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Abstrakt 

 

Název: Průzkum spokojenosti účastníků Mistrovství České republiky 

v beachvolejbale v porovnání s podobnými zahraničními turnaji 

Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit spokojenost 

beachvolejbalistů s MČR v Opavě 2020 v porovnání se zahraničními 

turnaji. V návaznosti na tato zjištění budou případně navrhnuta doporučení 

a rady pro zkvalitnění Mistrovství České republiky. 

Metody: Hlavními metodami využitými v této práci jsou elektronické dotazování  

a polostrukturovaný rozhovor. Tvorba dotazníku byla inspirována 

metodou SERVIMPERF a Bradyho modelem. Celkově dotazník zkoumal 

spokojenost s 26 atributy. Základní soubor zde tvořili reprezentační hráči 

beachvolejbalu. Rozhovor byl poté proveden s dvěma reprezentačními 

hráči a jeho úkolem bylo především doplnit informace získané 

z elektronického dotazování. 

Výsledky: Získaná data jsou interpretována pomocí grafů, a především pak 

klasifikačními kříži a tabulkami. Z těchto dat vyplynulo, že hráči nebyli na 

MČR 2020 spokojeni s naprostou většinou zkoumaných atributů. Naproti 

tomu na zahraničních turnajích panuje s většinou atributů spokojenost. 

Z výsledného porovnání tedy vycházejí zahraniční turnaje daleko lépe, a 

proto bylo potřeba navrhnout celou řadu doporučení, díky kterým by měly 

být budoucí MČR kvalitnější, což by zajistilo zvýšení hráčské 

spokojenosti. 

Klíčová slova: Český beachvolejbal, sportovní akce, management 

 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Study of satisfaction of Czech beachvolleyball championship participants 

compared to analogous foreign tournaments 

 

Aims:  The main aim of this diploma thesis is to determine satisfaction of beach 

volleyball players with the Czech beachvolleyball championship in Opava 

2020 in comparation with foreign tournaments. Following these results 

recommendations and advice for improvement of the Czech 

beachvolleyball championship are proposed. 

 

Methodology: The main methods used in this thesis are electronic questionnaires and 

semi-structured interviews. Creation of the questionnaire was inspired by 

the SERVIMPERF method and Brady’s model. The questionnaire was 

investigating 26 attributes overall. The data set consists of players from 

Czech‘s beach volleyball’s national team. Interviews were conducted with 

two national team players, and the aim was primarily to add to the 

information obtained from the electronic questionnaires. 

 

Results:  The obtained data is interpretated via graphs, mostly by cross-tab 

classification and tables. These data showed that the players were not 

content with the vast majority of investigated attributes of the 2020 Czech 

beachvolleyball championships. Comparatively, the foreign tournaments 

are in most of the attributes satisfying. In the resulting comparison the 

foreign tournaments have much better results, therefore a number of 

recommendations are proposed that should make the future Czech 

beachvolleyball champoinshops of better quality, which should hopefully 

increase player‘s satisfaction. 

 

Key words:  Czech beach volleyball, sport events, management 
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1 Úvod 

Beachvolejbal je plážový sport, odnož klasického halového volejbalu, jehož 

popularita celosvětově rok co rok roste. Turnaje Světové série se každým rokem pořádají 

v čím dál tím exotičtějších zemích, čímž samozřejmě roste i fanouškovská základna.  

S čím dál tím větší popularitou tohoto sportu rostou i požadavky na kvalitu 

organizovaných turnajů od těch méně prestižních, až po ty nejprestižnější grandslamové 

turnaje. Kvalita turnajů se zvyšuje všude po světě a výjimkou by neměla být ani Česká 

republika, která letos již po třetí hostila velmi prestižní turnaj Světové série v Ostravě. 

V České republice se samozřejmě organizuje celá řada dalších turnajů. Český 

volejbalový svaz pořádá celou sérii letních turnajů různé úrovně, kterých se účastní  

jak amatéři, tak profesionálové, a těch nejprestižnějších i reprezentační hráči. Vrcholem 

celosezónního snažení je poté účast na Mistrovství České republiky, kterého se může 

zúčastnit šestnáct týmů s nejvyšším počtem bodů. Hráči tyto body sbírají celou sezónu 

jak na domácích, tak na zahraničních turnajích. 

 Mistrovství České republiky se pořádá vždy na přelomu srpna a září a z hlediska 

kvality, mediální pozornosti a prestiže se rozhodně jedná o nejlepší tuzemský turnaj. Jsou 

s ním ovšem hráči spokojeni tak, jak by se na prestiž tohoto turnaje slušelo? A existuje 

rozdíl ve spokojenosti s tímto turnajem a s některými vybranými zahraničními turnaji? 

To bude předmětem zkoumání v této diplomové práci.  

Jak již bylo uvedeno výše, bude zjišťována spokojenost s Mistrovstvím České 

republiky 2020 v porovnání s některými vybranými zahraničními turnaji.  Autor k tomuto 

tématu dospěl na základě rozhovorů s některými hráči, kteří měli možnost vyzkoušet  

si jak tento domácí turnaj, tak i některé zahraniční. Tito hráči potvrdili, že v zahraničí 

existuje celá řada věcí, se kterými jsou spokojeni více, než jak je tomu na českém turnaji. 

To autora zaujalo natolik, že se do tohoto problému ponoří hlouběji a zjistí, zda tento 

názor sdílí více reprezentačních hráčů. Na základě elektronického dotazování  

a polostruktorovaných rozhovorů budou tedy zjišťovány konkrétní atributy, se kterými 

oslovení hráči jsou či nejsou spokojeni. Dále mohou být nalezeny nové aspekty,  

které v zahraničí fungují a které by zpříjemnily účast na budoucích Mistrovstvích České 

republiky všem dalším hráčům. 

Tato práce bude sloužit jako možné doporučení od reprezentačních hráčů  

pro pořadatele Mistrovství České republiky, jak je možné zvýšit spokojenost účastníků  
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s tímto turnajem. Český volejbalový svaz a jím pověření pořadatelé by se měli snažit  

o uspokojení českých reprezentačních hráčů, jelikož účast na tomto turnaji není povinná 

a celkovým vítězstvím si hráči ani nezajistí přímou účast na evropském či světovém 

šampionátu, natož pak Olympijských hrách. Hráči sice obdrží pár mezinárodních bodů, 

které slouží ke kvalifikaci na tyto turnaje, ale není to ani zdaleka tolik jako z turnajů 

zahraničních. Proto jsou zahraniční turnaje pořádané v termínu MČR jeho přímou 

konkurencí a často se tak stává, že na tomto turnaji nejlepší čeští reprezentanti chybí. 

Zvýšením kvality MČR a tím i spokojenosti hráčů by se tento turnaj stal atraktivnějším 

nejen pro fanoušky, ale i sponzory. 

 Tento materiál budou moci použít samozřejmě i pořadatelé ostatních větších 

turnajů, které jsou organizovány na území České republiky, čímž by se zajistilo zvýšení 

kvality celé české beachvolejbalové tour. 
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2 Teoretická východiska práce 

V této části diplomové práce budou vymezeny a popsány důležité pojmy související 

s problematikou spokojenosti účastníků sportovní akce. Především se bude jednat  

o pojmy z oblasti motivace k účasti ve sportu, sportovních služeb a jejich kvality, 

spokojenosti zákazníků a metod jejího měření. 

 

2.1 Dělení sportu 

Sport lze dělit podle celé řady hledisek. V této kapitole budou popsána pouze 

základní dělení, která jsou podle autora dostačující pro informování čtenáře  

ve vztahu k tématu této diplomové práce. 

Flemr a Valjenta (2010) dělí sportovní aktivity podle následujících hledisek: 

• Období – letní nebo zimní. 

• Prostředí – venkovní nebo sálové. 

• Počtu zúčastněných osob – individuální nebo kolektivní. 

