 9 hráčů v obraně, nadhazovači se snaží nadhodit co
nejrychleji. Soutěžní verze softballu pro aktivní hráče.
SLOWPITCH SOFTBALL – 10 hráčů v obraně, slowpitch je rozpoznatelný pro vysoký
pomalý nadhoz. Slowpitch se často hraje jako rekreační sport, protože pomalý nadhoz je
jednodušší odpálit.
Existují také upravené verze softballu pro menší děti, kde se nenadhazuje. T-ball je verze
pro začínající malé děti, kde odpalují míč ze speciálního stojanu, stativu. Poté děti
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přecházejí na coachball, kde nadhazuje trenér týmu, ze kterého následně mohou přejít na
fastpitch (Novotná, 2014).
2.2.1 Historie softballu a baseballu
Už na začátku 14. století se v Anglii začali objevovat první předchůdci softballu a
baseballu. První z nich se jmenoval Stool ball, pojmenovaný podle stoliček, které
nahrazovaly mety. V 18. století se již stoličky nahradily kolíky zaraženými v zemi a
vznikl název Goal ball, ze kterého se později název změnil na Base-ball. Tento sport se
dostal do Ameriky, kde v 19. století získal oficiální pravidla a začala růst jeho popularita.
V roce 1876 byla dokonce založena Národní liga profesionálních baseballových klubů,
která pořádala utkání s placenými rozhodčími a začaly vznikat baseballové kluby (Süss,
2003).
Počátky softballu se úzce pojí s baseballem. Vznikl v 19. století jako halový přípravný
sport pro baseballové hráče. Pro hraní v tělocvičně se muselo zmenšit hřiště, zvětšit míč
a zkrátit pálka. Později se přesunul sport do venkovního prostředí a první oficiální turnaj
proběhl v roce 1930. O tři roky později získal sport jméno softball a Chicago uspořádalo
první mezinárodní turnaj. V roce 1952 vznikla Mezinárodní softballová federace – ISF,
která od té doby pravidelně pořádá Mistrovství světa žen i mužů (Süss, 2003).
Softball patřil mezi olympijské sporty od roku 1996 do roku 2008. V roce 2005 byl
softball společně s baseballem z programu vyřazen, a to s platností od letních
olympijských her v Londýně roku 2012. V roce 2013 po doporučení Olympijské komise
vznikla sloučením baseballové a softballové federace nová společná konfederace: World
Baseball Softball Confederation (World Olympic Commitee, 2018). Díky tomuto spojení
získaly oba sporty větší šanci k návratu do programu, protože byly silnější a také
genderově vyváženější. O zařazení na olympijské hry v roce 2016 v Riu de Janeiru se
ucházela WBSC s ženským softballem a mužským baseballem. V hlasování baseball
neprošel o 3 hlasy a softball pouze o 1 jediný hlas (Waage, 2021). Na další olympijské
hry už ale tyto sporty zařazeny byly, a to také díky pořadatelství Japonska, ve kterém jsou
baseball se softballem velice populárními sporty a japonské národní týmy se většinou
umisťují na medailových pozicích (olympic.org, 2018).
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2.2.2 Softball v Evropě a ve světě
Popularita softballu ve světě lze lehce ukázat na světovém žebříčku ženského softballu.
Velice oblíbený a rozšířený je softball v Severní Americe. Spojené státy americké se
podle WBSC (2020a) umístily na prvním místě a Kanada na třetím. Ve Spojených státech
je softball druhým nejoblíbenějším a nejhranějším ženským týmovým sportem na
univerzitách. Ve školním roce 2018/2019 na středních školách ve Spojených státech hrálo
softball 362 038 dívek (nfhs.org, 2019) a na univerzitách 20 419 žen (ncaa.org, 2019).
Když se podíváme na prvních 12 nejlepších týmů světa, hned 4 týmy jsou z Asie,
Japonsko na 2. místě, Tchaj-wan na 6. místě, Čína na 7. místě a Filipíny na 11. místě.
Nejlepší Evropské týmy se umisťují kolem konce 1. desítky s 9. Nizozemím, 10. Itálií a
12. Českou republikou (wbsc.org, 2020a).
Softball doposud není natolik rozšířeným sportem, aby ho ženy mohly hrát profesionálně.
Má nedostatek diváků, s čímž se pojí malý příliv financí. Většina klubů si zavedení
odměn nebo dokonce platů pro hráčky nemůže dovolit. V celém světě existují pouze 3
profesionální softballové ligy, a to ve Spojených státech (Profastpitch.com, 2021),
Japonsku (wbsc.org, 2020b) a na Tchaj-wanu (wbsc.org, 2020c).
2.2.3 Softball v České republice
Softball s původním názvem playgroundball na území České republiky, tehdy
Československa, přivezl profesor Machotka v roce 1919. Dalším významným mužem pro
český softball je Josef First, který velice prosazoval pálkovací hry na českém území.
Významným milníkem je přelom 50. a 60. let 20. století, kdy se začínají hrát
neorganizované turnaje v softballu v Praze, v Brně, v Přerově nebo v Hradci Králové
(Český olympijský výbor, 2018).
Rok 1992 je rokem velkých změn v organizaci pálkovacích her na českém území.
V tomto roce se oficiálně oddělil softball od baseballu a rok poté vzniká Česká softballová
asociace po zániku Federativního svazu softballu a baseballu, který souvisel se zánikem
Československa. Členská základna se neustále rozrůstá a v současnosti je registrováno
kolem sedmi tisíc hráčů v ČR (Český olympijský výbor, 2020).
Nejvyšší celostátní soutěž, která je rozdělena na dlouhodobou základní část a následnou
podzimní play-off, hraje osm ženských a stejný počet mužských týmů. Česká mužská i
ženská softballová reprezentace patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější v Evropě a neztratí
8

se ani na světové úrovni. Softball řídí v České republice od roku 1993 Česká softballová
asociace, která pořádá národní mistrovství, mládežnické turnaje a spolupořádá spoustu
mezinárodních akcí (G. Waage, osobní sdělení, 15. dubna 2021).
V posledních letech se významně začala rozšiřovat popularita mužského softballu. Začíná
vzrůstat počet mladých hráčů softballu, rozšiřují se juniorské ligy, začínají se pořádat
mužské mládežnické šampionáty. Baseball jako populárnější pálkovací sport pro muže
dlouhodobě zastiňuje mužský softball v ČR, je totiž oblíbený a rozšířený po celém světě,
kdežto mužský softball je rozšířen zejména v Evropě a jižní Americe (Ardi, 2014).

2.3 Sportovní akce
Sportovní akce je jakákoliv událost, při které profesionální nebo amatérští sportovci
ukazují své dovednosti a soutěží s ostatními. Jedná se o sportovní hry, utkání, zápasy,
události nebo závody zahrnující stroje, lidi nebo zvířata, na něž se kupují vstupenky a
jsou dostupné pro sledování veřejností. Takováto akce vyžaduje pečlivé plánování,
přípravy, kvalitní organizaci a nakonec realizaci samotné akce. Mezi sportovní akce se
řadí například zápasy, závody, turnaje, mistrovství nebo samotné olympijské hry (Getz,
2020).
Sportovní akce jsou organizovány napříč celým světem pro zdravé i handicapované muže
a ženy jakéhokoliv věku. Existují různé typy sportovních akcí (Masterman, 2014):
•

akce zaměřené na jeden sport nebo multisportovní akce;

•

celosvětové nebo státní nebo pouze regionální;

•

z časového hlediska od jednodenních po celoroční;

•

ze socioekonomického hlediska amatérské a profesionální;

•

zaměřené na diváka a zaměřené na účastníka;

•

podle úrovně sportovních dovedností účastníků se akce dělí do skupin od akcí
pro začátečníky po sportovní události pro elitní sportovce.

2.3.1 Mezinárodní sportovní akce
Mezinárodní sportovní akce je akce, na které soupeří závodníci nebo týmy různých
národností a která je zastřešená mezinárodní sportovní federací, mezinárodní sportovní
organizací nebo mezinárodní olympijskou komisí (Lawinsider, 2004).
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Na obrázku 2 vidíme rozdělení sportovních akcí podle úrovně turismu, který akce přiláká
a podle úrovně vlivu akce na společnost. Mezi tyto vlivy patří počet a typy turistů, které
akce přivede, ekonomické přínosy, potenciál růstu, podíl na trhu, kvalita, zlepšení image,
přínos pro rezidenty a komunitu a vliv na životní prostředí a udržitelnost zdrojů.
Příležitostná mega
akce
Vysoká úroveň
turismu a vysoký vliv
Pravidelné typické akce
Vysoká úroveň turismu,
vysoký vliv

Regionální akce (pravidelné i jednorázové)
Střední úroveň turismu, střední vliv
Lokální akce (pravidelné i jednorázové)
Nízká úroveň turismu, nízký vliv

Obr. č. 1 – Úrovně sportovních akcí
Zdroj: vlastní tvorba podle Getze a Page (2016)

2.3.1.1 Proces plánování sportovní akce
Plánování velké sportovní akce přináší spoustu práce a vynaložených financí. Země se
pro pořadatelství musí rozhodnout již několik let před konáním dané akce. Tato časová
prodleva se liší s velikostí události. U olympijských her se čas přípravy bude výrazně lišit
oproti například mistrovství Evropy. Ještě předtím, než je vybrán pořadatel akce, musí
uchazeči investovat miliony dolarů do příprav plánů a vytvoření nabídky na pořádání
akce. Běžně uchazeči o pořádání mega akcí, jako jsou olympijské hry, utratí 50 až 100
milionů dolarů na plánování a organizování akce, najímání konzultantů a nutnou dopravu
a cestování ještě před vybráním pořadatelské země. Po vybrání pořadatele se také musí
najít nebo postavit prostranství dostatečně velké pro pořádání ceremoniálů a samozřejmě
upravit, vylepšit nebo postavit sportovní areály (Yehia, 2018).
2.3.2 Diváctví
Sportovní akce přilákají celé spektrum diváků od věrného až fanatického fanouška po
náhodného kolemjdoucího. Někteří diváci jsou věrní danému týmu nebo sportovci,
zatímco jiní mají pouze zájem o daný sport.
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Hunt et al. (1999) dělí diváky na 5 typů na základě vnímání úspěchů, vstřebávání
informací a míry sounáležitosti:
•

Dočasný divák podporuje tým nebo jednotlivce pouze v době, kdy se sportovcům
daří a podávají dobré výkony, nebo také v souvislosti s velkou akcí (např.
olympijské hry). Také může divák tým podporovat kvůli jednotlivci. V takovém
případě, pokud hráč změní tým, změní se i oblíbený tým diváka.

•

Lokální (místní) divák podporuje zpravidla tým, který je v určité geografické
oblasti (nejčastěji v místě bydliště). Často se stává, že pokud se divák odstěhuje
z dané lokality, tak se jeho náklonnost k místnímu týmu sníží.

•

Oddaný divák na rozdíl od lokálního diváka po opuštění lokality neztratí zájem o
místní tým, s nímž je spojen emočními pouty, jež z části tvoří jeho osobnost.
Obecně nemá sklony k výkyvům náklonnosti ani v případě jakýchkoliv
negativních vlivů nebo výsledků.

•

Fanatický divák se identifikuje s týmem na vysoké úrovni, považuje ho za
důležitou součást svého života. Po rodině, práci a víře je tým jedním
z nejdůležitějších aspektů divákova života, nikdy však ostatní aspekty nepředčí.
Tento divák se často odlišuje od oddaného diváka vzhledem. Zatímco oddaný
divák bude chodit na zápasy, tak fanatický divák pomaluje své tělo týmovými
barvami nebo si obleče na utkání kostým.

•

Dysfunkční divák považuje věrnost týmu za nejdůležitější prostředek identifikace
sebe sama. Jinými slovy je pro tohoto člověka nejdůležitější součástí života
diváctví a vyhrávání, které často staví i nad rodinu, práci a víru a tyto zbylé
aspekty zanedbává. Někdy má tento typ diváka sklon k antisociálnímu chování,
například chuligánství ve fotbale.

2.3.2.1 Motivace diváků ke sledování akcí
K účasti na sportovních akcích mají diváci různé důvody. Mezi hlavní patří především
sociální kontakt s lidmi, často je tento faktor i důvodem sledování sportu jako takového.
Lidé mají při sledování sportu více společných témat k hovoru, také další možnost
příjemně stráveného společného času a obecně získají společný zájem, což lidi sbližuje.
Díky sportu člověk najde nové přátele, utuží vztahy se stávajícími přáteli a může zlepšit
vztahy i v rodině a dodat jim nový náboj (Solberg, 2017).
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Druhým důvodem, který úzce souvisí s prvním, je pocit skupinové náležitosti. Pokud
člověk fandí nějakému sportu, stane se součástí skupiny, kde si může najít přátele. Podle
Maslowovy pyramidy potřeb je pocit sounáležitosti velice důležitým faktorem pro štěstí
a spokojenost každého jedince (Maslow, 1943).
Třetí důvod je emocionální faktor. Sport přináší emoce, ať už přímo při provozování nebo
při fandění v hledišti. Lidé mohou zapomenout na své problémy, prožít napětí, štěstí,
zábavu a vášeň. Pořadatelské místo akce většinou cítí velkou hrdost a velice si plánování
akce užívá, a to i kvůli pozornosti, kterou akce k místu přinese během průběhu akce.
Sportovní fanoušci se často ztotožňují s jednotlivými sportovci, cítí týmovou identitu a
někdy se stává, že právě podporování týmu nebo jednotlivce během sportovní akce vede
k zvýšení sebevědomí fanouška a ke zlepšení sebereflexe (Solberg, 2017).
Dalším faktorem je zvýšení motivace ke cvičení, což vede ke zlepšování zdravotního
stavu v místní populaci. Nezanedbatelný faktor je také blízkost bydliště. Čím dál od
bydliště se akce odehrává, tím je nákladnější a obtížnější doprava a další výdaje spojené
s účastí. Velký problém přichází, pokud je akce vzdálená více než 1600 km, poté týmy
mají problém se dopravit i na mistrovství. Naopak pokud se akce odehrává blízko
bydliště, je větší pravděpodobnost, že diváka zaujme a přijde se podívat. Lidé si sice
užívají tzv. sportovní turismus neboli cestování za účelem sportování nebo divácké či
aktivní účasti na akci (Schwartzhoffová, 2010), ale preferují pořádání akce ve svém
regionu (Solberg, 2017).
2.3.3 Mezinárodní softballové akce
Softballové akce, kterých se účastní české kluby a reprezentace, pořádají dvě federace, a
to Evropská softballová federace a Světová baseballová a softballová konfederace.
V následujícím obrázku vidíme hierarchii softballových akcí. Na nejvyšším místě stojí
olympijské hry. Softball byl součástí programu olympijských her mezi lety 1996 a 2008.
V roce 2020 se softball společně s baseballem vrátil na olympijské hry do Tokia, a to
především kvůli oblíbenosti těchto dvou sportů v Japonsku a celé Asii (International
Olympic Commitee, 2018). Na druhé pozici můžeme vidět mistrovství světa, které je
hned po olympijských hrách nejdůležitější událostí softballu. Na dalších místech stojí
kontinentální mistrovství jako například evropské šampionáty, dále klubové poháry
mistrů, kde již nesoutěží reprezentace, ale jednotlivé klubové týmy, které vyhrály lokální
pohár nebo domácí nejvyšší ligu. Na nejnižší úrovni pyramidy ještě vidíme ostatní
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mezinárodní turnaje, mezi které patří například pražský softballový týden pořádaný
pražským klubem Eagles Praha nebo různé poháry pořádané jednotlivými zeměmi mimo
oficiální program mezinárodních soutěží.
Olympijské
hry
Mistrovství světa
Kontinentální mistrovství
Klubové poháry mistrů
Ostatní mezinárodní turnaje
Obr. č. 2 – Úrovně mezinárodních softballových akcí
Zdroj: vlastní tvorba podle WBSC a ESF (2021)