• Výkonu – rekreační, výkonnostní a vrcholový (profesionální) 

Pokud se toto dělení vztáhne na sportovní událost, která je předmětem zkoumání, 

tak MČR v beachvolejbale je letní, venkovní, kolektivní a výkonnostní až profesionální 

akcí. 

Dle Slepičkové (2005) je právě dělení podle úrovně výkonnosti u nás velmi zažité. 

Vrcholový a výkonnostní sport je spjat s pravidelnou účastí v soutěžích, a většinou i se 

členstvím ve sportovních organizacích. Vrcholový sport pak často přechází ve sport 

profesionální, pokud se stává zdrojem obživy. Při provozování rekreační sportovní 

aktivity už není potřebná účast v soutěžích a ani členství ve sportovní organizaci. Tento 

typ je provozován především pro zábavu s cílem zrekreovat se. 

V České republice je pouze hrstka hráčů, které by beachvolejbal živil  

(konkrétně 4), a proto naprostá většina účastníků MČR jsou pouze výkonnostní sportovci, 

kteří se sice pravidelně účastní turnajů a jsou registrování v některém klubu, ale živí je 

jiná profese. Rekreační hráči pak na tomto turnaji tvoří převážnou část fanoušků v hledišti 

či u televizních obrazovek. 
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Slepičková (2005) dále uvádí klasifikaci sportu vycházející z motivace,  

kterou v roce 1996 sestavil Crum. Podle tohoto rozdělení je sport prostředím, ve kterém 

lidé hledají naplnění hodnot, které jsou jim blízké, nebo je preferují. 

Crum (1996) klasifikoval sport podle motivace takto: 

• Elitní sport. 

• Soutěžní klubový sport. 

• Rekreační sport. 

• Fitness sport. 

• Rizikový a dobrodružný sport. 

• Prožitkářský sport. 

• Kosmetický sport. 

 

2.1.1 Motivace k účasti ve sportu 

Každý člověk má k provozování nějakého sportu určitý důvod - někdo ho dělá,  

aby byl nejlepší, někdo pro peníze, někdo kvůli odreagování a další, protože ho to zkrátka 

baví. Důvodů proč sportovat je tedy celé řada. V této kapitole bude blíže popsáno, co lidi 

k účasti ve sportu vede, a zároveň jakou motivaci mohou mít čeští reprezentanti k účasti 

na MČR. 

Slepička, Hošek a Hátlová (2009) říkají, že motivační strukturu sportovce určuje 

kromě věku především jeho výkonnost. Tato struktura je proto velice složitá  

a proměnlivá. V průběhu života si sportovec projde čtyřmi stádii, ve kterých dochází 

k výraznému přeskupení v motivační struktuře. 

Dle Slepičky, Hoška a Hátlové (2009) se jedná o tato stádia: 

1. Generalizace motivační struktury sportovce – v tomto stádiu se projevuje 

menší výběrovost při volbě sportovní činnosti. Mladí sportovci se řídí 

vnějšími podněty jako např. reklamou, kamarády a libostí prožitků. Sport je 

zde dělán pro radost z pohybové činnosti. Podle anamnéz sportovních hvězd 

nebývá v tomto stádiu zastoupen sport, ve kterém jedinec později vynikne. 

2. Diferenciace motivační struktury sportovce – mladý sportovec začíná 

rozlišovat svůj postoj k jednotlivým sportovním činnostem, a to na základě 

úspěchu a neúspěchu. Začíná zde převažovat motiv seberealizace  
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nad pouhým libostním uspokojením z dané pohybové činnosti. Libost 

začíná být spojována s úspěchem, a tím se tvoří relativně trvalý základ 

motivace určitého druhu sportovní činnosti, ve které je sportovec úspěšný. 

Vzniká zde dominantní zaměření na určitý sport. 

3. Stabilizace motivační struktury sportovce – jedná se o stádium vývoje 

motivační struktury, ve kterém se nejvíce uplatňuje motiv soutěžení  

a sebeuplatnění, což směřuje k dosažení vysoké výkonnosti. Sportovec již 

sleduje jiné cíle, než je libost z pohybu. Může se jednat o cíle osobní 

(vítězství, rekordy, finance, sláva), společenské (reprezentace, kontakty, 

masmediální viditelnost) a mnoho dalších cílů vedlejších. 

4. Involuce motivační struktury sportovce – jde o poslední vývojové stadium. 

Přetrvává zde citově i rozumově podložený vztah ke sportu, ale zároveň 

ustupují seberealizační motivy nejvyšší výkonnosti. Do popředí  

se tak dostávají primárnější motivy sportování, tj. provádění činnosti pro ni 

samou.  

Tato čtyři stádia popisují změny motivační struktury během kariéry především 

vrcholových a výkonnostních sportovců. Ta se mění na základě získávání zkušeností 

z určitých sportovních činností. Nejprve člověku stačí pouze libost z pohybu, ale později 

přichází potřeba seberealizace a s ní spojená libost z úspěchu. Vše se završuje  

po ustoupení seberealizačních motivů a navrací se k radosti z pohybu a provádění 

pohybové činnosti pro ni samou. To platí i v beachvolejbale, kde se děti nejprve učí,  

jak se správně hýbat a jak správně koordinovat pohyb s balónem. Poté pokud mladý hráč 

ucití, že mu tento sport jde, má touhu v něm uspět. Touha po úspěchu vede hráče právě 

k účasti na nejlepších turnajích, kterým je například i MČR. 

V předchozích odstavcích byla popsána problematika motivace k účasti ve sportu 

obecně z hlediska sportovní psychologie. Některé konkrétní důvody, proč lidé sportují, 

uvádějí autoři Weinberg a Gould (2007).  

Jedná se o následující důvody: 

• Učíme se nové věci, zlepšujeme to, co už umíme, 

• zlepšujeme kondici, 

• to, co umíme, můžeme předvést, 

• bavíme se, 
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• jsme s přáteli, 

• máme odvahu a důvěřujeme si, 

• zažíváme vzrušení, 

• vztahy s ostatními sportovci, patříme do sportovního prostředí, 

• zažíváme úspěch, 

• můžeme závodit, 

• máme dobrého trenéra, 

• jsme členy týmu, 

• vyhráváme. 

Z výše zmíněných důvodů se pak některé dají aplikovat i na nejlepší české 

beachvolejbalisty. Pro ně jsou motivací k účasti na elitních turnajích především možnost 

předvést, co umějí a zažít pocit úspěchu a vítězství. U českého beachvolejbalu,  

kde je užší špička velmi homogenní a všichni se znají, může být určitou motivací i to,  

že se na těchto turnajích setkají s přáteli a mají dobré vztahy s ostatními účastníky. 

Autoři Allender, Cowbury a Foster (2006) ve svém článku pro Health Education 

Research sestavili z jim dostupných studií následující tabulku, kde shrnují hlavní zjištění 

týkající se důvodů k účasti ve sportu. 

Obrázek č. 1: Důvody k účasti ve sportu 

 

Zdroj: ALLENDER, S., COWBURN, G. a FOSTER, Ch. Understanding participation in sport and physical 

activity among children and adults: a review of qualitative studies. Health Education Research, 2006, s. 

829 
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U dětí bylo prokázáno, že si sport mnohem více užívají, pokud nejsou nuceny 

soutěžit a vyhrávat. Naopak je vhodné děti povzbuzovat při experimentování 

s neobvyklými pohybovými aktivitami. Velmi důležitá je pro motivaci dětí i podpora 

rodičů. 

Teenagery a mladé dívky motivuje ke sportu především touha po dobré postavě  

a snaha se přiblížit určitému ideálu krásy. Velmi aktivní dívky vypověděly, že je ke sportu 

motivuje i fakt, že si díky němu vytváří nové sociální vazby. V těchto nově vytvořených 

sociálních skupinách poté panuje i vzájemná podpora, díky které tito mladí lidé u sportu 

vydrží mnohem déle a sportování je pro ně zábavnější. 