2.3.4 Mezinárodní softballové akce v Evropě a ve světě
Jak bylo již řečeno, v Evropě a ve světě organizují turnaje Evropská softballová federace
(ESF) a Světová baseballová a softballová konfederace (WBSC). Úroveň a popularita
softballu na jednotlivých kontinentech nebo dokonce zemích se velice liší. Softball je
nejrozšířenější především v severní Americe, kde má dlouhou historii a je rozšířeným
sportem, který se hraje v každém parku a na většině škol, podobně jako fotbal v České
republice (Groel, 2019). Další kontinent, na kterém je tento sport velice oblíbený je Asie,
a to především východní část jako je Japonsko, Taiwan a Čína, kde v prvních dvou
jmenovaných se dokonce hrají profesionální softballové ligy (wbsc.org, 2020b; wbsc.org,
2020c). Tyto země, ve kterých je softball již rozšířený, využívají sportovní akce
především ke zviditelnění pořadatelského místa a zvýšení prestiže klubu.
Ve zbytku světa softball nepatří mezi velice oblíbené a rozšířené sporty. Na těchto
místech se tedy mezinárodní akce využívají především ke zviditelnění sportu a rozšíření
popularity. Pořadatelství akcí se využívá jako jeden z hlavních prostředků k rozšíření
povědomí o sportu a přilákání více diváků a aktivních sportovců (Kokolakakis & LeraLopez, 2020).
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2.3.5 Mezinárodní softballové akce v České republice
České národní týmy se pravidelně umisťují na evropských šampionátech na prvních 4
místech a ve světovém žebříčku patří ženskému národnímu týmu 12. místo (3. v Evropě)
(wbsc.org, 2020) a mužskému národnímu týmu 7. místo (1. v Evropě) (wbsc.org, 2020).
Proto se na území České republiky pravidelně konají mezinárodní turnaje a mistrovství.
V České republice se pořádají mezinárodní turnaje už od roku 1993, kdy se v Praze
konalo mistrovství Evropy mužů. Ženský evropský šampionát se poprvé odehrál v České
republice o 4 roky později, a to v roce 1997 (wbsc.org, 2021). V mužské kategorii se
Česká republika řadí mezi nejčastější organizátory evropských mistrovství. Dalo by se
dokonce říct, že je Praha rodištěm evropského mužského softballu, protože v ní probíhala
všechna první mistrovství Evropy mužů – v roce 1993 muži, 1998 junioři a v roce 2017
kadeti, a dokonce také všechny evropské poháry začaly v Praze. Od té doby na českém
území proběhlo dalších 7 evropských šampionátů (další 2 měly probíhat v roce 2020
v Havlíčkově brodě, ale kvůli pandemii Covid-19 byly zrušeny), 13 evropských pohárů
(Ardi, 2014).
Česká softballová asociace na rozdíl od asociací z jiných zemí využívá mezinárodní akce
k rozšíření softballu po celém území státu. Mění města pořadatelství, aby rozvinula
kvalitu softballových areálů po celé republice, zviditelnila jednotlivé kluby a softball
v různých regionech a v neposlední řadě ukázala krásy České republiky příchozím
zahraničním fanouškům (G. Waage, osobní sdělení, 2021). Od prvního mezinárodního
turnaje pořádaného na území nynější České republiky se akce pořádaly již ve 12 městech:
v Praze, Havlíčkově Brodě, Ledenicích, Sezimově Ústí, Ostravě, Chocni, Pardubicích,
Mostu, Kostelci nad Orlicí, Plzni, Merklíně a v Mladých Bukách (Česká softballová
asociace, 2021).

2.4 Popularita sportu
Podle doc. Čáslavové (2020) vnímají firmy zajímající se o sponzoring popularitu sportu
především z pohledu divácké sledovanosti, dále podle oblíbenosti u velké skupiny lidí,
viditelnosti sportu v médiích a také podle toho, jestli je možnost sport provozovat na
jiných úrovních, než je vrcholová.
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2.4.1 Faktory popularity
Proč jsou nějaké sporty populárnější než jiné, je pro mnoho lidí záhadou. Typickým
příkladem je trojice sportů americký fotbal, basketball a baseball ve Spojených státech.
Tyto tři sporty mají základ v historii, pokud je sport s národem propojen dlouhou dobu
nebo dokonce v dané zemi vznikal, měl a má velký prostor k vytvoření velké členské
základny, rozvinutí a zdokonalení pravidel a dosažení finanční stability a podpory od
státu. Lidé mnohem pravděpodobněji budou podporovat své děti v hraní sportů, na
kterých sami vyrostli a znají je už od narození než sportů, které jsou nové.
Pro popularitu sportu jsou také důležitá čísla. Pro diváky jsou zajímavější sporty, ve
kterých se dají výkony hráčů vyjádřit v číslech, ať už se jedná o celkové skóre, statistiky
jednotlivých hráčů nebo celého týmu, procenta úspěšnosti a další hodnoty. V americké
NFL se při nástupu hráčů zobrazují jejich individuální statistiky a porovnání s ostatními
hráči v lize na informační tabuli, tak že to mohou vidět všichni diváci. Sporty jako lakros
nebo fotbal mohou být ve Spojených státech oproti ligám 3 zmíněných velkých sportů
vnímány jako jednoduché sporty, kde se pouze běhá a občas někdo skóruje. Statistiky do
sportu přidají jakýsi efekt profesionality sportu a diváci tak mohou sledovat zápas a
pomocí statistik předpokládat výsledky. Dalším důležitým faktorem je délka kariéry
hráčů. Pokud nejlepší sportovci mohou hrát sport na nejvyšší úrovni dlouho, umožňuje to
divákům podporovat své oblíbence delší dobu a podporuje to věrnost fanoušků. Pro
popularitu sportu je velice důležitá délka sezóny a frekvence zápasů. Pokud se sport hraje
pouze pár měsíců v roce a zbytek roku soutěže nejsou, není tolik oblíbený pro diváky.
Zvýšení frekvence zápasů vede i k zvýšení rivality mezi jednotlivými kluby, příchodu
nových a zvýšení loajality stávajících fanoušků (Groel, 2019).
Kdybychom tyto poznatky měli aplikovat na Českou republiku, zjistili bychom, že
nejoblíbenějšími sporty jsou fotbal a lední hokej (Čáslavová et al., 2009). Tyto dva sporty
mají dlouhou historii na českém území, a především fotbal je součástí výuky tělesné
výuky na většině, ne-li dokonce na všech základních a středních školách (Süss et al.,
2013). Naopak softball není tak rozšířený, ale jedná se o komplexní sport s velice
zajímavými pravidly a možností počítání divácky zajímavých statistik, proto má potenciál
pro zlepšení popularity.
Podle autora Kanezaki (2010) existuje 5 hlavních faktorů ovlivňujících popularitu sportu:
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•

Strukturální charakteristika sportu – Skládá se z 3 hlavních faktorů: hra,
soutěž a fyzická aktivita. Faktor hry má za úkol přinést člověku pozitivní emoce
a přivézt ho na jiné myšlenky. Soutěž je atraktivní pro lidi z diváckého hlediska,
protože mohou sledovat, který tým nebo hráč bude nejúspěšnější a vyhraje. Sporty
často reflektují historii a kulturu společnosti. Často jeden sport, který je populární
například v Asii nemusí mít úspěch v ostatních zemích.

•

Existence sportovních fanoušků – Lze říci, že fanoušek je ve sportu v roli
spotřebitele. Investuje peníze, čas a energii do sledování sportu nebo poslouchání
a čtení o něm v médiích. Celkově jsou to diváci, kdo podporují popularitu sportu.
Čím více je sport populární, tím více má diváků. Důležitost diváků lze ukázat na
faktu, že bez jejich dostatku nelze vytvořit profesionální ligu.

•

Kvalitní úroveň techniky hráčů – Technika je způsob hry, která je potřeba
k dosažení určitého cíle. Aby byl sport populární, musí být technika hráčů na
vysoké úrovni. Pokud například národní tým v daném sportu dosáhne velkého
úspěchu, lze očekávat zvýšení popularity v dané zemi. Velice zajímavým faktem
je, že diváci vnímají kvalitu techniky hráčů ještě pozitivněji, pokud se nejedná o
profesionální sport. S vědomím, že sportovec za trénink nezíská finanční ocenění,
ale stále je na velice vysoké úrovni, zvyšuje zájem a úctu diváka. V opačném
případě, pokud je kvalita techniky nízká, motivace diváků ke sledování už nebude
taková jako u kvalitních utkání.

•

Existence hvězdných hráčů – V profesionálním sportu je častým jevem spojení
diváckých preferencí s jednotlivci. Velice výrazní hráči vytváří image daného
sportu – mohli bychom ukázat příklad: David Beckham ve fotbale, Tiger Woods
v golfu, Roger Federer v tenise a další. Diváci navštěvují stadiony nejenom
z důvodu sledování sportu, ale také z důvodu sledování výkonů těchto
sportovních celebrit. Hvězdní hráči vznikají na základě sportovních dovedností,
vzhledu, osobnosti, chování a dalších faktorů. Pokud tento sportovec hraje za
nějaký tým, způsobí tím vzrůst popularity tohoto týmu a sportu obecně.

•

Vliv mass médií – Sport je na mass médiích velice závislý. Pokud by televizní
stanice nevysílaly sportovní utkání, noviny nepsaly o sportu články, v rádiu se o
něm nemluvilo, byla by popularita sportu výrazně nižší. Velice vysoké procento
diváků je totiž do sportu zahrnuto skrze mass média, jako například televizní
fanoušci jednotlivých sportů, kteří nechodí na utkání osobně.
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2.5 Vliv pořádání sportovních akcí na popularitu sportu
Dopad sportovní akce se dá popsat jako změna nebo ovlivnění určité aktivity nebo aktivit,
která by v běžné situaci nenastala. Tento vliv nebo dopad může nastat v jakýkoliv čas
v souvislosti s akcí. Může se jednat o okamžitý nebo o zpožděný dopad. Změny, které
z něho mohou plynout, jsou:
•

pozitivní nebo negativní,

•

dočasné nebo trvalé,

•

přímé nebo nepřímě,

•

vratné nebo nevratné,

•

plánované nebo neplánované,

•

jisté nebo nejisté,

•

krátkodobé nebo dlouhodobé.

Pozitivní vlivy se označují jako benefity a dělí se na 5 skupin: sportovní, ekonomické,
komunitní, sociální a kulturní (Canada Working Group, 2019).
Dopady sportovních akcí na popularitu sportu popisuje hodně autorů ve svých pracech.
Většina z nich rozebírá největší dopad akcí, a to motivaci k pravidelnějšímu sportování
nebo k vyzkoušení sportu provozovaného na sledované akci.
Dle Pettingera (2019) má pořádání velkých mezinárodních akcí klady i zápory, které jsou
vidět v obrázku č. 3.

Klady

Zápory

Příval turistů

Náklady

Dlouhodobá
investice

Krátkodobé
využití
zařízení

Výhoda
odkazu

Zvýšení daní
pro zaplacení
nákladů

Zlepšení
vizitky města

Otázka
bezpečnosti

Obr. č. 3 - Klady a zápory pořádání akcí
Zdroj: vlastní tvorba podle economicshelp.org
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2.5.1 Pozitivní dopady pořádání mezinárodních akcí
Hlavním přínosem je podle Pettingera (2019) zviditelnění pořadatelského města nebo
země a zlepšení prestiže, což vede k tomu, že se dané místo stane zajímavějším pro turisty
a investory. Dopad pořádání akce samozřejmě závisí na daném městě a jeho původním
stavu. Pokud je pořadatelské město již velice kvalitní a ověřenou destinací pro pořádání
velkých mezinárodních akcí, nebude dopad tak obrovský jako například ve městech
Afriky, které tak vysokou mezinárodní prestiž nemají. Některé státy používají akce ke
zvýšení svého statutu a reputace v zahraničním dění, proto se někdy do organizování
zapojují i političtí lídři a pomáhají vylepšit podmínky pro pořádání akcí. Často se státy
ucházejí o pořadatelství mega akcí, jako jsou olympijské hry právě z tohoto důvodu, ale
především jsou pro pořadatele zajímavé slíbené přínosy akce. Nejčastěji slibovaným
přínosem je zvýšení počtu aktivně sportujících jedinců nebo obecně větší zapojení občanů
do sportovní komunity (Legg et al., 2016).
Podle autorů Annear, Shimizu & Kidokoro (2019) a Ramchandani et al. (2015) existuje
velice úzké propojení mezi diváctvím na akci a motivací k aktivnímu sportování. Říkají,
že mega eventy mají potenciál inspirovat populaci ke zvýšení fyzické aktivity a
vyzkoušení daného sportu. Tento efekt nazývají Festival effect. Autor Ramchandani et
al. (2019) dále popisuje Demonstration effect, který říká, že akce může přispět ke zvýšení
frekvence sportování u již aktivních sportovců anebo může oživit zájem u bývalých
sportovců, kteří v participaci na daném sportu polevili. Provedl výzkum, ve kterém 80 %
respondentů uvedlo, že je sportovní akce vedla k častějšímu sportování, ale pouze
v malém měřítku, 1,29 na škále od 0 do 3.
Myšlenku propojení akcí se zvýšením sportování sdílí výzkum agentury UK Sport (2011).
Přes dvě třetiny účastníků výzkumu bylo během 3 měsíců před výzkumem divákem velké
sportovní akce – mega eventu, tzn. olympijské hry nebo mezinárodní akce světového
měřítka. 28 % z těchto diváků se díky sledování akce v televizi rozhodlo sport začít
praktikovat nebo zvýšit frekvenci podnikání této sportovní aktivity. Toto procento
ukazuje, že v televizním vysílání sportovních akcí je velký potenciál pro rozpohybování
populace. Velké sportovní akce jsou obecně velkým iniciátorem pro vyzkoušení daného
sportu. Výzkum ukázal, že 68 % diváků přítomných na velkých sportovních akcích se
díky tomuto zážitku cítí motivováno k vyzkoušení sportu. Nejvíce ale tento efekt účinkuje
na již aktivní sportovce. Akce mají vliv především na mladé jedince. Výzkum ukázal, že
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téměř ¾ z diváků přítomných na akci mladších 25 let a ½ diváků do 25 let sledujících
akci v televizi byla sledováním motivována k častějšímu sportování. Mezi největší
motivační faktory akcí patří výkony sportovců, sportovci samotní, atmosféra, místo
konání a prezentace akce. Motivaci k vyzkoušení sportu lze podle autorů Chalipa,
Greenové, Taksové a Misenerové (2016) během akce navýšit propojením sportovní akce
s národní nebo regionální strategií rozvoje sportu. Pokud je divákům umožněno získat
během akce informace o sportu, jeho organizaci v dané zemi nebo městě a dostanou
možnost si sport vyzkoušet a následně jim budou ukázány možnosti, jak a kde sport
provozovat, získá dosah akce úplně jiný rozměr. To samé platí pro televizní vysílání, ve
kterém lze obsáhnout během přestávek informace o sportu a možnosti pro sportovce. Při
vysílání není už nutné vyzkoušení sportu, protože se předpokládá, že člověk sledující
sport v televizi již sport někdy vyzkoušel a zběžně pravidla zná.
Dalším velikým přínosem jsou dlouhodobé investice. Pokud město pořádá akci, jako jsou
například olympijské hry, bude investovat do sportovního zázemí, infrastruktury
ubytovacích služeb a do dalších míst, aby bylo schopné pojmout příval diváků, kteří se
na akci přijedou podívat nebo se přijedou účastnit. Využití dotací a vlastních financí na
všechny tyto investice se do budoucnosti vyplatí, protože zázemí v pořadatelském místě
zůstane a bude moct být nadále využíváno (Pettinger, 2019).
Další výhodou je vytvoření pracovních pozic při několikaletém procesu plánování
sportovní akce. Tím může akce pomoci pozvednout úpadek ekonomiky (Pettinger, 2019).
Mezi další pozitivní dopady patří například hrdost národa, utužení mezinárodních vztahů,
což se ukázalo nejvíce po druhé světové válce, kdy k míru velice pomohl olympijský mír,
dále zvýšení počtu turistů a také ulehčení socializace zprostředkováním společného zájmu
a tématu k hovoru (Annear, Shimizu & Kidokoro, 2019).
2.5.2 Negativní dopady pořádání mezinárodních akcí
Na obrázku 4 vidíme, že mezi nevýhody pořádání velkých mezinárodních akcí patří
především obrovské náklady na postavení zázemí, provoz, zajištění bezpečí během akce
a vylepšení infrastruktury města. Často tyto stadiony zůstávají například po olympijských
hrách nevyužívány a jeví se jako ztráta peněz. Proto se před velkou akcí, která vyžaduje
postavení velkého zázemí, musí naplánovat i další využití těchto budov po skončení akce.

19

Jednou z možností, jak pokrýt náklady na akce, je zvýšení daní, což vede
k nespokojenosti obyvatel.
Podle autorů Chalipa, Greenové, Taksové a Misenerové (2016) je dlouhodobým
problémem, že náklady na pořadatelství sportovní akce často převáží její přínosy.
S pořadatelstvím akce se pojí nutnost vylepšení sportovního zázemí jako je rekonstrukce
budov v areálu, vylepšení kvality samotného hřiště, přistavění zázemí pro hráče a diváky,
jako například stánky nebo restaurace na prodej občerstvení nebo šatny s umývárnami.
Tyto náklady spojené s vylepšením areálu ale později vedou k dlouhodobějšímu zvýšení
zisků, protože klub může nabízet kvalitnější služby za vyšší cenu a zvýší se zájem o
pronájem prostor. David Legg et al. (2016) říkají, že v posledních 10 letech čím dál více
zemí odmítá pořadatelství velkých akcí s odůvodněním, že při jejich předchozím
pořádáním velké akce nebyl výsledek takový, v jaký doufali. Během procesu vybírání
pořadatele akce, například olympijských her, často města nabídku odvolají, protože se
obávají o malou návratnost. Tento ne příliš příznivý trend ukazuje větší zodpovědnost
veřejnosti a realističtější pohled na poměr nákladů a přínosů akce.
Během velkých akcí, jako jsou různé světové šampionáty nebo olympijské hry, se
objevují výsledky a různé dění v médiích. Většinou pořadatelé díky akci získají větší
prestiž a pozitivní ohlasy médií, ale může se stát, pokud akce není dobře naplánována
nebo se při průběhu akce něco pokazí, že pořadatel získá negativní publicitu, která není
tolik výhodná (Pettinger, 2019).
Sledování sportovních akcí je podle autorů Chalipa, Greenové, Taksové a Misenerové
(2016) pasivní formou zábavy, což se může stát rozptýlením a následně vést ke snížení
aktivního sportování diváků.
Musí se zmínit i časté bariéry rozšíření počtu aktivních sportovců jako jsou nedostatečná
kapacita k přijetí nových členů, nával nových členů pouze v lokalitě pořádání akce a
vysoká úroveň elitních sportovců na akci, která odrazuje nové zájemce od vyzkoušení,
protože mají pocit, že se jim nikdy nevyrovnají (Chalip, Green, Task & Misener, 2016).
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3 Cíl a úkoly práce
V této části bakalářské práce jsou vymezeny hlavní cíl práce a dílčí úkoly, které
povedou k jeho splnění.

3.1 Hlavní cíl
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jaký má vliv pořádání velkých
softballových akcí na popularitu softballu mezi obyvatelstvem České republiky, dále na
sledovanost a velikost členské základny. Dále má zjistit, jestli strategie zvolená Českou
softballovou asociací, tzn. využití pořadatelství velkých softballových akcí k rozšíření
povědomí o softballu mezi obyvatele České republiky, přináší výsledky.

3.2 Dílčí úkoly
•

určení teoretických východisek, na kterých bude výzkum zakládat

•

zjištění změn počtů členů České softballové asociace v souvislosti s pořádanými
akcemi

•

zjištění změn sledovanosti televizních přenosů softballových zápasů v čase

•

zjištění úrovně povědomí o softballu mezi obyvatelstvem pomocí dotazníku

•

rozhovor s marketingovou manažerkou České softballové asociace Danielou
Viktorýnovou

o

pořadatelství

mezinárodních

softballových

akcí

a

o

marketingovém plánu ČSA
•

rozhovor s předsedou České softballové asociace Gabrielovi Waage o porovnání
úrovně softballu v zemích Evropy a porovnání Evropy se zbytkem světa

•

vyhodnocení výsledků výzkumu

•

vyvození závěrů
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4 Metodika práce
Bakalářská práce je složena z teoretických východisek a vlastního výzkumu. Kapitola
Metodika práce upřesňuje postup a metody výzkumu.

4.1 Výzkum
Hendl (2016) popisuje výzkum jako „proces vytváření nových poznatků. Jedná se o
systematickou a pečlivě naplánovanou činnost, která je vedena snahou zodpovědět
kladené výzkumné otázky a přispět k rozvoji daného oboru.“
Každý výzkum musí plnit tři hlavní charakteristiky:
•

Jedinečnost – informace o výzkumu jsou nové, nikdo před zadavatelem je ještě
nevyzkoumal;

•

Vysokou vypovídající schopnost – výzkum obsahuje pouze relevantní informace,
které popisují zkoumaný problém, dá se zajistit specifikací skupiny respondentů;

•

Aktuálnost informací – výzkum obsahuje pouze aktuální informace, které
odpovídají pro časový úsek, ve kterém výzkum probíhá, dá se zajistit vymezením
krátkého časového období zkoumání (Kozel, Mynářová & Svobodová, 2011).

4.2 Postup výzkumu
Aby byl výzkum správně proveden, musí dodržovat daný postup, který se skládá
z několika po sobě jdoucích kroků, který popisuje autor Hendl (2016).
•

Příprava obsahuje výběr výzkumného tématu a základní metodologie. Prvním
krokem je určení oblasti výzkumu a vymezení problému, poté je vymezen účel
výzkumu a otázky, které budou kladené v souladu s vybranou strategií výzkumu.

•

Plán výzkumu je nejdůležitějším krokem procesu. Během plánování se navrhuje
celý výzkum, vybírají se zkoumané subjekty a dokončují se detaily na výzkumu.
Určují se čas a místo provedení výzkumu a osoby zahrnuté do výzkumu. V této
fázi vzniká písemná podoba plánu výzkumu.

•

Provedení studie je samotný proces sběru dat a jejich analýza s cílem zodpovědět
výzkumné otázky. Provedení probíhá podle výzkumného plánu. Data získaná

•

Zpráva o výsledcích výzkumu prezentuje informace zjištěné výzkumem neboli
výsledky výzkumu.
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4.3 Výzkumný vzorek
Výzkumný vzorek může být podle typu výběru:
•

náhodný,

•

mechanický,

•

záměrný,

•

dostupný (Hendl, 2012).

Pro účely této bakalářské práce byl vybrán vzorek dostupný, který se skládal z 232
respondentů.
4.3.1 Segmentace trhu a určení cílové skupiny
Na začátku výzkumu je potřeba určit cílovou skupinu respondentů. Pro výzkum je často
vhodné se dotazovat pouze určité části populace vymezené určitými kritérii. Proto
provedeme segmentaci trhu neboli rozdělení trhu na jednotlivé části pomocí hledání
vztahů mezi potřebami spotřebitelů a aktivitami prodejce (Čáslavová, 2020).
Segmentace trhu v této práci proběhla pouze omezením vzorku na osoby žijící v České
republice a ve věku mezi 5 a 85 lety.

4.4 Zdroje dat
Horáková (1992, s. 75) dělí data do 2 velkých skupin:
•

Primární – data shromažďovaná výhradně ve spojení se zkoumaným
problémem. Tyto data jsou nová, před výzkumem nikým nevyzkoumaná.

•

Sekundární – můžou mít vnitřní a vnější zdroje. Vnitřní sekundární data jsou
data získaná běžným sledováním činnosti subjektu, například firmy. Vnější
sekundární data lze získat z různých publikací a zpráv. Sekundární data jsou
rychleji dostupná a měně nákladná než data primární.

V bakalářské práci byly použity oba typy zdrojů dat. Primární data byla vyzkoumána
pomocí kvantitativní metody dotazníku a kvalitativní metody hloubkového interview.

4.5 Hloubkové interview
Podle Švaříčka, Šeďové et al. (2007) je hloubkové interview jedna z nejvyužívanějších
metod kvalitativního výzkumu. Jedná se o nestandardizované dotazování jednoho
respondenta jedním tazatelem. Cílem tohoto typu rozhovoru je získat detailní a
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komplexní informace o studovaném jevu. Tazatel se při strukturovaném rozhovoru drží
předem dané struktury otázek a případně podnítí dotazovaného k rozvinutí myšlenky,
která je pro výzkum příhodná. Hloubkový rozhovor může mít různé typy, například
danou strukturu nebo volnou strukturu, dále může být rozhovor tvořivý nebo také
v rámci evaluace. Při nestrukturovaném rozhovoru diskutují tazatel s dotazovaným na
téma úvodní otázky a na toto téma se přirozeně formují další otázky. Při tomto typu
rozhovoru je nutné mít k dispozici zkušeného tazatele, který je schopen podnítit
dotazovaného k dostatečnému vyjádření a rozvinutí myšlenky.
Pro účely této bakalářské práce byly uskutečněny dva hloubkové rozhovory. Oba
proběhly kvůli pandemickým nařízením přes online platformu Zoom a tazatelem byl
přímo vyhotovitel této bakalářské práce. Před začátkem oba dotazovaní podepsali
informovaný souhlas s poskytnutím rozhovoru schválený etickou komisí UK FTVS.
Vyjádření etické komise a informované souhlasy jsou přiloženy k práci v příloze 1, 2 a
3.
První rozhovor probíhal dne 17. března 2021 s předsedou České softballové asociace a
prezidentem Evropské softballové federace Gabrielem Waage. Rozhovor se skládal z 8
otázek na téma porovnání českého a světového softballu. Rozhovor je přiložen k práci v
příloze 4.
Druhý rozhovor se odehrával 29. března 2021 s marketingovou ředitelkou ČSA
Danielou Viktorýnovou. Rozhovor se skládal z 11 otázek na téma propagace softballu a
pořádání mezinárodních softballových akcí. Rozhovor je přiložen k práci v příloze 5.

4.6 Dotazník
Dotazování je základem kvantitativních metod a technik sběru dat. Existují 4 metody
dotazování: osobní, telefonické, písemné a elektronické.
Podle Horákové (1992, s. 83-4) je dotazník „souborem různých otázek, uspořádaných
v určitém sledu. Je předkládán respondentovi, jehož úlohou je vyjádřit osobní názor ve
formě odpovědí na předložené otázky. Má-li dotazník přinést výzkumnému týmu
hodnotné informace, musí se jeho sestavení řídit určitými pravidly:
● Dotazník by neměl být zahájen osobními a důvěrnými otázkami.
● V dotazníku nesmějí být obsaženy předpojaté otázky, tj. otázky navádějící
respondenta k určité odpovědi.
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● Otázka nesmí obsahovat vágně vymezené údaje.
● V dotazníku není vhodné užívat slova se silným citovým zabarvením.
● Dotazník nesmí obsahovat vícenásobné otázky. (Horáková, 1992)
V rámci této bakalářské práce byl vytvořen dotazník skládající se z 27 otázek na téma
Popularita softballu v ČR a vyplnilo jej 232 respondentů. Text dotazníku je přiložen
v příloze 6. Před samotným šetřením proběhla pilotáž v termínu 22. až 26. března 2021,
která čítala 7 osob z různých skupin ve vztahu k softballu. Na základě výsledků pilotáže
byly provedeny lehké úpravy ve větvení a formulaci některých otázek. Sběr dat probíhal
od 29. března do 1. května. Dotazník byl šířen zejména přes sociální sítě a email. Na
obrázku 5 je zobrazeno větvení dotazníku a jeho operacionalizace.
4.6.1 Operacionalizace dotazníku
otázka
3
otázka
4
otázka
5
otázka
20
otázka
21
otázka
7
otázka
8
otázka
9
otázka
10
otázka
11
otázka
12
otázka
13
otázka
22

otázka 1
otázka 2
otázka
24
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akce
Domácí
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Sledovanost

Televize

Popularita
softballu v České
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Motivace
diváků
otázka
14

Vliv
mezinárodních
akci na popularitu

otázka
6
otázka
23

otázka
15

Členská
základna
Demografické
otázky

Obr. č. 4 – Operacionalizace
Zdroj: vlastní tvorba (2021)
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5 Výsledky
Tato bakalářská práce se skládá z kvantitativního dotazníku a ze dvou kvalitativních
hloubkových rozhovorů se zaměstnanci České softballové asociace. Dotazník vyplnilo
podle serveru Vyplň.to 232 respondentů. Již úvodní otázka vyřadila 11 respondentů
z dalšího vyplňování dotazníku, zbytek respondentů nutně nevyplňovalo všechny
následující otázky. Pořadí otázek pro každého respondenta bylo dáno větvením
dotazníku.
Otázky dotazníku byly soustředěny především na tématiku popularity softballu mezi
běžnými lidmi z různých věkových skupin a regionů a dále zjišťoval návštěvnost
domácích a mezinárodních softballových akcí na území České republiky.