Dospělí, na rozdíl od dětí, sportují kvůli touze po úspěchu a rozvoji svých 

dosavadních dovedností. Také mohou během sportovní aktivity zapomenout na pracovní 

či jiné povinnosti běžného života. Velmi důležité jsou pro dospělé jedince také zdravotní 

výhody, které pravidelná sportovní aktivita přináší. Dále samozřejmě záleží, zda se jedná 

o elitní sportovce, kteří jsou motivováni výhrou či finanční odměnou, nebo o sportovce 

rekreační, kteří jsou motivováni právě výše zmíněnými důvody. 

U starších lidí už poté převládá především pozitivní účinek na zdravotní stav. Také 

se díky sportovní aktivitě více socializují, což jim často chybí.  

Kvalitní turnaj, by měl být především u elitních sportovců jakousi odměnou,  

kde mohou svojí motivaci ke sportu zúročit. Pokud by sportovci byli často s turnaji 

nespokojeni, mohlo by se stát že i všechny jejich motivy budou ochabovat,  

jelikož nebudou mít kde pořádně předvést co umějí. 

 

2.2 Služby 

Terciální sektor, který lze nazývat rovněž sektorem služeb, je v současné době 

největším hospodářským sektorem. Organizace poskytující služby mají výrazný podíl  

na HDP, a to především ve vyspělých ekonomikách. Tento podíl navíc rok co rok roste. 

Služby jsou zajišťovány jak veřejným, tak i soukromým sektorem. Do veřejného sektoru 

patří i neziskové organizace, jako je například Český volejbalový svaz, který organizuje 

Mistrovství České republiky v beachvolejbale. 

Službu jako takovou popisuje Kotler (2009) jako: „Jakýkoliv akt nebo výkon,  

který může jedna strana nabídnout jiné straně a který je svojí podstatou nehmotný  
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a nevede ke změně vlastnictví čehokoliv. Příprava služby může, ale nemusí být spojena 

s fyzickým výrobkem.“ V prostředí beachvolejbalu můžeme jako službu chápat například 

pronájem kurtů na trénink. Naprostá většina lidí hrajících beachvolejbal žádný kurt 

nevlastní. Důvodem je především nedostatek prostoru a také poměrně nákladná výstavba 

a údržba. Provozovatel beachvolejbalového areálu si je této skutečnosti vědom,  

a tak poskytuje zákazníkům možnost využívat jeho kurty po předem určenou dobu.  

Za tuto možnost dostává provozovatel od zákazníka zaplaceno. 

Lehtinen (1986) uvádí, že služba je: „činnost nebo série činností vedoucí 

k uspokojení spotřebitelů, k níž dochází v důsledku interakce mezi klienty a osobou  

nebo přístrojem.“ Právě uspokojení a následná spokojenost se službou je hlavním 

tématem této diplomové práce. 

 

2.2.1 Charakteristika služeb 

Kotler (2007) uvádí, že služby mají pět základních charakteristik, kterými jsou: 

nehmotnost, nedělitelnost, proměnlivost, pomíjivost a absence vlastnictví. 

1. Nehmotnost – Nehmotností je v případě služeb myšlen fakt, že ji nelze 

ohodnotit žádným fyzickým smyslem, dokud není spotřebována. Před koupí 

je tedy nemožné si službu prohlédnout, očichat, osahat či ochutnat  

a ve většině případů ani vyzkoušet. Kvalitu služby může každý zákazník 

zhodnotit až po spotřebě a to u něj velmi často vyvolává pocit nejistoty. 

Tuto nejistotu se zákazníci snaží snižovat tím, že na danou službu 

vyhledávají nejrůznější reference a také důkazy kvality, kterými můžou být 

dobré jméno firmy či značky, výše cen, materiální prostředí nebo lokalita. 

2. Nedělitelnost – Služby se nedají dělit na jejch výrobu a spotřebu, jak tomu 

je u zboží, které je nejprve vyrobeno, následně distribuováno spotřebitelům 

a až nakonec spotřebováno. Služby jsou naproti tomu vyráběny  

a spotřebovávány zároveň, a to za přítomnosti zákazníka. Proto se zákazník 

stává jejich neoddělitelnou součástí. Tím vzniká vztah mezi zákazníkem  

a poskytovatelem služby, což je velmi specifický rys marketingu služeb. 

Poskytovatel tedy musí klást zvýšený důraz na to, aby služba nebyla kvalitní 

pouze jako cílový produkt, ale aby byla kvalitní v celém průběhu její 

výroby. Na celkovou kvalitu služby, jakou je například sportovní akce,  
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které se tato práce týká, má vliv také jak chování personálu, tak i ostatních 

zákazníků, což jsou v tomto případě ostatní hráči a fanoušci. 

3. Proměnlivost – Kvalita poskytnuté služby je závislá na několika 

proměnných, a to na tom kým, kdy, kde a jak je zrealizována. Tím, že tyto 

proměnné mohou být vždy různé, dochází k proměnlivosti kvality 

poskytnuté služby i v případě, že zákazník chodí ke stejnému poskytovateli. 

Velmi důležitou roli zde hraje „lidský faktor“. Každý zaměstnanec dokáže 

totožnou službu poskytnout trochu jinak a tím dochází k rozdílům  

v kvalitě. Firmy by své zaměstnance měly školit tak, aby se tento rozdíl  

co nejvíce zmenšil a ideálně se blížil nule. I přesto můžou nastat 

neočekávané situace, které každý zaměstnanec vyřeší, jak nejlépe umí. 

Někdy lépe a někdy hůře. Proto by firma neměla opomíjet monitoring 

spokojenosti svých zákazníků. 

4. Pomíjivost – Díky tomu, že jsou služby nehmotné, nelze je skladovat  

ani uchovávat. V případě, že je poptávka po službě stálá, nepředstavuje tato 

vlastnost žádný problém. Ten ovšem nastává, jakmile se v poptávce začnou 

vyskytovat výkyvy. Poskytovatel služby však může tyto nesrovnalosti 

v nabídce a poptávce vyvážit za pomoci nejrůznějších strategií, jako jsou: 

diferenciace cen podle období či doby, tvorba rezervačního systému, 

zaměstnávání na částečný úvazek nebo získávání dalších prostor  

pro případnou expanzi. 

5. Absence vlastnictví – Po zakoupení služby se zákazník nestává jejím 

trvalým majitelem. Zakupuje si pouze čas, po který službu může využívat. 

Jediné, co mu po skončení časové lhůty zůstává, jsou zkušenosti, zážitky  

a vzpomínky. Proto u služeb velmi často vzniká problém se jejím vrácením 

či reklamací. 

Díky všem výše zmíněným charakteristikám nemusí služby působit věrohodným 

dojmem. Proto je důležité, aby se jejich poskytovatelé snažili vybudovat si dobré jméno, 

čímž by v očích zákazníků stoupli výše na pomyslném žebříčku věrohodnosti.  

O Mistrovství České republiky v beachvolejbale se dá říci, že věrohodným dojmem 

působí. Je tomu tak díky dlouholeté tradici, záštitě Českým volejbalovým svazem  

a v neposlední řadě účastí nejlepších českých beachvolejbalistů. 
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2.2.2 Dělení služeb 

Jak již bylo zmíněno, terciální sektor je v současném světě tím největším  

a nejrychleji rostoucím. S nejrůznějšími službami se každý člověk setkává dennodenně  

a téměř každý den nějakou využije. I přes obrovské množství nabízených služeb  

se všechny dají rozdělit do několika základních kategorií.  

Vaštíková (2008) služby dělí následovně: 

• Odvětvové třídění služeb – V této kategorii se služby třídí podle odvětví,  

do kterého zasahují. Lze tak rozeznat služby v oblasti telekomunikace, 

dopravy, bankovnictví a finanční služby, hoteliérství, pojišťovnictví, 

opravárenské a osobní služby. Dále poté služby člověku bližší  

jako je vzdělání, kultura, sport, zdravotnictví a sociální služby. 