5.1 Charakteristika respondentů
Jak již bylo řečeno výše, dotazník vyplnilo 232 respondentů. Z tohoto vzorku bylo více
žen než mužů, přesněji 166 žen a 66 mužů.

28%

72%

Žena

Muž

Graf 1 – Pohlaví respondentů
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Když se podíváme na věkové rozložení respondentů v grafu 2, tak uvidíme, že více než
polovina je ve věku 19–29 let. Tato věková skupina odpovídá buď aktivním
sportovcům, kteří hrají za dospělou kategorii nebo také lidem, kteří chodí jako diváci
s přáteli na sportovní akce. Jsou charakterističtí tím, že většinou ještě nemají rodinu a
závazky v práci a například studují vysokou školu, takže mají více volného času. Další
část respondentů tvořili lidé mezi 30 a 59 lety. Do této skupiny patří často rodiče, kteří
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podporují své děti ve sportu, často se účastní jejich zápasů a turnajů nebo ve volném
čase po práci odpočívají u televizních přenosů sportovních zápasů.

11%

2%

52%
35%

19-29

30-59

13-18
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Graf 2 – Věk respondentů
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Metodika výzkum byla koncipována tak, aby složení respondentů pokrylo co nejvíce
regionů České republiky. Nejvíce respondentů bylo z Prahy, která je centrem českého
softballu a evropského mužského softballu. Toto číslo ukazuje, že vzorek výzkumu byl
spíše dostupný.
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Graf 3 – Místo bydliště respondentů
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

5.2 Vztah respondentů k softballu
Na úvod dotazníku byla zvolena otázka, jestli respondent ví, co je to softball. Ze všech
232 odpovědí bylo 95 %, tzn. 221 kladných.
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Graf 4 – Znalost softballu
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Graf 5 popisuje, jaký vztah mají respondenti k softballu. Je vidět, že i když byl vzorek
dostupný, byl rozmanitý a pouze 28 % respondentů patřilo přímo mezi softballovou
komunitu. Více než třetina nemá žádný vztah k softballu a téměř čtvrtina má malý
vztah. Do této skupiny patří příležitostní hráči, respondenti se zájmem o softball anebo
osoby se vztahem k některému z hráčů. 3 % respondentů se identifikují jako aktivní
diváci. U softbalu tato role není tak častá jako například u fotbalu nebo také hokeje, tito
respondenti jsou převážně bývalí hráči, kteří přišli podpořit své přátele, partnery anebo
příbuzné.
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34%
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Trenér/člen realizačního týmu Aktivní divák

Graf 5 – Vztah respondentů k softballu
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Respondentů, kteří odpověděli, že jsou aktivní, bývalí nebo příležitostní hráči, jsem se
zeptala, co je přivedlo k softballu. Nejvíce lidí uvedlo, že po vyzkoušení sportu na
táboře, ve škole nebo někde jinde je sport zaujal natolik, že ho začali hrát. S tím se pojí i
třetí nejčastější odpověď, atraktivita sportu. Softball je netradiční sport, který je divácky
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i hráčsky velice zajímavý. Druhá nejčastější odpověď byla, že respondenta k softballu
přivedl někdo známý, což není překvapivá odpověď. Hodně lidí začne sport provozovat
po doporučení od přátel nebo rodiny.
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Graf 6 – Důvod začátku hraní softballu
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Respondenti, kteří na otázku, jaký mají vztah k softballu, odpověděli jednu z možností
aktivní divák, trenér/člen realizačního týmu, mám vztah k hráči nebo zajímá mě, dále
odpovídali na otázku, proč se začali věnovat softballu.
Možnosti odpovědí byly stejné jako u otázky pro hráče, ale jak vidíme v grafu 6,
odpovědi se liší. Nejvíce respondentů se věnuje softballu z důvodu vztahu k hráči nebo
trenérovi, jedná se například o rodiny nebo partnery hráčů, kteří nejčastěji zaplňují
tribuny na utkáních. Dalším významným faktorem je opět zájem po vyzkoušení sportu a
atraktivita sportu. V obou případech grafy ukazují, že celkem vysoká část respondentů
má vztah k softballu díky blízkosti hřiště od jejich bydliště. Velkou výhodou
softballových hřišť v České republice je, že jsou často v blízkosti cyklostezky, po které
lidé jezdí na kole nebo kolečkových bruslích a někdy se zastaví a sledují zápas, který se
na hřišti odehrává.
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Graf 7 – Důvod začátku věnování se softballu
Zdroj: vlastní tvorba (2021)
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Naopak pouze 5 respondentů bylo přivedeno k softballu díky účasti na mezinárodní
akci. Tato hodnota ukazuje, že mezinárodní akce mají velmi malý vliv na zvýšení
popularity z pohledu členské základny.
Pro účel výzkumu byli vyselektováni pouze respondenti, kteří nemají přímý vztah
k softballu a následně se u nich zjišťovaly jejich odpovědi na 3 otázky z dotazníku
ohledně návštěvnosti akcí. Tabulka 1 ukazuje, že nejvíce aktivními diváky jsou
respondenti se vztahem k hráči nebo trenérovi. Velkou část divácké základny tvoří
právě rodiny, partneři a přátelé hráčů, proto vidíme, že 23 z 32 respondentů z této
skupiny bylo někdy divákem na domácí akci, aby podpořilo právě tuto sobě blízkou
osobu. Ve skupině příležitostných hráčů není vysoká sledovanost. Jedná se o osoby,
které často k softballu velký vztah nemají, pouze příležitostně s přáteli hrají pro zábavu.
Skupina respondentů, která se zajímá o softball, hodně sleduje softball v televizi.
Zajímavá jsou čísla u respondentů s žádným vztahem k softballu. V poměru s ostatními
skupinami jsou počty respondentů účastnících se akcí vysoká, ale pokud se porovnají
s celkovým počtem respondentů ve skupině Žádný, je zřejmé, že se o nijak zvláště velké
procento nejedná. Návštěvnost akcí u této skupiny je malá.
S ohledem na mezinárodní akce lze zaznamenat, že se jich účastnilo velice nízké
procento respondentů bez přímého vztahu k softballu. Jedná se pouze o 15 %
respondentů.
Počet
Vztah k softballu
respondentů
Mám vztah k
hráči/trenérovi
32
Příležitostně si zahraji
30
Zajímá mě
16
Žádný
74
celkem
152

Účast na mezinárodní Účast na domácí
akci v ČR
akci v ČR
11
6
3
3
23

Sledování
softballu v TV

23
7
9
14
53

16
10
11
13
50

Tabulka 1 - Účast na akcích respondentů bez přímého vztahu k softballu
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Pro zjištění charakteristických znaků vzorku, následovaly ještě 2 otázky – jak často
respondent hraje nebo hrál softball a v jakém roce se začal softballu věnovat.
Z odpovědí vyšlo, že dvě třetiny respondentů softball pouze párkrát zkusilo,
příležitostně ho hrají pro zábavu nebo ho dokonce nikdy nehrálo. 27 % z respondentů
odpovědělo, že softball hráli soutěžně, ať už na extraligové úrovni nebo na úrovni
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přeborů, nižších lig nebo juniorských turnajů. Toto procento by odpovídalo aktivním
hráčům, bývalým hráčům a části respondentů ze skupiny trenérů a realizačního týmu.
V softballu, jako ve většině jiných sportů, je běžné, že hráči se po ukončení kariéry
stávají trenéry nebo jinak pomáhají svému klubu.
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Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Druhá otázka byla, kdy se začali věnovat softballu. 40 % respondentů se začalo zajímat
o softball nebo ho začalo hrát v posledních 20 letech. Graf 8 znázorňuje, že čím
pozdější datum začátku má odpověď, tím více respondentů se začalo sportu věnovat.
Jediný výkyv je vidět mezi lety 2011 a 2015. Do tohoto rozmezí se zařadilo nejvíce
respondentů, což lze přiřadit věkovému rozpětí vzorku. Nejběžnější věk pro začátek
hraní softballu je přibližně mezi 8 a 12 lety. Graf 2 ukazuje, že dotazník vyplnilo hodně
mladých lidí, kteří mezi lety 2011 a 2015 byli v ideálním věku pro své začátky se
softballem.

5.3 Televizní přenosy softballu
Softball se v posledních letech začíná čím dál častěji objevovat v televizi. Kromě
mezinárodních akcí jako jsou mistrovství světa, olympijská kvalifikace a mistrovsví
Evropy, běží v televizi i vybrané zápasy extraligy. Vzhledem k vysokým nákladům na
jeden odvysílaný zápas, které se pohybují okolo 100 tisíc korun, není vysílání
extraligových utkání častou záležitostí. Česká softballová asociace se rozhodla, že zatím
nebude uzavírat smlouvu se soukromými vysílacími společnostmi, protože není
zaručená návratnost investice. Většina stálých diváků totiž preferuje před televizními
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utkáními streamy z jednotlivých hřišť (Daniela Viktorýnová, osobní sdělení, 29. března
2021).
Graf 10 znázorňuje, že více než půlka respondentů již viděla televizní utkání.
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Graf 10 - Sledovanost softballu v televizi
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Graf 11 znázorňuje sledovanost jednotlivých utkání v televizi. Nejvíce respondentů
vidělo v televizi utkání z mistrovství světa, dále extraligové zápasy ze sezóny 2020 a
poté olympijskou kvalifikaci 2019. Více může napovědět také tabulka 1, kde jsou
sepsány údaje o sledovanosti softballu v televizi přímo z archivu ČT.
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Graf 11 – Typ sledovaného zápasu v televizi
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Následující tabulka zobrazuje hodnoty rating, rating v tisících, share a reach v tisících.
Rating neboli podíl osob z cílové skupiny, který sledoval průměrnou sekundu daného
pořadu, je nejvyšší u mistrovství světa. Hodnoty jsou u všech vysílaných akci velice
nízké, pod půl procenta obyvatel České republiky. Průměrný rating všech akcí je 0,4 %.
Toto číslo ukazuje, že softball je málo sledovaným sportem a v důsledku tohoto faktu se
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utkání nevysílají v hlavních vysílacích časech. Na ČT Sport se softball dostane pouze ve
všední dny a často v nočních hodinách, kdy už většina diváků spí. (Daniela
Viktorýnová, osobní sdělení, 29. března 2021) V tisících se dívalo na utkání průměrně
pouze 30 tisíc lidí.
Share neboli podíl sledovanosti daného pořadu na celkové sledovanosti v daný čas je
mírně vyšší než rating. Průměrná hodnota se pohybuje nad úrovní 1 %. Nejvyšší share
ze všech vysílaných zápasů měly utkání na mistrovství Evropy žen v roce 2010.
Vysokou hodnotu má také mistrovství světa mužů 2019.
Posledním zjištěným ukazatelem je reach v tisících. Jedná se o podíl osob z cílové
skupiny, které strávili sledováním pořadu alespoň jistou předem danou jednotku času (v
našem případě 3 nepřetržité minuty). Výrazně největší reach mělo mistrovství světa
mužů v roce 2019, téměř 1,75 milionu diváků. Takto velký úspěch přičítám tomu, že
když člověk vidí v programu vysílání mistrovství světa v jakémkoliv sportu a vidí, že se
ho účastní český tým, zaujme ho zápas natolik, že alespoň na krátkou chvíli přenos
zapne a sleduje. Dále měly velký dosah mistrovství Evropy žen v letech 2010 a 2013.
V roce 2010 byl ženský tým do 22 let velice úspěšný a získal zlaté medaile a titul mistra
Evropy. V roce 2013 bylo mistrovství také zajímavé, protože se konalo v Praze a
ženský tým skončil na bronzové příčce. Od té doby mistrovství Evropy v ženské
dospělé kategorii v Praze neproběhlo.
Typ akce
Rating %
ME žen 2010
0,3
ME žen 2013
0,4
ME mužů 2014
0,3
ME žen 2018
0,2
MS v softballu 2019
0,5
OH kvalifikace žen 2019
0,2
Extraliga mužů 2020
0,2
Extraliga žen 2020
0,1
průměr
0,4

Rating tisíce
25
30
28
19
40
15
15
7
30

Share %
2,00
1,12
0,88
0,93
1,57
0,93
0,45
0,26
1,18

Reach tisíce
256
329
133
163
1732
124
121
25
857 *

Tabulka 2 – Sledovanost softballu v televizi
Zdroj: vlastní tvorba podle archivu ČT (2021)

Na otázku, Jaký vliv mělo na respondenta sledování softballu v televizi, většina
odpověděla, že především přineslo zábavu. Díky spotům, které jsou vloženy mezi
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jednotlivé směny, lidé zjistí více informací o softballu, jeho pravidlech a jednotlivých
hráčích a regionech, ve kterých softball hrají. Obecně přenosy zlepšují popularitu
softballu a zájem diváků o mezinárodní akce. V grafu 12 lze zaznamenat, že sledování
softballu v televizi nemá velký vliv na počátky hraní softballu a na registraci do klubu.
Pouze 2 lidé byli takto motivováni po sledování utkání.
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Graf 12 – Vliv sledování softballu v televizi na respondenta
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Pro všech 106 respondentů, kteří odpověděli, že nikdy nesledovali softball v televizi,
následovala otázka, co by je ke sledování přimělo. Přibližně polovina respondentů
odpověděla, že nic. Jedná se především o respondenty bez vztahu k softballu, kteří o
sport ani zájem nemají.
Zbylých 52 respondentů by preferovalo výrazně větší informovanost o výsledcích
České republiky ve světě, přiblížení softballových pravidel a lepší propagaci a vysílací
časy. Motivací ke sledování akcí je pro českou populaci také předpokládaný výsledek
českého týmu nebo sportovců. Pokud by v propagaci zaznělo, že český tým bude
bojovat o medaile a jedná se o favorita akce, byla by sledovanost podle grafu 13 vyšší.
Dále je problémem špatný vysílací čas, protože softball jako málo populární sport je
vysílán mimo hlavní vysílací čas a běžně i během nočních hodin nebo v čase běžného
pracovního dne. Diváci požadují také během zápasů zjednodušený výklad pravidel a
jednoduchý komentář, který by jim pomohl pochopit dění zápasu.
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Graf 13 – Motivy ke sledování softballu v televizi
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

5.4 Domácí akce na území České republiky
Tato část dotazníku měla za úkol zmapovat popularitu softballu na území České
republiky z pohledu povědomí o úrovni softballu a kvalitě soutěží v tomto sportu. Je
rozdíl mezi tím, když člověk zaznamená, že se v Praze koná mistrovství světa
v softballu a tím, že ví o kvalitě českého softballu a jeho lig. Pomocí otázek dotazník
zjistil, jestli respondent někdy byl účastníkem domácí softballové akce a o jakou akci se
jednalo.
Graf 14 znázorňuje, že 54 % respondentů bylo někdy divákem na domácí softballové
akci.
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Graf 14 – Divácká účast na domácí softballové akci
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Pro 116 respondentů, kteří odpověděli Ano, následovaly další otázky. První zjišťovala,
o kterou akci se jednalo. V grafu 15 vidíme, že největší část respondentů se účastnila
ženské extraligy nebo některé z mládežnických dívčích extraligových soutěží. Velká
část respondentů byla divákem na mužské extralize.
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Graf 15 - Typ navštívené domácí akce
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Dotazník dále obsahoval otázku, která zjišťovala, jestli respondent sleduje spíše ženský
nebo mužský softball. Výzkum se skládal ze 72 % ženských respondentů a z 28 %
mužských respondentů. Vzorek respondentů byl dostupný, jednalo se o osoby v okolí
výzkumníka, jež je aktivní hráčkou ženského softballu. Otázka neměla tak vysoký
rozptyl, výsledek byl mírně nakloněn ženskému softballu – v rozpětí -2 až +2 vyšla
hodnota -0,575 s rozptylem 1,122. Většina respondentů nepreferuje jednu z možností.
Výsledek ukazuje, že v České republice jsou tyto dvě větve, ženský a mužský softball,
v rovnováze. Tato skutečnost není ve světě ani v Evropě běžná. Většinou baseball jako
mužský sport zastíní mužský softball nebo ho úplně vyřadí ze spektra sportů nabízených
v dané zemi, což se stalo například v Holandsku (Gabriel Waage, osobní sdělení, 17.
března 2021).
Další otázka zjišťovala, co respondenta motivovalo k účasti na domácí akci. V grafu 16
vidíme, že převážně se jednalo o vztah k hráči nebo trenérovi. Již jsem zmiňovala, že
většinu diváků na tribunách tvoří právě přátelé, rodina a partneři hráčů nebo trenérů.
Druhou nejčastější odpovědí byl zájem o sport. Nejčastější motivací pro navštívení
sportovní akce je sociální vyžití a také zábava, ale výběr typu sportovní akce poté závisí
na atraktivitě sportu a zájmu diváků o daný sport.
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Graf 16 - Důvod účasti na domácí akci
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

5.5 Mezinárodní akce pořádané v České republice
Další část dotazníku zjišťovala, jestli respondent ví o nějaké mezinárodní akci, která se
konala na území České republiky. Přibližně polovina respondentů odpověděla, že o
žádné akci neví. Nejvíce respondentů vědělo o mistrovství světa mužů, které proběhlo
v Praze a Havlíčkově Brodě v roce 2019. Tato odpověď ukazuje, že předpokládaný
úspěch se naplnil. Česká softballová asociace byla první z evropských asociací, která
získala pořadatelství mistrovství světa v softballu. Přípravy na tuto akci trvaly 3 roky a
očekával se vysoký vliv na povědomí a popularitu softballu (Daniela Viktorýnová,
osobní sdělení, 29. března 2021). Mezi další výrazné akce patří mistrovství Evropy žen
a mužů. Jedná se o akce, které jsou propagované v médiích a často z nich běží přenosy
v televizi. Ostatní odpovědi jsou spíše od jedinců ze softballové komunity, kteří dění
sledují pravidelně.
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Graf 17 – Povědomí o konání mezinárodních akcí v České republice
Zdroj: vlastní tvorba (2021)
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V grafu 18 jsou znázorněny odpovědi na otázku, jestli byl respondent divákem na
mezinárodní akci pořádané na území České republiky. Oproti domácím akcím je
procento kladných odpovědí nižší.
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Graf 18 - Divácká účast na mezinárodní softballové akci v ČR
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Nejvíce z respondentů navštívilo mistrovství světa mužů v roce 2019. Tato akce byla
velice úspěšnou investicí a naplnila všechny předpokládané přínosy, které od ní ČSA
očekávala. Dále, podobně jako u domácích akcí, dominují mistrovství Evropy
v ženských kategoriích, poté mistrovství Evropy mužů a chlapců. Velice viditelnou akcí
bylo mistrovství Evropy žen 2019 v Ostravě, protože po něm následovala olympijská
kvalifikace, kde se bojovalo o jediné místo na olympijských hrách v Tokiu 2020.
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Graf 19 - Typ navštívené mezinárodní softballové akce
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

U mezinárodních akcí jsou důvody účasti jiné než u těch domácích. Na domácí utkání
chodí primárně lidé se vztahem k hráčům, mezi důvody účasti na mezinárodních akcích
ale výrazně dominuje zájem o sport. Vztah k hráči nebo trenérovi stále figuruje na
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vysoké druhé pozici. Lze zaznamenat, že 17 respondentů odpovědělo, že důvodem
jejich účasti na akci byla blízkost bydliště k místu konání.
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Graf 20 - Důvod divácké účasti na mezinárodní softballové akci
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Jednou z nejdůležitějších otázek dotazníku bylo: Jaký vliv na Vás (mezinárodní) akce
měla? Nejčastěji respondenti odpovídali, že jim akce přinesla zábavu, z 81 respondentů
odpovídajících na tuto otázku ji zvolilo 70. Dále akce motivovala již hrající hráče ke
zlepšení hráčských dovedností. Následně měla účast na akci u respondentů vliv na
zlepšení vztahu k softballu, zvětšení povědomí o tomto sportu a zvětšení zájmu o
softballové akce.
Stejně jako v grafech 6 a 7 zde není vidět velká spojitost divácké účasti na mezinárodní
akci a registraci do klubu nebo počátek zájmu o softball.
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Graf 21 – Vliv mezinárodní softballové akce na respondenta
Zdroj: vlastní tvorba (2021)
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Pro porovnání zájmu o akce v Praze a v jiných regionech dotazník zahrnoval dvě akce,
které se konaly v roce 2021 (až po vyplnění dotazníku respondenty). Dotazník zjišťoval,
zda se respondent plánuje účastnit těchto dvou akcí. V grafu číslo 22 vidíme, že pouze
16 % respondentů je nakloněno účasti na mimopražském mistrovství Evropy. Téměř
dvě třetiny respondentů dokonce odpověděly, že na akci nepřijdou.
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Graf 22 - Pravděpodobnost účasti na mistrovství Evropy mužů v Ledenicích a Sezimově
Ústí
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Co se týká mistrovství Evropy juniorek v Praze, počty se mění. Respondentů
nakloněných k účasti je 28 %, a naopak neplánuje se účastnit 55 %.
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Graf 23 – Pravděpodobnost účasti na mistrovství Evropy juniorek v Praze
Zdroj: vlastní tvorba (2021)
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Na otázku, co by respondenta přimělo k účasti na zmíněných akcích, dominovala
odpověď Zájem někoho blízkého o sport/akci. Jak jsem již zmiňovala, motivy účasti na
akcích jsou různé, ale velkým faktorem je sociální vyžití, které se v tomto případě
ukázalo jako nejdůležitější. Druhé místo získala odpověď Blízkost bydliště. Velký vliv
má také předpokládaný úspěch českého týmu. Většina akcí tuto podmínku splňuje. Ze
zmíněných 2 mistrovství české týmy přivezly zlaté medaile. Na dalších příčkách se
umístily také odpovědi Atraktivní propagace a Zajímavý doprovodný program. Během
akce pořadatelé provozují doprovodný program s pomocí ČSA. Umožňují
návštěvníkům vyzkoušet sport ve speciálních nafukovacích tunelech a pro děti mají
skákací hrady ve tvaru hřiště (Daniela Viktorýnová, osobní sdělení, 29. března 2021).
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Graf 24 – Motivy účasti na zmíněných akcích
Zdroj: vlastní tvorba (2021)