• Služby dle cílového zákazníka – Služby podle tohoto dělení spadají  

do dalších dvou podkategorií. Jsou jimi: a) Spotřebitelské služby a b) Služby 

pro organizace. Spotřebitelské služby jsou zpravidla poskytovány 

jednotlivcům či domácnostem, zatímco služby pro organizace jsou,  

jak už název napovídá, poskytovány firmám či organizacím. V realitě  

se ovšem většina služeb poskytuje jak jednotlivcům, tak i organizacím. 

• Tržní a netržní služby – Tržními se rozumí takové služby,  

které jsou obchodovány na běžném trhu za pomoci nabídky a poptávky. 

Netržní jsou poté takové služby, které jsou poskytovány jen za částečnou 

úplatu či zcela zdarma. To jsou především služby veřejné. 

• Služby dle míry zhodnocení – V této kategorii lze služby dělit následovně: 

o Čistě nehmotné služby – Bezpečnost, vzdělání, hlídání dětí atd. 

o Služby poskytující přidanou hodnotu – Tím jsou rozuměny 

doprovodné služby, kterými se může výrobek odlišovat  

od konkurence. Může se jednat například o poradenství, opravu, 

údržbu atd. 

o Služby s doprovodným menším zbožím – Díky tomuto 

doprovodnému zboží je služba zákazníkovi zhmotňována. 

Dle tohoto dělení je Mistrovství České republiky v beachvolejbale službou 

spadající do sportovního odvětví, která je poskytována jednotlivcům. Těmito jednotlivci 

jsou myšleni hráči, kterým je tento turnaj nabízen jako vrchol jejich celosezónního 
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snažení. Tento turnaj jako celek je službou netržní, která účastníkům nabízí možnost 

získat titul republikového šampióna, což jim žádný jiný turnaj nenabídne. 

 

2.2.3 Služby v oblasti sportu 

Sportovní služby, stejně jako sportovní zboží, jsou řazeny mezi sportovní produkty. 

Čáslavová (2009) říká, že sportovním produktem jsou: „veškeré hmotné a nehmotné 

statky nabízené k uspokojování přání a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti 

sportu“. 

Mullin, Hardy a Sutton (2007) sportovní produkt definují jako „komplexní svazek 

hmotného a nehmotného.“ V případě beachvolejbalu můžeme za hmotný produkt 

považovat například míč, se kterým se hraje. Za nehmotný lze poté považovat například 

zážitek ze hry. 

Čáslavová ve téže publikaci rovněž uvádí schéma sportovního produktu, které 

vytvořil Chelladurai. Z něj se dá vyčíst, že tento autor do sportovního produktu řadí 

sportovní zboží, služby zákazníkům, divácké služby, sponzorské služby, psychický 

prospěch a sociální myšlenky. 

Obrázek č. 2: Sportovní produkty dle Chellanduraie 

 

Zdroj: ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu, 2009, s. 120 
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Tato diplomová práce se zabývá jednou konkrétní službou, kterou je sportovní akce 

a spokojeností s ní. Proto zde bude sportovní akce řazena primárně do služeb  

pro zákazníky, a to s jejich aktivní účastí.  

Chelladurai (1992) dělí sportovní služby s aktivní účastí zákazníka do dvou 

dimenzí. První dimenzí se rozumí druh a rozsah zapojení zaměstnance. Zde tento autor 

rozlišuje sportovní služby spotřebitelské, profesionální a výchovné. Druhá dimenze  

je poté založena na čtyřech motivech, které vedou zákazníka k účasti na sportovních 

aktivitách. Jedná se o osobní potěšení, získávání dovedností, snahu vyniknout a zdravotní 

odolnost. 

Mistrovství České republiky v beachvolejbale lze na základě první dimenze označit 

jako službu profesionální, jelikož zde je od zaměstnanců vyžadována určitá odbornost. 

Jedná se například o rozhodčí. Dle druhé dimenze, popisující jednotlivé motivy zákazníka 

k účasti na sportovních aktivitách, zde bude převládat snaha vyniknout. Zákazníci, což 

jsou v tomto případě samotní hráči, jdou do tohoto turnaje s cílem dosáhnout co 

nejlepšího výsledku, jelikož se jedná o vrcholný turnaj sezóny, ke kterému se upírá 

nejvíce pozornosti. 

Obdobné dělení uvádí i Šíma (2009), který navíc popisuje, jak postupovat  

pro správnou klasifikaci sportovních a tělovýchovných služeb. Tento postup popsal tento 

autor v následujících krocích: 

1. Identifikovat a vyjádřit rozsah, ve kterém se sport, fyzické aktivity, 

organizace a jejich produkty navzájem odlišují. 

2. Podle rozsahu odlišností vhodně klasifikovat tělovýchovné a sportovní 

služby. 

3. Navrhnout nejdůležitější řídící procesy organizací nabízejících tyto služby. 

 

2.2.4 Sportovní akce 

Sportovní akce, jakou Mistrovství České republiky v beachvolejbale bezesporu je, 

je akcí, která se pořádá za účelem provozování jakéhokoliv sportu. Novotný (2011) uvádí, 

že sportovní akce je: „jednorázová sportovní událost, která může trvat hodiny, ale také 

několik dní. Na sportovní akci se uskutečňuje soutěž jednoho či více sportovních odvětví. 

Jedná-li se o všeoborové soutěžení, tak bývá sportovní akce označována jako hry.“  
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Rozdíl mezi sportovní akcí a klasickou událostí rozlišují autoři Greeenwell, 

Danzey-Bussell a Shonk (2014), kteří říkají: „Sportovní události se liší od nesportovních 

v tom smyslu, že se jedná o určitou formu soutěže zahrnující fyzickou zdatnost.“  

Sportovní akce jsou velmi různorodé a existuje celá řada členění. Velmi obsáhlé 

členění, které zahrnuje nejen přímo sportovní akce, ale i další události související  

se sportem, uvádí Trosien (2009). Tento autor dělí sportovní akce na: 

• Jednotlivé sportovní události a jejich ekonomiku, 

• sportovní ligy a jejich organizaci, 

• sportovní vzdělávací akce a školení, 

• sportovní konference, kongresy či sympozia, 

• sportovní veletrhy jako prezenční platformy. 

Událost, která je předmětem této diplomové práce, popisuje hned první bod tohoto 

dělení. Jedná se o samostatnou sportovní akci, která se koná jednou ročně. 

Dle Novotného (2010) můžeme sportovní akce dělit podle několika hledisek, 

kterými jsou: působnost, otevřenost, oborovost, cíl a prostředí.  

Na základě těchto hledisek je MČR v beachvolejbale: 

• Působnost  –  Národní, jelikož se jedná o mistrovství, které je   organizováno 

pod záštitou národní sportovní federace (Českého volejbalového svazu). 

• Otevřenost – Na základě výkonnostní kvalifikace, jelikož se tohoto turnaje 

může účastnit pouze nejlepších 24 týmů dle bodů získaných v průběhu 

sezóny. 

• Oborovost – Jednooborové, jelikož se zde soutěží pouze v beachvolejbale. 

• Cíl – Neziskově zaměřené, jelikož hlavním cílem turnaje nebyl zisk,  

ale propagace beachvolejbalu v daném regionu a zakončení sezóny 

s následným vyhlášením mistrů. 

• Prostředí – Outdoorové neboli v otevřeném přírodním prostředí,  

jelikož se turnaj odehrává venku 

 

2.2.5 Sportovní akce organizovaná národním sportovním svazem 

Mezi komerčními sportovními akcemi a akcemi organizovanými neziskovými 

sportovními organizacemi, jakou je i Český volejbalový svaz, existují určité rozdíly.  
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Na základě rozdílů, které vymezila velmi přehledně Čáslavová (2009), sepsal autor 

následující specifika MČR: 

• Cíl – cílem sportovních akcí pořádaných neziskovými organizacemi není 

zisk ale účel, kterým bývá pokrytí potřeb členů. U MČR v beachvolejbale 

je hlavním účelem odměnit hráče za celosezónní snažení možností získat 

titul šampióna. 