Na závěr dotazníku odpovídali respondenti na otázku, jestli mají mezinárodní akce vliv
na popularitu softballu. 88 % odpovědělo, že ano a pouze 2 % spíše nesouhlasily.
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Graf 25 – Názor respondenta na vliv mezinárodních akcí na popularitu softballu
Zdroj: vlastní tvorba (2021)
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6 Diskuse
Hlavní část této bakalářské práce se zaměřovala na zjištění vlivu pořádání mezinárodních
softballových akcí na popularitu v České republice. Hlavním zdrojem k získání výsledků
byl použit dotazník a jako doplňkové zdroje dva hloubkové rozhovory.
Popularita sportu je široký pojem, který lze chápat z různých hledisek a je ho těžké přesně
vymezit. Výzkum se zaměřoval na zjištění vztahu mezi účastí respondenta na
mezinárodní akci a jeho zájmem o softball. Měl zjistit, jestli účast na akci bude mít za
následek zvýšení počtu hráčů a lidí zajímajících se o softball.
Dotazník vyplnilo 232 respondentů a z toho byla převážná část, 166 respondentů, žen.
Důvod tohoto výsledku by mohl být to, že softball je vnímán především jako ženský sport,
a i když ho hrají soutěžně i muži, jako jeho mužský protějšek je vnímán spíše baseball.
Ten má o hodně větší sledovanost a členskou základnu než právě zmiňovaný mužský
softball (Gabriel Waage, osobní sdělení, 17. března 2021).
Na úvodní otázku, jestli respondent ví, co je to softball, 95 % respondentů odpovědělo,
že ano. Tento výsledek ukazuje, že je softball v české populaci známý a jen malá část o
tomto sportu nikdy neslyšela. Může být ovlivněn faktem, že se jedná o dotazník o
softballu a pokud člověk neví, co softball je, ani ho nezačne vyplňovat. Vliv na výsledek
této otázky může také mít typ vzorku. Jedná se osoby z okolí aktivní softballové hráčky,
takže většina z nich už o softballu minimálně slyšela. Přestože je softball známým
sportem, není mezi českou populací velice rozšířen. I přesto, že se jednalo o vzorek
dostupný, z blízkosti aktivní softballové hráčky, na otázky ohledně divácké účasti na
akcích polovina respondentů odpovídala, že se nikdy neúčastnila. Tento fakt ukazuje, že
sice lidé vědí, co softball je, ale více se o něj nezajímají. Česká softballová asociace má
různé plány pro zvýšení popularity softballu v České republice. Jedná se o různé
prostředky, jako jsou propagační akce, při kterých si účastníci mohou softball zkusit,
pořádání mezinárodních akcí, díky kterým diváci zjistí informace o úrovni softballu
v České republice a také lépe pochopí pravidla, dále vysílání televizních zápasů, při
kterých lze v přestávkách vysílat vysvětlení pravidel nebo propagační materiály natočené
v různých klubech a regionech, ze kterých hráči pocházejí a doprovodit hru
zjednodušeným komentářem. V neposlední řadě ČSA vytváří různé jiné projekty, pomocí
kterých chce ukázat populaci, že softball je možné hrát kdekoliv v parku a na jakékoliv
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úrovni, nejen na vrcholové. Mezi tyto projekty patří například program slowpitch 15+.
Ten má za úkol vrátit bývalé hráče k softballu a přesvědčit lidi, že softball může hrát
každý. Dělí se na 3 části: Family ball pro rodiny, Crew ball pro mladé a Company ball
pro firmy. Dále se plánuje akce na Světový den softballu, kdy se v parcích po celé
republice bude hrát softball. (Daniela Viktorýnová, osobní sdělení, 29. března 2021).
Není tajemstvím, že se mnoho zemí potýká s problémem složitosti pravidel tohoto sportu,
který odrazuje spoustu diváků (Gabriel Waage, osobní sdělení, 17. března 2021). Na této
problematice ČSA velice dobře v posledních letech zapracovala. Vytvořila animované
video o pravidlech softballu v angličtině, které rozšířila do celého světa, aby pomohla
s tímto problémem bojovat (Daniela Viktorýnová, osobní sdělení, 29. března 2021).
Hodně diváků, kteří vztah k softballu nemají, vnímají toto jako překážku sledování
sportu. Například sledovanost v televizi je poměrně nízká, na to ale může mít vliv i fakt,
že mnoho hráčů a členů softballové komunity upřednostňuje sledování softballu na
streamech z jednotlivých hřišť.
Dalším problémem pro sledování softballu je malá informovanost populace o kvalitě
českého softballu. Český softball je jedním z nejlepších v Evropě. Muži jsou v evropském
žebříčku na prvním místě a ve světovém na 6. příčce. Ženský softball je na evropské
úrovni třetí a na světové 11. Autor Kanezaki (2010) ve své publikaci zařazuje kvalitu
techniky hráčů, společně s úspěchy hráčů, mezi 5 hlavních faktorů ovlivňujících
popularitu sportu. Respondenti v dotazníku odpovídali, že by je motivoval ke sledování
akce předpokládaný úspěch českého týmu a celkově ke sledování softballu informovanost
o výsledcích České republiky ve světě.
Výsledky ukazují, že respondenti spíše navštěvují domácí utkání než mezinárodní. Tento
výsledek může být ovlivněn typem vzorku, protože vysoká část respondentů uvedla, že
má vztah k hráči. V softballe je běžné, že většina diváků na tribunách jsou právě lidé,
kteří přišli podpořit své přátele, rodinné příslušníky nebo partnery (graf 16), ať už při hře
nebo při trénování jednoho z týmů. Jak píše autor Solberg (2017), největší motivací pro
účast na sportovní akci je sociální faktor. Lidé chodí na akce kvůli sociálnímu kontaktu,
získání společných zážitků a utužení vztahu se svými blízkými. Dalším důvodem nižší
návštěvnosti mezinárodních akcí může být výše vstupného na zápasy nebo také
nevhodnost termínu akce. Na jedné straně domácí zápasy vstupné nemají a sezóna
probíhá od března do října každý rok, na většinu mezinárodních softballových akcí je
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potřeba koupit si vstupenku a konají se v letních měsících, kdy je mnoho lidí na
dovolených. Dále může mít vliv strategie častých změn pořadatelských měst, pomocí
které se Česká softballová asociace snaží rozšířit softball do různých regionů a zlepšit
zázemí ve velkém množství klubů a měst (Gabriel Waage, osobní sdělení, 17. března
2021). Výhodou této strategie, jak píše autor Pettinger (2019) je, že do pořadatelského
města plyne mnoho investic, zlepší se sportovní infrastruktura, která poté městu zůstane.
ČSA jako největší prostředek rozšíření softballu mezi populaci vnímá pořádání
mezinárodních akcí. S tímto předpokladem probíhalo šetření pomocí dotazníku, které ale
zjistilo překvapivé výsledky. Ze 147 respondentů, kteří odpověděli, že mají nějaký vztah
k softballu, pouze 5 odpovědělo, že vztah vznikl díky účasti na softballové akci. Naopak
ale mnoho respondentů tvrdí, že účast na akcích nebo sledování softballu v TV jim
zlepšila vztah k softballu, rozšířila znalosti ohledně úrovně softballu v ČR, kvalitě areálů
a také jim zvýšila zájem o další softballové akce. Podle autorů Chalipa, Greenové,
Taksové a Misenerové (2016) při spojení mezinárodní akce s propagací sportu, možností
vyzkoušení a předávání informací o kvalitě sportu získá akce větší dosah a umožní
zvýšení popularity sportu. Na softballových akcích, jako bylo například mistrovství světa
mužů v roce 2019, ČSA nabízí vstupné zdarma pro základní školy. Pomocí tohoto kroku
se snaží propagovat softball mezi dětmi a snaží se zařadit tento sport do výukových osnov
tělesné výchovy (Daniela Viktorýnová, osobní sdělení, 29. března 2021).
Na otázku, jestli si respondent myslí, že mají softballové akce vliv na popularitu softballu,
odpovědělo 88 % respondentů kladně, 10 % nevědělo a pouze 2 % odpověděla, že spíše
nesouhlasí. Tento výsledek jde zdánlivě proti výsledkům ostatních otázek a celého
výzkumu, lze ale vysvětlit tím, co bylo zmíněno již na začátku diskuze. Popularita lze
pojmout z různých úhlů pohledu. Jelikož ve zmíněné otázce nebylo upřesněno, z jakého
pohledu je popularita vnímána pro účely dané otázky, respondenti mohli pochopit pojem
různě. Dalším vysvětlením může být, že respondenti se vztahem k softballu vnímají
popularitu lehce zkresleným pohledem. Často má vztah k danému sportu za důsledek
ovlivněné vnímání jeho reality a daná osoba má pocit, že je na tom sport lépe, než
doopravdy je. Mezinárodní akce pomáhají například rozšířit povědomí o softballu, zájem
o akce nebo mohou zlepšit vztah softballu, ale toto vše především u diváků, kteří již
k softballu alespoň nějaký vztah mají. Vliv na příchod nových diváků a hráčů už tak velký
nemají. Autoři Chalip, Greenová, Taksová a Misenerová (2016) tento výsledek potvrzují.
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Tvrdí, že sportovní akce má spíše vliv pasivní zábavy a že může diváka odlákat od
aktivního sportování. Dokonce může sledování skvělých výkonů sportovců vést
k obavám, že se divák nikdy nevyrovná jejich úrovni, a proto sport vůbec nevyzkouší
nebo ho dokonce přestane provozovat. Prvotním impulsem k začátku provozování
softballu podle výsledků výzkumu jsou výše zmíněné projekty ČSA, jako například hraní
softballu v parcích na Světový den softballu nebo projekt slowpitch 15+.
Co se týče rozdílů vlivu akcí pořádaných v hlavním městě Praze a v jiných regionech,
zájem o účast na akci v Praze je od respondentů vyšší. Výsledek může být ovlivněn
vysokým procentem respondentů žijících v Praze. Na otázku, co by motivovalo
respondenta k účasti na těchto akcích, nejčastěji zazněla odpověď zájem někoho blízkého
o akci. Druhé největší množství odpovědí od respondentů získala možnost Blízkost akce
k místu bydliště. Autorka Schwartzhoffová (2010) uvádí blízkost bydliště jako důležitý
motiv k účasti na akci. Tento výsledek se v ČR týká především menších měst, kde je
pořadatelství tak velké události jako je sportovní mistrovství Evropy velice významnou
událostí, takže velká část obyvatel tohoto města či regionu na akci přijde. Nutno
podotknout, že tato odpověď velice nekoresponduje s výsledky ostatních otázek. V jiných
grafech totiž nejsou vidět výrazné výkyvy vlivu blízkosti bydliště na účast na akci.
Můžeme říct, že se jedná o jakousi domněnku respondenta, že důvod jeho neúčasti na
akci je vzdálenost, ale reálný důvod bude jiný.
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7 Závěry
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaký má vliv pořádání mezinárodních
softballových akcí na popularitu softballu v České republice.
Výsledky ukazují, že na domácí softballové akce chodí především diváci se vztahem
k některému z hráčů nebo bývalí hráči, kteří chodí podpořit své někdejší spoluhráče.
Softball v televizi má velice nízkou sledovanost, protože je vysílán v nevhodných časech
a mnoho českých občanů nemá ke sportu vztah. Častou překážkou je složitost pravidel,
která potenciální diváky od sledování odradí. S tímto problémem Česká softballová
asociace bojuje pomocí vytváření spotů s výkladem těchto pravidel, které následně vkládá
do televizních přenosů, nebo také vytvořením krátkého animovaného souhrnu pravidel
v anglickém jazyce, které rozšířila po celém světě, aby pomohla i ostatním zemím s tímto
problémem. Z důvodu nízké sledovanosti není dobrým krokem uzavírat smlouvu se
soukromou televizní stanicí, protože by se investice nevyplatila.
Výsledky výzkumu dále ukázaly, že vliv mezinárodních akcí na popularitu sportu není až
tak vysoký, jak výzkum předpokládal. Pořádání akce nemá téměř žádný vliv na přivedení
nových hráčů a diváků ke sportu. Účast na akcích má spíše vliv na osoby, které již nějaký
vztah k softballu mají, zvyšuje u nich zájem o softball, jejich povědomí o úspěších
českého softballu a jeho úrovni v ČR a jejich zájem o další softballové akce. Aktivní hráče
motivuje ke zlepšení softballových dovedností.
Z výsledků je patrné, že prvotní impuls k začátku zájmu o softball je především
vyzkoušení tohoto sportu. Česká softbalová asociace tvoří projekty, které mají přesvědčit
populaci, že softball lze hrát i v parku s přáteli, že se nejedná pouze o složitý vrcholový
sport nebo například vstup zdarma na mezinárodní akce pro školy. Představením softballu
školám a pomocí se zavedením softballu při tělesné výchově by se mohla zvýšit členská
základna a zájem o sport. Ke zvýšení počtu aktivních hráčů a lidí zajímajících se o softball
by mohly projekty výrazně pomoct a mohly by zlepšit obecný vztah k softballu mezi
českou populací.
Výrazný vliv na popularitu podle výzkumu má informovanost o výsledcích reprezentací.
Česká mentalita je založena na vyžadování a sledování úspěchu. Pokud daný sport má
možnost získat na vrcholové akci medaili, bude mít větší sledovanost. Proto by se Česká
softballová asociace měla více zaměřit na informování populace o úspěších českých týmů
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a společně s propagací jednotlivých akcí informovat o předpokládaném úspěchu české
reprezentace.
Výsledky ukázaly, že na sledovanost akcí má vliv také blízkost bydliště k místu akce.
Propagací softballového hřiště v okolí areálu by se mohla zlepšit návštěvnost akcí. Pokud
by například softballový areál uzavřel sponzorskou smlouvu s obchodním centrem ve své
blízkosti a lidé by při nákupu viděli, že v blízkosti tohoto centra se bude odehrávat
softballové mistrovství Evropy, tato reklama by je motivovala k divácké účasti na akci.
Vyhodnocení výzkumu přineslo mnoho výsledků, které byly shrnuty v diskusi, a z nich
vzešla doporučení sepsaná výše. Mezinárodní akce lze použít jako formu zlepšení
povědomí o softballu a možnost, jak informovat o výsledcích a kvalitě českého softballu.
K získání nových hráčů a zájemců o sport je vhodnější využít jiné prostředky, jako jsou
například projekty, při kterých si lze sport vyzkoušet zábavnou formou a v příjemném
prostředí, například v parku s přáteli., nebo představit softball školám a pomoct jim zavést
jeho výuku při tělesné výchově.
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INFORMOVANÝ SOUHLAS
Vážený pane, vážená paní,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a
zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními
předpisy jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým
shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona
č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné,
Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu na UK FTVS v rámci bakalářské práce
s názvem Vliv pořádání velkých softballových akcí na jeho popularitu v České republice
prováděné na veřejných prostranstvích nebo na online platformách.
Projekt bude probíhat v období: březen 2021 – květen 2021
Cílem výzkumného projektu je zjistit, jestli má pořádání velkých mezinárodních akcí vliv na
popularitu a množství nových členů při náborech.
Způsob zásahu bude neinvazivní. Budete se účastnit kvalitativního strukturovaného hloubkového
rozhovoru, při kterém budete odpovídat na položené otázky. Otázky budou zjišťovat celé jméno
a funkci v České softballové asociaci. Dále budou zjišťovat informace o srovnání českého
softballu s ostatními zeměmi Evropy, o vlivu pořádání mezinárodních akcí na popularitu
softballu, členskou základnu a sledovanost v České republice a v neposlední řadě informace o
průběhu akcí a jejich propagaci. Doba trvání rozhovoru bude cca 30 minut.
Rozhovor s Vámi budu nahrávat já, hlavní řešitelka projektu na mobilní telefon. Po rozhovoru
převedu audiozáznam do počítače zajištěného heslem v uzamčené místnosti a z mobilního
telefonu bezprostředně celý smažu. Nahrávky budou přístupné pouze mé osobě. Neprodleně je
pak přepíši do textové podoby a anonymizuji je. Z důvodu anonymizace nebudu uvádět Vaše
jméno, avšak v textu zanechám Vaši pracovní pozici. Po vypracování Vám bude anonymizovaný
přepsaný text ukázán ke schválení. Poté vymažu i záznam z počítače, který již nebudu potřebovat.
Zveřejněny budou pouze přepsané a Vámi schválené rozhovory či jejich části.
Rizika prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika v rámci tohoto typu
výzkumu.
Rozhovoru se nezúčastníte s akutním (zejména infekčním) onemocněním.
Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená.
Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás bude popis vlivu pořádání akcí na popularitu
softballu, který bude možné zohlednit při žádání o pořadatelství akcí.
S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete v případě zájmu seznámit na emailové adrese: tereza.122@seznam.cz
Ochrana osobních dat: Data budou shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly
vymezenými nařízením Evropské Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování
osobních údajů. Budou získávány následující osobní údaje: jméno, příjmení, funkce v České
softballové asociaci a odpovědi na otázky, které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném
počítači v uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít pouze řešitel výzkumu. Uvědomuji si, že
text je anonymizován, neobsahuje-li jakékoli informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu
mohou vést k identifikaci konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotliví účastníci nebyli
rozpoznatelní v textu práce. Osobní data, která by vedla k Vaší identifikaci, budou do 1 dne po
testování anonymizována. U rozhovoru s Vámi však nebude možná plná anonymizace, i když
nebude uvedeno Vaše jméno, protože v práci zveřejním Vaši pracovní pozici a název organizace,
díky čemuž by mohlo vézt k identifikaci.
Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a publikována v bakalářské práci,
případně v odborných časopisech, monografiích a prezentována na konferencích, případně budou
využita při další výzkumné práci na UK FTVS.
Po zveřejnění práce již nebude možné data anonymizovat a odstranit z internetu.
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Pořizování fotografií/videí účastníků: Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie, ani
videozáznam
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Tereza Novotná
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Tereza Novotná
Podpis:........................
Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím
s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit
všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu
a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Souhlasím, že můj rozhovor
nebude plně anonymizovaný, protože v publikované práci bude uvedena moje pracovní
pozice a název organizace, ve které pracuji. Prohlašuji, že jsem si vědom, že text s těmito
údaji bude publikován na internetu. To znamená, že v případě, že budu chtít odstoupit
z výzkumu po jeho publikování, souhlasím s tím, že mi nebude garantováno zpětné stažení
textu z internetu, nicméně hlavní řešitelkou bude zajištěna anonymizace textu, která bude
provedena co nejdříve po mé žádosti odstoupit z výzkumu.
Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas
kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS, která bude následně
informovat předkladatele projektu. Dále potvrzuji, že mi byl předán jeden originál vyhotovení
tohoto informovaného souhlasu.
Místo, datum ....................
Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: ....................................
Souhlasím s textem přepsaného rozhovoru v rámci výše uvedeného výzkumu. Souhlasím, že
v publikovaném textu může být uvedena moje pracovní pozice a název organizace, ve které
pracuji:
ANO – NE

(škrtněte, s čím nesouhlasíte)

Místo, datum ....................
Jméno a příjmení účastníka ................................................ Podpis: ....................................
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Úvod k dotazníku – pro elektronický dotazník
Já Tereza Novotná, jsem studentkou bakalářského studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy. Tímto se na Vás obracím s žádostí o vyplnění dotazníku, který bude sloužit
jako podklad pro mnou bakalářskou práci. Cílem výzkumného projektu je zjistit, jestli má
pořádání velkých mezinárodních akcí vliv na popularitu a množství nových členů při náborech.
Chtěla bych Vás tedy požádat o vyplnění tohoto dotazníku (cca 10 min.). Dotazník je určen pro
osoby ve věku 5 – 85 let. Za osoby mladší 18ti let vyplní dotazník jejich zákonní zástupci.
Získaná data budou využita ke zpracování bakalářské práce, případně dalšímu výzkumu na UK
FTVS; budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě a ochráněna před jiným
užitím. Pokud budete mít zájem seznámit se s výsledky studie, napište na adresu:
tereza.122@seznam.cz
Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí účastí v této
výzkumné studii, o které jste byl(a) informován(a), jakož i o právu odmítnout účast nebo svůj
souhlas kdykoliv odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi UK FTVS.
Předem děkuji za Vaši ochotu při vyplnění dotazník.
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Příloha č. 4: Rozhovor s Gabrielem Waage, předsedou České
softballové asociace – Český softball v porovnání se světem a
vliv akcí na jeho popularitu
Dobrý den pane Waage, děkuji Vám za poskytnutí rozhovoru. Tak můžeme začít.
Kdybyste měl porovnat český softball se zbytkem Evropy, jak si vede z pohledu
popularity mezi obyvatelstvem? Myslíte, že je hodně rozšířen mezi lidmi?
Pokud se podíváme na kontinent Evropy, tak určitě patříme mezi vedoucí země. Já bych
se dokonce odvážil tvrdit, že jsme v Evropě nejlepší zemí z pohledu povědomí a
postavení tohoto sportu v rámci společnosti i v rámci populace a také i obeznámenosti se
sportem. A to hlavně proto, že jsme v mužském rankingu na 1. místě a v ženském
rankingu na 3. místě v Evropě, což je určitě hodné zmínky. Druhá věc je, že co se týče
finančního rozpočtu (státní financování) jsme na tom hodně dobře a co se týče sportovní
infrastruktury, tzn. množství hřišť, jejich kvalita, počet klubů a množství registrovaných
hráčů, jsme na tom oproti zbytku Evropy také velice dobře.
Ve zbytku světa je to samozřejmě jiné, softball dominuje hlavně v Asii a Severní a Jižní
Americe. S těmito zeměmi se rovnat nemůžeme.
Mají mezinárodní akce pořádané na území ČR vliv na členskou základnu?
Toto je velice těžká otázka, na kterou není lehké odpovědět. Já si určitě myslím, že
význam sportovních akcí pro tento sport je mimořádný. Samozřejmě to není přímý vliv
na členskou základnu ale nepřímý, a to v těchto směrech. Zaprvé se o sportu po akci více
ví a dostává se do povědomí, je jasné, že lépe se začíná se sportem, o kterém člověk ví.
Za posledních 20 let jsme se stali jedním z center pořádání evropských akcí, ani jeden rok
jsme nevynechali pořadatelství. Snažíme se pořadatele točit, dostat akce i do jiných míst,
než jsou hlavní centra. Výsledek je takový, že se zvýší popularita v tom daném místě,
zlepší se infrastruktura areálu (hřiště, zázemí, divácké prostory). To je druhý směr vlivu
akcí, protože rodiče sledují, jak je areál vybavený, do jakého místa své dítě posílají a
samozřejmě jsou jinak motivováni, pokud přivedou dítě na prázdnou nevybavenou
plochu a do kvalitního areálu. Důležitá je také při výběru přítomnost „clubhousu“,
společenského místa, kde se rodiče mohou občerstvit a spřátelit s ostatními rodiči. My
(Česká softballová asociace) jsme pořádali evropskou akci už na 25 místech v České
republice, protože chceme zlepšit kvalitu areálů a popularitu softballu po celé republice,

nejen v Praze. Ještě bych podotknul, že i přes patrný odklon od organizovaných týmových
sportů je softball sportem, kterému kontinuálně roste členská základna.
Mohl byste popsat situaci po Mistrovství světa mužů 2019 v Praze a v Havlíčkově
brodě?
Co se týče mistrovství světa, čekal jsem o hodně větší dopad na růst členské základny,
ale musím říct, že problém byl v tom, že kluby na příval nových členů nebyly připravené.
Například pražský pořadatel klub SK Joudrs Praha řekl, že už mají týmy bohužel plné a
další členy nemohou přibírat. Toto je bohužel složité, ale doufám, že to je pouze ojedinělý
případ. Obecně si myslím, že pořadatelství akcí má velký vliv na členskou základnu.
Je velký rozdíl ve vlivu akce v Praze a jiném městě?
Dopad na Prahu a jiná města je velice odlišný. Mistrovství světa bylo v roce 2019 poprvé
pořádané na evropském kontinentě, proto logicky muselo být v Praze, která láká lidi i
kvůli turismu. Týmy i diváci se těšili na návštěvu Prahy. Toto mistrovství také díky
bohatému doprovodnému programu ukázalo, že Praha a Česká republika jako taková jsou
krásná místa, do kterých stojí za to přijet znovu a celkově zvýšilo prestiž České republiky.
Organizování akcí v menších městech má větší efekt, protože místní komunita drží více
při sobě, všichni se tam znají a pomáhají si. Obecně má akce díky úzké propojenosti
komunity větší dosah a pro místní autority je to velice významná událost, do které jsou
ochotni investovat čas i peníze. Například kraj Vysočina svým velice pozitivním a
osobním přístupem k události měl navrch nad Prahou, pro kterou konání evropských
sportovních akcí není tak speciální událostí.
Co vidíte jako největší problém rozvoje popularity českého softballu?
V současné době vidíme spíše rozvoj individuálních adrenalinových sportů, kdy lidé mají
zájem o to, dělat co chtějí a kdy chtějí a nebýt závislí na ostatních lidech. Náš sport má
problém, že není individuálním sportem. Pro hraní softballu musí mít člověk alespoň 8
spoluhráčů a 9 protihráčů, což není jednoduché zařídit. Dalším velkým problémem je
složitost pravidel softballu. Oproti fotbalu, který můžeme lehce vysvětlit před hrou a není
to tak složité, pravidla softballu v kostce vysvětlit nelze.
Jako další problém vidím tradiční myšlení Evropy, které je v rámci kolektivních sportů
zaměřeno na míčové sporty typu fotbal, volejbal, basketbal a také hokej. Takže americké
sporty jako je softball, baseball, lakros nebo americký fotbal je těžké v konzervativní

Evropě prosadit. V našem desetimilionovém státě už není po zapojení těchto oblíbených
sportů prostor pro rozšíření.
Na druhou stranu být komunitním sportem má své výhody. Sporty s velkou členskou
základnou kolem 50 tisíc členů mají velké neosobní problémy, které se v softballové
komunitě nevyskytují. Dnes je ale už vidět, že i naše komunita je pestrá a různonázorová.
Jak je to s nejvyššími ligami a členskou základnou? Vyrovná se ČR ostatním
zemím?
Dnes se členská základna pohybuje kolem 7 tisíc obyvatel. Jsme jedna z mála zemí, která
přistupuje k oběma pohlavním liniím stejně a snaží se vytvořit stejné podmínky. To další
2 softbalově vyspělé země, tzn. Itálie a Holandsko, nedělají. Preferují ženský softball a
mužský baseball. Mužský softball je zde pouze jako jakýsi doplněk, v Holandsku
dokonce svaz přestal mužský softball úplně podporovat a organizovat.
Pokud se podíváme na strukturu soutěží, jsme země se standardním typem rozdělení
soutěží, tzn. nejvyšší soutěž a poté nižší ligy. Myslím, že máme dokonce nejdelší sezónu,
protože ostatní země ligu zkracují kvůli hráčkám, které studují na amerických
univerzitách a jsou schopny přijet pouze na pár měsíců.
Co se týče kvality lig, tak v mužské kategorii máme nejlepší ligu na kontinentě.
Spolupracujeme se zahraničními hráči, hrají zde dokonce i nadhazovači ze zemí
dominujících ve světě, např. z 1. Japonska, 2. Argentiny nebo další hráči z 3. Nového
Zélandu. V roce 1996 podepsal český svaz dohodu s Novým Zélandem, že si vymění
hráče a tím se velice zlepšila kvalita celé ligy.
O ženské lize se nedá říct, že je tak kvalitní. Například s italskou nebo holandskou soutěží
se rovnat nedá. Důvod je samozřejmě v počtu importů (zahraničních hráček), které
zvyšují kvalitu hry. Především je problém v přístupu klubů, které neberou zahraniční
hráčky jako přínos, ale jakýsi podvod nebo zvýhodnění oproti ostatním týmům. Problém
je samozřejmě také ve financích klubů, které si nemohou dovolit zaplatit zahraničním
hráčkám oproti například Itálii, kde za každým klubem stojí bohatá rodina, která klub
podporuje. Kvalita ligy je často určena kvalitou nadhozu, která u nás kvůli nedostatečné
výchově mládežnických nadhazovaček není nijak zvláštní.
Myslíte, že se kvalitou hřišť a pořádaných akcí vyrovnáme ostatním zemím? Co
děláme lépe a co hůře oproti jiným zemím?

Kvalita hřišť je nesporně nejlepší v Evropě, lidé, kteří sem přijedou, jsou často mile
překvapeni. Troufám si říct, že naše hřiště jsou lepší i oproti hřištím ve spoustě jiných
zemí světa. Projel jsem už hodně zemí a viděl jsem spoustu hřišť a musím říct, že
infrastrukturou, tedy kvalitou hřišť, se řadíme na špici v Evropě a možná i ve světě.
Samozřejmě údržba, úprava hřišť a zázemí může být jinde lepší.
V pořádání akcí máme oproti ostatním zemím Evropy velkou výhodu a to, že jsme v srdci
Evropy a pro všechny jsme dostupní, takže sem bez problému všichni dojedou v řadě
případů i autem. Pořád jsme země relativně levná a v této době i bezpečná. Nejsme cílem
teroristických útoků jako ostatní velkoměsta jako Paříž, Řím, Brusel a další. Potom máme
jednu vlastnost, která může být výhodou i nevýhodou, a to je naše obrovská flexibilita.
Na rozdíl třeba od Holandska, které na všechny akce píše velice podrobné protokoly
s kvantem informací, my plány až takhle do detailů neděláme. V chodu akcí jsme velice
flexibilní a operativní, dokážeme se přizpůsobit a rychle reagovat na změny.
Jedním z problémů mimo Prahu je nízká znalost angličtiny v rámci pořadatelských týmů.
Ve 2/3 světa je velmi populární baseball a softball jako jeho „bratr“ má statisíce
aktivních hráčů. Neuvažoval jste někdy o spojení sil na propagaci s baseballem? Jak
je to vlastně jinde ve světě?
Baseball je o hodně populárnější, protože má za sebou asi nejsilnější sportovní značku
(ligu) na světě, a to Major league baseball. V této profesionální lize se točí obrovské
kvantum peněz, což je fenomén, který softball nikde na světě nemá. V roce 1993 se
softball od baseballu v České republice oddělil z pragmatického důvodu, a to v momentě,
kdy se dělil stát, přišel názor, že rozdělením připadne jednotlivým svazům výrazně více
finančních prostředků, než kdyby byly spojené. Poprvé v historii hlasování skončilo
nerozhodně, bylo to těžké rozhodování, ale nakonec se ukázalo, že názor o zvýšení financí
byl pravdivý. Federace jinde ve světě ve většině případů vznikaly už odděleně. Důvod
spojených federací v Evropě je, že země nemají tolik obyvatel, všechny kolem 10 milionů
lidí.
Spojení světových federací mělo pragmatický důvod – vrátit se na olympijské hry potom,
co jsme vypadli v roce 2008. Baseball a softball se neúspěšně pokoušeli o znovupřijetí
jako samostatné federace. Už v roce 2005, kdy se hlasovalo o dalších hrách, neprošel
softball o 1 hlas. Baseball tehdy měl již hlasů méně. Tehdy bylo těmto 2 sportům
doporučeno spojit síly, což se stalo, a nakonec se návrat povedl. Výhoda spojení je dobrá

i z pohledu genderové vyváženosti, kdy ženský softball má svůj mužský protějšek
baseball.
Co se týče propagace náborů, to je na klubech. Je to jejich rozhodnutí, jak budou sport
propagovat. Je ale důležité si uvědomit, že v částech naší republiky stále není přístup ke
sportu vyrovnaný a propaguje se více baseball, to především v Brně. Obecně si myslím,
že by spojení v propagaci určitě pomohlo a v médiích především.

Příloha č. 5: Rozhovor s Danielou Viktorýnovou – Organizace
mezinárodních softballových akcí a jejich vliv na popularitu
Jste marketingová ředitelka České softballové asociace, co tato práce obnáší?
Já se starám o značku Czech softball. Přišla jsem na tuto pozici v roce 2016, v tu dobu
už to byla zaběhnutá značka, ale nevěnoval se tomu oficiálně jeden člověk. Můj hlavní
úkol je, aby byl softball známý v České republice. Když se řekne softball, aby si lidé
uměli představit, o co jde. Dále mám na starost nástroje zvýšení popularity, zejména
akce, které pořádáme, protože díky nim můžeme komunikovat s lidmi skrze média.
Takže pracuji na značce jako takové a pořádám akce a vytvářím a upravuji jejich image.
Jaká byla návštěvnost akcí pořádaných v ČR? (nějaká čísla) Mění se výrazně
v průběhu let?
Návštěvnost se mění v souladu s důkladností přípravy mistrovství světa, jehož přípravy
probíhaly už od sezóny 2015/16. Před touto akcí byla návštěvnost o hodně nižší a její
zvýšení na menších mistrových nebylo důležitým cílem. Návštěvnost na mistrovstvích
Evropy se pohybuje okolo tisíců, maximálně 10 tisíc, na mistrovství světa přišlo
přibližně 40 tisíc platících diváků. Toto číslo bylo navýšeno nabídnutím tisícem
vstupenek zdarma pro školy každý den a hráčů a pořadatelů dohromady bylo 500. Letos
uvidíme, jak se situace vyvine, v této situaci nevíme, spíše diváci nebudou, než budou.
Jedna věc je návštěvnost, kolik lidí přímo přišlo na akci a druhá věc je, že běžely
televizní přenosy a díky těm jsme zasáhli i lidi, kteří softball viděli poprvé. Díky tomu
jsme je uvedli v uvědomění, že tento sport u nás existuje a že jsme v něm dobří.
Návštěvnost je obecně věc, kterou chceme do budoucna více zlepšovat a doufáme, že se
mistrovství světa za pár let vrátí opět k nám.
Jak se snažíte propagovat softball v ČR? Jaké používáte platformy?
Máme malý mediahouse, ať už je to online nebo fyzicky. V online prostředí máme web,
kde je úplně všechno pro komunitu i lidi, kteří softball neznají, dále se staráme o
sociální sítě, které spravuje speciální člověk. Sociální sítě máme rozdělené podle
sociálních skupin – fb je především pro skupinu 25+, tam komunikujeme všechny
možné zajímavé věci na denní bázi, potom máme Instagram, kde je to více vizuální a
spíše pro mladší, dále twitter, který je lehce ospalý, ale něco tam také sdílíme a máme
youtube kanál, kde sdílíme přenosy a zajímavá videa. Počty sledujících rostou pomalu,
často i ve skocích. Většina našich členů je mládež, která sociální sítě používá a