• Zákazník – na MČR jsou hlavním zákazníkem hráči popřípadě týmy,  

které ale musí být zapsány u Českého volejbalového svazu. Dalším 

zákazníkem Českého volejbalového svazu může být i vláda, která se stará  

o rozdělení dotací. 

• Personální zajištění – většina pořadatelů na turnajích organizovaných 

národním sportovním svazem jsou dobrovolníci, u kterých je pozitivem 

jejich vnitřní motivace. Na MČR šlo převážně o děti a mladistvé,  

kteří vypomáhali s podáváním míčů, zapisováním výsledků a podobně. 

Dle Solomona (2002) je navíc velmi důležité sestavení rozpočtu, kde se kalkulují 

předpokládané příjmy a výdaje. Základní příjmy sportovní akce se skládají z grantů  

a dotací, prostředků od sponzorů, startovného, televizních práv, doprovodného programu, 

prodeje suvenýrů a prodeje vstupenek. 

Zde je dobré zmínit, že část těchto příjmů může být v ohrožení, pokud budou 

účastníci sportovní akce nespokojeni. Konkrétně u MČR, pokud budou nespokojeni elitní 

hráči, tak se příští rok tohoto turnaje nemusí účastnit, což bude mít negativní dopad  

na jeho sledovanost, a to může odradit jak televizi, tak i sponzory. 

 

2.2.6 Kvalita služeb 

Jak již bylo několikrát zmíněno, kvalita nabízených služeb se rok co rok zvyšuje. 

Aby poskytovatelé služeb v tomto konkurenčním prostředí dokázali přežít, musí na svém 

trhu svádět úspěšný boj o zákazníky, jejichž nároky se také stále zvyšují. Proto je  

pro poskytovatele naprosto klíčové, aby nabízeli služby tak kvalitní, aby těmto 

zvyšujícím se nárokům dokázali vyhovět. 

Vaštíková (2014) říká, že kvalita služeb představuje klíčovou konkurenční výhodu 

poskytovatele služeb, jelikož podmiňuje úroveň spokojenosti zákazníků, zvyšuje jejich 

loajalitu a tím pozitivně působí na ziskovost organizace, která službu poskytuje. 
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Ziskovost ovšem není v případě MČR primární cíl, jelikož je tento turnaj organizován 

neziskovou organizací. Kvalita tohoto turnaje však může zajistit lepší obsazení,  

což by zvýšilo diváckou a mediální pozornost. Dále by hráči neměli takovou touhu měnit 

tento turnaj za turnaje zahraniční. 

Na kvalitu služeb lze nahlížet ze dvou pohledů, což popisují i Fisk, Grove a John 

(2000). Ti ve své publikaci uvádějí, že „kvalitou služeb z pohledu poskytovatele se rozumí 

míra, do které se vlastnosti služeb shodují se specifikacemi a požadavky organizace. 

Z pohledu zákazníka to znamená, jak dobře tato služba splňuje nebo překračuje 

očekávání a odráží se ve spokojenosti, kterou poskytuje.“  

Kvalita služeb vnímaná zákazníkem se podle Grönroose (1984) skládá 

z následujících složek: 

• Technické kvality, kterou lze chápat jako výsledek nabídnuté služby. 

Popisuje, co bylo zákazníkovi nabídnuto. Technickou kvalitu je možné 

snadněji posuzovat. 

• Funkční kvality, která se zabývá tím, jak byla služba realizována. Tato 

kvalita se měří obtížněji, jelikož je ovlivněna více faktory a její vnímání je 

subjektivnější. 

Yoshida a James (2011) přidávají ke dvěma výše zmíněným složkám ještě třetí, 

kterou lze posuzovat při hodnocení kvality sportovní akce. Tito dva autoři hovoří o kvalitě 

estetické, která v sobě zahrnuje pomocné produkty a estetiku prostředí. Zákazníci zde 

posuzují celkovou atmosféru, která během sportovní akce panovala. 

Jak již bylo zmíněno, celková kvalita vnímaná zákazníkem vychází ze vztahu 

očekávané a obdržené služby. Pokud poskytnutá služba splní, nebo dokonce překoná 

zákazníkovo očekávání, bude vnímána jako kvalitní. Naopak pokud očekávání nesplní, 

zákazník ji jako kvalitní vnímat nebude. 

Dle Zeithamlové, Parasuramana a Berryho (1990) se očekávaná kvalita skládá 

z několika složek, mezi které patří: 

• Osobní potřeby – Tato složka je velmi individuální a závisí na několika 

faktorech, jako jsou situace, osobnost, čas atd. 

• Word of mouth communication – Jedná se o pozitivní a negativní recenze, 

které zákazník slyšel od předchozích zákazníků. 
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• Minulá zkušenost – Pokud si zákazník v minulosti již vyzkoušel obdobnou 

službu, budou jeho požadavky a očekávání vyšší než u zákazníka,  

který službu využívá poprvé. 

• Vnější komunikace – Všechny přímé i nepřímé zprávy, kterými společnost 

komunikuje se svými klienty. 

Samotné očekávání zákazníků u sportovních služeb se podle Šímy (2016): „vytváří 

nejen na základě motivů, se kterými zákazník služeb využil, ale také na základě 

předchozích zkušeností, doporučení a informací od přátel či cílené propagace 

organizace.“ Většina autorů se tedy nad vznikem očekávání shoduje.  

 

2.3 Spokojenost zákazníka 

Zákazníkem v oblasti sportu se dle Nové et al. (2016) myslí jak fyzická,  

tak i právnická osoba, se kterou je realizován obchod. Dále dodává, že na trzích  

ve sportovním prostředí existují tři různé typy těchto zákazníků. Prvním z nich jsou 

zájemci o sportovní služby, dále jsou to diváci na sportovních akcích a posledním typem 

jsou ti diváci, kteří sledují sportovní utkání prostřednictvím médií.  

Na Mistrovství České republiky v beachvolejbale lze nalézt všechny tři výše 

zmíněné typy zákazníků. Pro tuto práci jsou ovšem nejdůležitější právě zákazníci prvního 

typu, což jsou samotní účastníci. 

Spokojeností, která je jedním z nejdůležitějších faktorů určujících kvalitu služby, 

se poté podle Olivera (2010) rozumí úroveň uspokojení, které dosáhne zákazník  

po spotřebě poskytnuté služby. Zákazník může dosáhnout buďto nadměrného, 

příjemného nebo nedostatečného uspokojení. Kozel (2006) dodává, že: „spokojenost je 

subjektivní pocit člověka o naplnění jeho potřeb a přání.“  

Spokojenost, stejně jako zákazníkem vnímaná kvalita, vychází ze zákazníkova 

očekávání a požadavků. Vnímanou hodnotu služby je zákazník schopen určit až po jejím 

spotřebování. Právě tehdy začíná porovnávání očekávání a vnímané hodnoty, podle 

kterého zákazník rozhodne o své spokojenosti či nespokojenosti. Poskytovatel služby 

poté buďto získává zákazníkovu loajalitu, nebo naopak ztrácí šance, že by se k němu tento 

zákazník někdy vrátil. To na následujícím schématu zobrazuje Nenadál (2001). 
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Obrázek č. 3: Model spokojenosti zákazníka 

 

Zdroj: NENADÁL, Měření v systémech managementu jakosti. 2001, str. 57 

Proces nabytí spokojenosti či nespokojenosti je možné znázornit i komplexněji. 

K tomu slouží Kano model, který je dle Goodpastura (2003) založen na tvrzení,  

že celková spokojenost zákazníka je rovna sumě dílčích spokojeností. 

Tento autor dále uvádí, že v teorii Kano modelu existují tři skupiny, do kterých jsou 

rozděleny parametry produktů a služeb. Jsou jimi: 

• parametry, které jsou určitou nadstavbou (vzrušující nevyslovené), 

• parametry výkonové (očekávané vyslovené), 

• parametry, které musí být za všech okolností splněné (očekávané 

nevyslovené). 

Nejspokojenější budou zákazníci, kteří se dočkají splnění první skupiny parametrů 

čili vzrušujících nevyslovených požadavků. Jedná se o parametry, které zákazník 

neočekával a v rámci služby jsou něco navíc. Druhou skupinu tvoří očekávané vyslovené 

požadavky, to jsou ty, za které si zákazník zaplatil, a čím víc jich bude splněno, tím bude 
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zákazník spokojenější. Poslední skupinou jsou požadavky očekávané nevyslovené,  

které by měly být splněny vždy. Zákazníkovu spokojenost nijak výrazně neovlivňují, 

jelikož se s jejich splněním počítá automaticky. (Goodpasture, 2003) 

Obrázek č. 4: Kano model 

 

Zdroj: Tomek, G., Vávrová, V.: Střety marketingu: uplatnění principu marketingu ve firemní praxi, 2004, 

s. 83 

Zákazníkova spokojenost se službou je tedy velmi individuální a liší se u každého 

jedince. Někteří jsou například zvyklí na nižší standarty, a tak budou spokojeni  

i s relativně průměrnou službou, kdežto další s ní spokojeni nebudou. Je ovšem potřeba 

mít na paměti, že lidé své dojmy sdělují dále a po několika negativních recenzích se dá 

jen velmi obtížně znovu napravit zničená reputace. Proto by se měli poskytovatelé služeb 

snažit o to, aby zákaznická spokojenost byla co nejvyšší. K tomu je dobré se řídit několika 

doporučeními, které k tomu mohou pomoci. Tyto kroky sepsali Cant et al. (2009) a patří 

mezi ně: 

• komunikovat se zákazníky, 

• mít pod kontrolou celkový zážitek zákazníka, 

• řešit nepříjemné situace s empatií a důstojným způsobem, 

• pěstovat kulturu služby u zaměstnanců a poskytovatelského týmu, 

• naučit se, jak realizovat a řídit proces poskytování služeb. 
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U organizování větší sportovní akce je potřeba klást důraz především na třetí bod -  

pokud totiž organizátor nebude umět jednat pod tlakem a řešit nastalé problémy 

s účastníky empaticky, může se mu celý turnaj velmi snadno vymknout z rukou. 

 

2.3.1 Důvody a důsledky spokojenosti účastníků sportovních akcí 

Dle studie, kterou v roce 2011 provedli Yoshida a James na dvou vzorcích 

(japonském a americkém), existuje vztah mezi kvalitou služby, kvalitou hlavního 

produktu, spokojeností zákazníků a jejich chováním, a to jak u účastníků sportovních 

akcí. Jejich studie přinesla pro tuto práci dva hlavní závěry. 

Zaprvé bylo ověřeno, že kvalita služeb i produktů má dopad na spokojenost diváků 

a v konečném důsledku i na jejich chování. Základním předpokladem je, že poskytování 

kvalitních služeb či produktů umožňuje organizacím uspokojit a udržet si tak své 

zákazníky. Nejdůležitějším objevem byl významný vliv herní atmosféry na spokojenost 

jak diváků, tak i samotných sportovců. Tato studie potvrdila, že vytváření vzrušující herní 

atmosféry dokáže uspokojit všechny zúčastněné natolik, že velmi zvyšuje 

pravděpodobnost jejich účasti na příštích akcích. 

Druhým závěrem je zjištění, že přístup pořadatelů a vzhled, čistota a snadný přístup 

k sociálním zařízením jsou velmi významným prediktorem spokojenosti se sportovní 

akcí. Jde především o pocit pohodlí, který u účastníků akce ovlivňuje jejich spokojenost. 

To má poté znovu dopad na budoucí účast na sportovní akci v daném areálu. (Yoshida  

a James, 2011) 

Pokud se výsledky této studie vztáhnou na tuto diplomovou práci, tak lze 

předpokládat, že při špatné kvalitě zázemí či horší herní atmosféře může dojít ke ztrátě 

účastníků na příštím MČR či jiném turnaji v Opavě.  

Spokojený zákazník bude podle Nového a Petzolda (2006) vykazovat ve svém chování 

tyto znaky: 

• poskytované služby využívá opakovaně, 

• cítí spokojenost s celkovým nákupem, stejně jako se službou samotnou, 

• firmu doporučuje svým známým, přátelům a rodině, 

• přichází pro radu, 

• ochotně spolupracuje s poskytovatelem při marketingovém výzkumu, 
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• firmu uvádí jako pozitivní příklad při nejrůznějších debatách. 

V případě MČR sice nemá nespokojenost hráčů negativní ekonomický dopad na 

firmu, jelikož je tento turnaj organizován neziskovou organizací, ale hráči se tohoto 

turnaje nemusí v dalších letech účastnit, což by znamenalo snížení prestiže  

a tím i sledovanosti, což by mohlo mít za následek odliv sponzorů. Hráči se mohou místo 

toho účastnit některého ze zahraničních turnajů, které se v termínu MČR hrají. 

 

2.4 Měření spokojenosti zákazníka a kvality služeb 

Jak již bylo uvedeno, spokojenost hráčů je pro organizátory sportovních akcí 

důležitý aspekt. Proto by nemělo být zapomínáno tento aspekt sledovat a měřit,  

jelikož právě na základě těchto dat bývá rozhodováno o budoucím směřování  

Spokojenost zákazníka by se měla měřit, jelikož slouží jako důležitá zpětná vazba 

a organizace se díky tomu naučí svým zákazníkům lépe naslouchat. V neposlední řadě  

by právě vývoj spokojenosti zákazníků měl představovat důležitý impuls pro neustálé 

zlepšování. (Nenadál, 2004) 

Gfk Praha a Incoma Consult (2004) uvádějí několik základních přístupů, kterými 

lze zjišťovat spokojenost zákazníků. Patří mezi ně mystery shopping, analýza ztráty 

zákazníků, systémy stížností a návrhů, výzkum motivace a průzkumy spokojenosti 

zákazníků. Právě průzkum spokojenosti zákazníků, který využívá metodu dotazování, 

bude použit i v této práci. Konkrétně se bude jednat o elektronické dotazování,  

a s vybranými respondenty i o polostrukturovaný rozhovor. 

 

2.4.1 Metody měření spokojenosti zákazníka a kvality služeb 

Spokojenost a kvalita jdou ve sportovním prostředí ruku v ruce. V následující 

kapitole bude uvedeno několik metod, které jsou založeny na principu dotazování 

zákazníků a slouží jak k měření kvality, tak míry spokojenosti zákazníků. 

 

2.4.1.1 GAP model 

GAP model kvality poskytovaných služeb neboli model mezer je nástrojem, díky 

kterému mohou firmy měřit a zjišťovat nedostatky, které se objevují v průběhu procesu 

poskytování služby. Tyto nedostatky jsou představovány jednotlivými mezerami,  
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kterých autoři tohoto modelu Parasuraman, Berry a Zeithamlová (1985) nalezli pět. Tyto 

mezery jsou znázorněny na následujícím obrázku. 

Obrázek č. 5: GAP model 

 

Zdroj: PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V. A., BERRY, L. L. Conceptual model of service quality and 

its implications for future research, 1985, p. 44 

Server Serqual.estranky.cz (2021) definuje tyto mezery takto: 

• Mezera 1 – Je to rozdíl mezi tím, co zákazník očekává a co si vedení firmy 

myslí, že očekává. Aby se tato mezera zmenšila, je třeba provádět průzkum 

mínění zákazníků a zaznamenat důležitá data, naslouchat personálu,  

který přichází do styku s klienty, zploštit hierarchickou strukturu 

společnosti. 

• Mezera 2 – Nastává při nesouladu charakteristik služby, které vytváří firma, 

a očekávání zákazníků. 

• Mezera 3 – Vzniká, když systémy doručování služeb (personál, technologie, 

procesy) nedodrží dané standardy zaručené zákazníkům. 

• Mezera 4 – Nastává, když firma prostřednictvím jiných médií proklamuje 

jinou úroveň služby, než nakonec poskytuje, a tím nenaplní sliby z reklam. 
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• Mezera 5 – Je výsledkem všech předešlých mezer. Velikost mezer 1-4  

se sčítá ve výsledný rozdíl mezi tím, co zákazníci očekávají, a tím, co jim 

firma nabízí. 

Cílem každého podniku či organizátora sportovní akce by samozřejmě měla být 

snaha o neustálé zmenšování těchto mezer, které by vedlo ke zkvalitnění služby  

a tím pádem i vyšší spokojenosti zákazníků. I organizátoři MČR se o toto musí snažit, 

jelikož hráči se tohoto turnaje účastnit nemusí a mohou si místo toho zahrát na některém 

z kvalitnějších zahraničích turnajích. 

 

2.4.1.2 Metoda SERVQUAL 

Jedná se o metodu měření kvality služeb, která vznikla v 80. letech v USA, a jejími 

autory jsou Parasuraman, Zeithamlová a Berry. Výzkum pomocí této metody je založen 

na výše popsaném GAP modelu, a to především na hodnocení jeho 5. mezery pomocí 

dotazníkového šetření. Právě mezera spotřebitele, která představuje rozdíl mezi 

očekáváním zákazníka a obdrženou službou, je základním stavebním kamenem metody 

SERVQUAL. V praxi to vypadá tak, že respondenti vyplní standardizovaný dotazník,  

ve kterém se vyjadřují k daným oblastem tak, jak je očekávají, a poté jak je skutečně 

vnímají. (servqual.estranky.cz, 2021; Ruda, Augustová, Šíma, 2012) 

Parasuraman, Zeithamlová a Berry (1988) dále rozlišují pět dimenzí,  

které v dotazníku respondenti hodnotí. Jsou jimi: hmotné zajištění, spolehlivost, 

odpovědný přístup, jistota a empatie. Tyto dimenze obsahují dalších 22 vlastností,  

které jsou hodnoceny na několikastupňové Likertově škále. Dotazník je poté rozdělen  

na dvě části, přičemž v první části se hodnotí očekávání zákazníka v případě těchto  

22 vlastnostech a v druhé části jejich vnímaná kvalita. 

Tato metoda je ve sportovním prostředí velice uznávaným nástrojem pro měření 

kvality služeb na základě spokojenosti zákazníků a dle Rudy, Augustové a Šímy (2012) 

je i nejvíce propracovaná. Toto tvrzení však celá řada autorů vyvrací. 

 

2.4.1.3 Metoda SERVPERF 

Tuto metodu vyvinuli autoři Cronin a Taylor (1994) a vychází z výše popsané 

metody SERVQUAL. Znovu se jedná o metodu určující kvalitu služeb na základě 
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spokojenosti zákazníka. Rozdílem mezi těmito dvěma metodami je, že u SERVPERF  

se neporovnává očekávání s vnímanou kvalitou a je tedy jednodušší a její dotazník je  

o polovinu kratší. 

To, co má metoda SERVPERF společné s metodou SERVQUAL, jsou rozměry 

kvality služeb. Rovněž tu respondenti hodnotí hmotné zajištění, spolehlivost, odpovědný 

přístup, jistotu a empatii.  

 

2.4.1.4 Metoda SERVIMPERF 

Tato metoda, opět založená na základě metody SERVQUAL, se vrací 

k dvousložkovému vnímání služeb. Dle Hallerové (1998) se v této metodě uplatňuje 

posuzování kvality a spokojenosti na základě rozdílu mezi důležitostí posuzovaného 

faktoru a jeho skutečnou vnímanou hodnotou. Stejně jako u předchozích metod tu 

respondenti hodnotí všech pět výše zmíněných dimenzí. 

Dotazník je zde opět rozdělen na dvě poloviny, kde v první je zjišťována důležitost 

jednotlivých faktorů pro respondenty a v druhé jejich skutečná vnímaná hodnota. 

Výsledky tohoto šetření se dají velmi přehledně zaznamenat do tzv. klasifikačního kříže. 

Klasifikační kříž se podle Čáslavové a Vraného (1998), kteří podobu klasifikačního 

kříže zjednodušili a sedmistupňovou škálu nahradili škálou čtyřstupňovou,  

aby respondent nemohl využít neutrální odpovědi, dá dělit do 4 kvadrantů. 

Tyto 4 kvadranty zobrazují následující možnosti, které mohou nastat.  

• Pro zákazníka je daný faktor důležitý, předpokládá jeho vysokou kvalitu  

a vnímá ho jako kvalitní. 

• Pro zákazníka je daný faktor důležitý, předpokládá jeho vysokou kvalitu, 

ale nevnímá ho jako kvalitní. 

• Pro zákazníka není daný faktor důležitý, nepředpokládá jeho vysokou 

kvalitu, ale vnímá ho jako kvalitní. 

• Pro zákazníka není daný faktor důležitý, nepředpokládá jeho vysokou 

kvalitu a ani ho nevnímá jako kvalitní. (Šíma, 2016) 
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Obrázek č. 6: Klasifikační kříž 

 

Zdroj: DONÁT, B. Spokojenost zákazníků Squashparku Cibulka s poskytovanými službami. Praha, 2019. 

Bakalářská práce. UK FTVS. Vedoucí práce Michal Holánek. 

Nejhorší možná situace pro poskytovatele služby nastává, pokud je pro zákazníka 

některý faktor důležitý, ale není vnímán jako kvalitní. V klasifikačním kříži se tato situace 

zobrazuje v levém horním kvadrantu. 

 

2.4.1.5 Další metody 

a) Bradyho model – Tento model sestrojil Brady (1997) a staví v něm na hodnocení 

tří dimenzí, kterými jsou kvalita interakce, výstupu a fyzického prostředí. 

Všechny tyto dimenze se dělí na další tři podokruhy, které jsou hodnoceny 

zákazníkem. 

b) QUESC – Kim a Kim (1995) přišli s tímto modelem, který zjišťuje míru 

očekávaní a zároveň vnímanou kvalitu služeb, a to primárně ve sportovním 

prostředí. Celkem se v tomto modelu měří 11 okruhů kvality služeb. 

c) Cognitive - affective model – Autoři Martínez a Martínez (2007) ve svém modelu 

definují závislosti mezi spokojeností, loajalitou, emocemi a očekáváním.  

Na těchto vztazích také celá metoda, která byla vytvořena speciálně pro měření 

spokojenosti účastníků se sportovní akcí, stojí. Respondenti jednotlivé okruhy 

hodnotí za pomoci Likertovy škály a sématického diferenciálu. Jednotlivé 

závislosti jsou přehledně zobrazeny na následujícím obrázku č. 8. 
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Obrázek č. 7: Cognitive - affective model 

 

Zdroj: MARTÍNEZ CARO, L., MARTÍNEZ GARCIA, J. A. Cognitive – affective model of customer 

satisfaction, 2007, p. 112 

Z výše uvedených metod měření spokojenosti a kvality služeb byla jako 

nejvhodnější pro tuto práci zvolena metoda SERVIMPERF, kde se porovnává důležitost 

jednotlivých faktorů a jejich vnímaná kvalita. To, co hráči považují za důležité se totiž 

nemění s každým turnajem, jako tomu je například u očekávání, které může být u každého 

turnaje jiné.  
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2.5 Beachvolejbal 

Beachvolejbal je plážový sport, který od začátku tohoto tisíciletí stále více nabírá 

na popularitě. Kdy ovšem tento sport vznikl, je velmi obtížné určit. První zmínky o hraní 

volejbalu na plážích se datují do období po první světové válce, kdy takto trávili svůj 

volný čas američtí vojáci. Původně se hrálo šest na šest stejně, jak tomu je u klasického 

volejbalu, což dokazuje, že se beachvolejbal vyvinul právě z volejbalu klasického.   

Ve 30. letech 20. století se beachvolejbal modifikuje do dnešní podoby, kdy hrají dva 

proti dvěma a konají se první turnaje v Santa Monice. Ještě před druhou světovou válkou 

se tento sport začal šířit do Brazílie a také do Evropy, a to zejména do Francie. (Buchtel  

a kol., 2005) 

V roce 1987 se uskutečnil první turnaj pod záštitou Mezinárodní volejbalové 

federace (FIVB). Konal se v Riu de Janeiru a celkové prize money bylo 22 000 dolarů.  

O dva roky později pak vzniká první FIVB World Series, což byla první světová tour pro 

muže, která se skládala z turnajů v Brazílii, Japonsku a Itálii. Roku 1996 má 

beachvolejbal premiéru na Olympijských hrách v Atlantě. (FIVB, 2011) 

Do českých zemí se beachvolejbal začal dostávat na konci 80. let, kdy se v Brně 

uskutečnil i první turnaj dvojic a trojic. V roce 1991 se uskutečnila první československá 

tour a vzniká Asociace Beachvolejbalu při Československé volejbalové federaci. O rok 

později se v Brně koná první mistrovství ČSFR v plážovém volejbale. (Kaplan  

a Džavoronok, 2001) 

 

2.5.1 Zahraniční turnaje 

Zahraniční turnaje, se kterými bude v této práci MČR srovnáváno, jsou: 

a. Turnaje CEV – Turnaje organizované Evropskou volejbalovou federací, 

které se konají po celé Evropě. Těchto turnajů je 18 za sezónu a body z nich 

se počítají do žebříčku FIVB. Do turnaje se může přihlásit jakýkoliv tým, 

který má dostatek bodů, aby se mohl účastnit aspoň kvalifikace. Množství 

bodů, které jsou potřeba se vždy liší turnaj od turnaje. Za vítězství získává 

tým 200 bodů do mezinárodního žebříčku. (CEV, 2021) 

b. Rakouská národní tour – Rakouských beachvolejbalových turnajů 

pořádaných Rakouskou volejbalovou federací je 14 za sezónu. Tyto turnaje 

jsou rozděleny na 3 kategorie podle počtu obdržených bodů  
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pro vítěze. Čeští hráči se těchto turnajů mohou účastnit po domluvě 

s Rakouským volejbalovým svazem a organizátorem turnaje. Body, podle 

kterých jsou čeští hráči nasazeni jsou redukovány na 10 nejlepších výsledků 

podle rankingu FIVB. Hráči samozřejmě musí mít dostatek bodů, aby se 

mohli do turnaje kvalifikovat. Vítěz získává buď 15, 10 nebo  

5 mezinárodních bodů podle toho, kterého ze tří úrovní turnajů se účastnil. 

(Austrian-beachtour.at, 2021) 

 

2.5.2 Mistrovství České republiky v beachvolejbale 2020 

Z pověření Asociace beachvolejbalu (ABV) Českého volejbalového svazu (ČVS) 

byl pořadatelem tohoto turnaje klub Happy sport Opava. Tento turnaj se konal 28. – 30. 

srpna 2020 a účastnilo se ho 24 nejlepších týmů dle vstupních bodů na turnaj ABV 

v každé kategorii. Tyto body jsou sbírány během celosezónní tour, která obsahuje letní  

a české poháry a 4 Supercupy. Startovné bylo 500 Kč na dvojici a v každé kategorii bylo 

rozděleno prize money ve výši 100 000 Kč. (ČVS, 2021) 

Systém, kterým se tento turnaj hrál byl tzv. model H24-2KO, což znamená,  

že se hraje pavouk pro 24 týmů na dvě porážky. 8 nejlépe nasazených dvojic je nasazeno 

rovnou do druhého kola a zbylých 16 týmů hraje první kolo, ve kterém na sebe narazí 

vždy první a poslední nasazený. V tomto případě to tedy byl devátý proti dvacátému 

čtvrtému, osmý proti dvacátému třetímu atd. Vítěz postupuje do druhého kola, kde naráží 

na nasazený tým a prohraný padá do tzv. opravného pavouka. I v opravném pavouku má 

ještě každý tým šanci na vítězství v tomto turnaji, nesmí ovšem znovu prohrát. V takovém 

případě se tým s turnajem loučí. Prize money a body jsou poté rozděleny následovně: 

Tabulka č. 1: Rozdělení bodů a prize money 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Vítěz tohoto turnaje dále získá i 20 mezinárodních bodů do žebříčku FIVB,  

což v porovnání s turnaji CEV je pouhá desetina. Právě mezinárodní body jsou 

nejdůležitějším kritériem, podle kterého se hráči kvalifikují nejen na evropský či světový 

šampionát, ale i na elitnější turnaje světového okruhu. Samotná výhra MČR tedy  

pro vítězný tým nezaručuje kvalifikaci na některý z těchto elitnějších turnajů. 

Co se mediálního pokrytí týče, tak jediným kanálem, na kterém se dalo MČR 

sledovat byla Česká televize. Ta ovšem vysílala pouze finále každé kategorie. Fanoušci, 

kteří chtěli vidět více, tedy neměli jinou možnost, než se do Opavy dopravit a sledovat 

zápas přímo na místě. Celková kapacita míst k sezení na centrkurtu má být dle hracího 

řádu (ČVS, 2021) 500 míst.  

Generálním partnerem celé akce je pojišťovna UNIQA, která má dlouhodobě 

uzavřenou smlouvu s  Českým volejbalovým svazem. Dalším partnerem je značka Gala, 

jejíž míče jsou oficiálními hracími míči na tomto turnaji. (ČVS, 2021) 
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3 Cíle a úkoly práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit spokojenost účastníků Mistrovství 

České republiky v beachvolejbale s tímto turnajem, a to v porovnání s podobnými 

zahraničními turnaji. Na základě výsledků budou navržena doporučení pro případné 

zvýšení kvality MČR a tím i spokojenosti hráčů s tímto turnajem. 

K dosažení cíle této diplomové práce je potřeba splnit i všechny následující úkoly: 

• Provést rešerše literatury související s motivací k účasti ve sportu, službami 

v oblasti sportu a jejich kvalitou; 

• nastudovat problematiku spokojenosti zákazníků ve službách a její měření; 

• sestavit dotazník pro měření spokojenosti hráčů s turnajem a provést 

pilotáž; 

• sestavit otázky pro polostrukturovaný rozhovor; 

• sesbírat data pomocí dotazníků a polostrukturovaných rozhovorů  

od oslovených hráčů; 

• vyhodnotit a analyzovat data; 

• na základě získaných dat navrhnout doporučení pro případné zkvalitnění 

turnaje. 
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4 Metodická část 

V této kapitole je popsán výzkumný soubor a také přesný metodologický postup, 

kterým jsou v této diplomové práci sbírána, analyzována a interpretována data.  

 

4.1 Výzkumný soubor 

Základní soubor je tvořen těmi hráči, kteří se účastnili Mistrovství České republiky 

v beachvolejbale 2020 v Opavě a zároveň i zahraničních turnajů, vypsaných na tento rok. 

Tyto dvě podmínky jsou nezbytné pro možnost zařazení do průzkumu. Jedná  

se o 12 hráčů v mužské a 10 v ženské kategorii. 

Při výběru respondentů je potřeba určit si způsob, jakým bude výběr probíhat,  

a to takový, aby byla zajištěna reprezentativnost vzorku. Dle Kotlera (2007) existuje 

výběr buďto náhodný, nebo záměrný. Záměrný výběr zahrnuje kvótní výběr, výběr podle 

uvážení a výběr podle dosažitelnosti. 

Pro potřeby této práce se autor rozhodl použít záměrný výběr podle uvážení,  

o kterém Kotler (2007) píše jako o výběru, kde výzkumník používá při výběru 

respondentů, kteří podle jeho názoru přinesou přesné informace, svůj úsudek. 

 

4.2 Zdroje dat 

V této práci byla využita primární data, ze kterých se skládá celá výsledková část. 

Tato data byla