nejčastěji Instagram. Facebook má přes 6,5 tisíce sledujících, Instagram má 5100
sledujících twitter 2160 a youtube 2150 odběratelů. Také vytváříme newsletter na
internetovém prostředí.
Z klasických nástrojů využíváme PR člověka na články do novin a médií a máme
vlastní redakci, která plní web na 2 úrovních – amatérské pro všechny a odborné pro
„naše lidi“. Poté máme tiskové aktivity v souladu s akcí, hlavně letáky, billboardy;
citylighty, podle toho, jaká má akce rozpočet. Často hlavně za výhodné ceny, je to
drahé, moc se to nevyplácí.
Pokud je velká akce, tak se snažíme dostat vysílání do televize. Zatím jsme neuvažovali
o soukromé televizi jako je O2 TV, uvidíme, jestli se nám to bude v budoucnosti
vyplácet, chování diváků se mění, většina z nich sleduje spíše streamy. Spíše zůstaneme
u streamování zápasů, ale každopádně chceme, aby byly reprezentační zápasy byly
vidět.
A poslední máme živé promotion, to znamená, že na akce přidáváme naše prvky, aby si
veřejnost mohla softball vyzkoušet a získala informaci o náborech do klubů. Například
se jedná o akci se školami na MS nebo stanoviště na olympijských festivalech.
Účastníme se různých festivalů – Kašpárkohraní, Ratolestfest (u vltavy) a dále i
spolupracujeme s kluby při konání akcí na prezentaci sportů po celé ČR. Půjčíme jim
tunely a skákací hrady s brandingem Czech softball a oni propagují softball plus i svou
promotion.
Na den softballu jsme chtěli podniknout akci, kdy by se ve všech parcích hrát softball.
Chceme kázat, že lze softball hrát všude, je to sport pro všechny, ale v Praze už nám
v některých parcích hraní zakázali. Tenhle nápad máme schovaný.
V posledních letech se začal softball objevovat i v televizi. Jak se povedlo tento
krok zrealizovat?
Těžce. Stojí to peníze. Velké sporty vysílají v televizi zadarmo, protože jsou žádané a
televize je chce dostat na své obrazovky. Menší sporty musí vynaložit prostředky na to,
aby se do televize dostali. Každý rok dopředu se pečlivě plánuje a domlouvá počet
zápasů, které se budou daný rok vysílat, protože jeden stojí kolem 100 tisíc Kč. My si
zápas necháme natočit a ČT ho promítne a přidá komentátory. Možnost promítnutí
extraligy je pouze ve všední den, protože víkendy jsou zaplněné. Každý rok se snažíme

našetřit, abychom měli možnost utkání pustit a divákovi sport přiblížit odborným
komentářem.
Televizní utkání přináší i spoustu dalších možností. Mezi směnami promítáme reklamu
pro sponzory, a hlavně natáčíme předem medailonky s informacemi a pravidly, kde
vystupují jednotliví hráči, kteří mají dopad na jednotlivé regiony, ze kterých pochází. Je
to taková naše povinnost, starat se všechny regiony. Když máme akci, tak se s ní pojí 2
povinnosti – charitu a podpoření regionu akce.
S blížící se akcí nebo po úspěšné akci spolupracujeme s ČT, pomocí níž, zveme diváky
na událost, snažíme se medializovat. Například jsme natočili rozhovor, když Veronika
Pecková jela do Japonska hrát profesionální ligu a vysílali ho v televizi. Záleží na tom,
jak je událost velká. Tyto události se do televize dostávají zadarmo, například do
branek, bodů a vteřin, to je velice ceněné s obrovským dosahem.
Jak velký vliv mají mezinárodní akce pořádané na území ČR na popularitu
softballu?
Největší. Já si myslím, že kdybych to rozdělila, tak 80 % patří mezinárodním akcím a
20 % zbytku. Výhoda je, že národní týmy jsou velmi úspěšní a jedná se o akce, které
mají začátek a konec.
Jaké jsou plány pro zvětšení popularity softballu do příštích let?
Plány mají 2 roviny – první je jít přes mezinárodní akce a reprezentace. Rostou silné
ročníky, od kterých očekáváme dobré výsledky. Náš cíl je získat 10 tisíc členů a jít poté
dál. Musíme se přizpůsobit trendům a udržet krok s dobou v komunikaci.
A pak máme specialitu slowpitch 15+. Snažíme se softball dostat mezi lidi. Vymysleli
jsme Crew ball pro 15 až 18 let, pro hráče, kteří hráli, ale skončili. Chtěli bychom je
vrátit k softballu. Dále budeme mít Family ball pro rodiny, a nakonec Company ball pro
firemní akce. Náš cíl je rozšířit softball mezi lidi a dokázat, že se dá hrát jako
volnočasová aktivita a mít základnu „supersportovců“ a dále i lidí, kteří budou hrát
softball pro zábavu. Chceme jít naproti veřejnosti a přiblížit se například Americe, kde
si vezmou rukavice a jdou si zaházet do parku.
Ve 2/3 světa je velmi populární baseball a softball jako jeho „bratr“ má statisíce
aktivních hráčů. Neuvažovala jsi někdy o spojení sil na propagaci s baseballem?

U nás jsou populární nastejno. My se spojujeme při propagaci během olympiády. Soft
má výhodu, že nabízí sport pro všechny – máme děti, ženy, muže i slowpitch pro
rekreaci.
Máme úzkou spolupráci. Rovnou mírou komunikujeme ženy i muže, baseball má jen
půlku týmů na propagaci, takže mají výhodu, netříští se jim pozornost. Nemyslím si, že
se spojí federace. Byla by rozšířená propagace, stalo by se to chaotickým. Jdeme vedle
sebe ale ne spolu. Publikum je podobné, diváci moc rozdíly neznají, často sporty
zaměňují.
Jak probíhá výběr organizátora akce? Jak může ČR získat pořadatelství více akcí?
Podávají se kandidatury, žádosti a my jsme určitě nejaktivnější pořadatel v Evropě.
Tento rok se konaly 3 ME během 1 měsíce. Klub, který chce pořádat nějakou akci,
osloví asociaci a poté se začne připravovat. Žádá se přibližně 3 roky dopředu na ME a 4
roky dopředu na MS. Poté klub spolupracuje s asociací na přípravách infrastruktury,
organizaci a finančním zabezpečení.
Pořádání akcí se sem daří dostávat. Pravidelně každý rok pořádáme 1, 2 nebo 3 akce.
Jsme dokonce chválení Evropou, že umíme akce pořádat. Myslím, že i menší kluby umí
hezky pořádat akce, vyplatí se jim získání pořadatelství, protože zlepší díky dotacím
úroveň hřišť, postaví osvětlení a lepší zázemí, které jim po akci zůstane.
Myslím si, že počet je akorát, více akcí není potřeba pořádat. Máme akce naplánované
dopředu.
ME žen se už pořádají pouze v ČR, Itálie a Holandsko, je to dík tomu, že jsme si
vybudovali jméno za posledních 15 let.
Co si myslíte o vlivu složitosti pravidel softballu na jeho popularitu v ČR?
Má to vliv. Bude se to ale nejspíš zlepšovat. Mladá generace má přístup k internetu,
může si to nastudovat, než půjdou na akci. Někoho složitost pravidel odradit může, ale
není to tak velká část lidí. Sport vypadá krásně, i když tomu tolik nerozumíš. Zážitky
vyrovnají složitost pravidel. Za vše mluví naše nejpopulárnější video na youtube –
animovaná pravidla v aj. Je sdíleno všude po světě, protože všude jinde, kromě USA,
Japonska a dalších zemí, jsou na tom stejně.
Na zápasech se dělal workshop, kdy mladší hráčky sedí na tribuně s diváky a vysvětlují
své skupině pravidla.

Kdybyste měla vybrat 1 nejúspěšnější z dosavadních velkých akcí pořádaných na
území ČR, která by to byla a proč?
MS mužů. Měla tak dopadnout a dopadla. Bylo hezky, nebyla pandemie. Splnila
všechny předpoklady, hodně jsme se na ní připravovali a dopadla moc dobře. Byli tam
live bros, kteří dělali – zábavu mezi zápasy a po zápasech.
Bylo to poprvé, co na softballové akci ve světě byla na softballové akci velká obrazovka
s opakovanými záběry. (9x5 metrů) Světová federace s tím bojovala, protože nechtěli
opakované záběry.
Děti měly dobrý doprovodný tematický program. V televizi se vysílaly přenosy, zápasy
byly napínavé, český tým se dobře umístil. Akce je hodnocená světovou federací jako
jedno z nejlepších softballových mistrovství, co kdy bylo. Hráči a ostatní účastníci
poznávali Českou republiku, bydleli na různých místech. Jezdilo se mezi Prahou a
Havlíčkovým Brodem. Byli pozváni velvyslanci ze zemí, které byly soupeři Čechů.
Vytěžili jsme vše, co se vytěžit dalo. Měli jsme i na pomoc najaté lidi z jiných MS,
například z florbalu.
Ten, kdo přišel, byl spokojený, takže naše investice a snaha se vyplatila.
Na akci byl Czech house – VIP místo setkávání, kde se odehrávaly zákulisní věci, byli
tam pozváni trenéři, síň slávy, konalo se tam poděkování lobbing, oslovování sponzorů
a partnerů.
Jaké byly ohlasy po MS?
Žili jsme z toho delší dobu. Květen před MS proběhla tiskovka Rok softballu.
Propagoval se softball mužů i žen. Získali jsme výstupy v hodnotě 250 milionu korun,
jedná se o média, která bychom museli zaplatit, ale dostali jsme je zadarmo.

Příloha č. 6: Dotazník – Popularita softballu v ČR
Víte, co je to softball?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

• Ano
• Ne
Víte o nějaké velké mezinárodní softballové akci, která se pořádala na území
České republiky? (mistrovství Evropy/světa, klubové poháry, jiné turnaje)
Pokud víte i rok a místo akce, tak je uveďte.
• Vlastní odpověď:
Byl/a jste někdy divákem na mezinárodní softballové akci pořádané na území
České republiky?
• Ano
• Ne
Jaká mezinárodní akce to byla?
• Mistrovství Evropy žen
• Mistrovství Evropy mužů
• Mládežnické mistrovství Evropy dívek
• Mládežnické mistrovství Evropy chlapců
• Mistrovství světa mužů
• Vlastní odpověď:
Jaký byl důvod Vaší účasti na mezinárodní softballové akci?
• Vztah k hráči/trenérovi
• Zájem o sport
• Místo akce blízko bydliště
• Doporučení od známého
• Reklama na akci
• Vlastní odpověď:
Jaký vliv na Vás akce měla?
• Motivace ke zlepšení hráčských dovedností
• Registrace do klubu (jako trenér/hráč)
• Větší zájem o softballové akce
• Lepší vztah k softballu
• Větší povědomí o softballu
• Zábava
• Žádný
• Vlastní odpověď:
Byl/a jste někdy divákem na domácí softballové akci (pouze české týmy)?
• Ano
• Ne
Jaká domácí akce to byla?
• Extraliga žen
• Extraliga mužů
• Mládežnická extraliga dívek
• Mládežnická extraliga chlapců

• Vlastní odpověď:
8. Jaký byl důvod Vaší účasti na domácí softballové akci?
• Vztah k hráči/trenérovi
• Zájem o sport
• Místo akce v blízkosti bydliště
• Doporučení od známého
• Reklama na akci
• Vlastní odpověď:
9. Sledoval/a jste někdy softball v televizi?
• Ano
• Ne
10. Jaký zápas jste sledoval/a?
• Extraliga žen/mužů 2020
• OH kvalifikace žen 2019
• Mistrovství světa mužů 2019
• Mistrovství Evropy žen 2018
• Mistrovství Evropy mužů 2014
• Mistrovství Evropy žen 2013
• Mistrovství Evropy žen 2010
11. Jaký vliv na Vás sledování zápasu mělo?
• Motivace ke zlepšení hráčských dovedností
• Registrace do klubu (jako hráč/trenér)
• Větší zájem o softballové akce
• Lepší vztah k softballu
• Větší povědomí o softballu (pravidla, situace v ČR,…)
• Zábava
• Žádný
• Vlastní odpověď:
12. Co by Vás přimělo k sledování softballu v televizi?
• Lepší vysílací čas
• Zjednodušený výklad pravidel
• Jednoduchý "neodborný" komentář¨
• Informovanost o výsledcích ČR ve světě
• Nic
• Vlastní odpověď:
13. Sledujete spíše ženský nebo mužský softball?
• ženský -2 -1 0 1 2 mužský
14. Jaký máte vztah k softballu? Vyberte možnost, která Vás nejlépe vystihuje.
• Aktivně hraji
• Bývalý hráč
• Příležitostně si zahraji
• Jsem trenér/člen realizačního týmu
• Aktivní divák
• Zajímá mě

• Mám vztah k hráči
• Žádný
15. Jaký byl důvod k tomu, abyste začal/a hrát softball?
• Doporučení od známého
• Propagace náboru do klubu (letáčky, reklama,…)
• Vztah k hráči/trenérovi
• Zájem po vyzkoušení sportu (např. ve škole/na táboře)
• Softballový areál (hřiště) v blízkosti bydliště
• Divácká účast na softballové akci (včetně TV)
• Atraktivnost sportu
• Vlastní odpověď:
16. Jaký byl důvod k tomu, abyste se začal/a věnovat softballu?
• Doporučení od známého
• Vztah k hráči/trenérovi
• Zájem po vyzkoušení sportu (např. ve škole/na táboře)
• Softballový areál (hřiště) v blízkosti bydliště
• Divácká účast na softballové akci (včetně TV)
• Atraktivnost sportu
• Vlastní odpověď:
17. V jakém roce jste se začal/a věnovat softballu?
• Vlastní odpověď:
18. Jak často hrajete (jste hrál/a) softball?
• Soutěžně
• Pravidelně pro zábavu
• Příležitostně pro zábavu
• Párkrát jsem zkusil/a
• Nikdy jsem nehrál/a
19. V roce 2021 se bude pořádat v Ledenicích a Sezimově Ústí Mistrovství
Evropy mužů. Myslíte, že se přijdete podívat?
• Souhlasím
• Spíše souhlasím
• Nevím
• Spíše nesouhlasím
• Nesouhlasím
20. V roce 2021 se bude pořádat v Praze Mistrovství Evropy juniorek do 18 let.
Myslíte, že se přijdete podívat?
• Souhlasím
• Spíše souhlasím
• Nevím
• Spíše nesouhlasím
• Nesouhlasím
21. Co by Vás přimělo k účasti na akcích?
• Blízkost bydliště
• Zájem někoho blízkého o akci/sport
• Levnější vstupné

• Zajímavý doprovodný program
• Předpokládaný úspěch českého týmu
• Atraktivní propagace
• Vlastní odpověď:
22. Myslíte si, že pořádání mezinárodních akcí na území České republiky má vliv
na popularitu softballu v ČR?
• Souhlasím
• Spíše souhlasím
• Nevím
• Spíše nesouhlasím
• Nesouhlasím
23. Co si myslíte, že by mohlo zvýšit popularitu softballu v ČR?
• Propagace akcí v médiích
• Přenosy zápasů v TV
• Zpravodajství v běžných médiích (TV, noviny, rádio...)
• Zjednodušený výklad pravidel pro veřejnost
• Veřejné akce pro seznámení se softballem (dospělí i děti)
• Zviditelnění nejlepších hráčů (idoly)
• Vlastní odpověď:
24. Jaké je Vaše pohlaví?
• Muž
• Žena
25. Kolik Vám je let?
• Méně než 12 let
• 13-18
• 19-29
• 30-59
• 60 a více
26. V jakém městě bydlíte?
• Vlastní odpověď:

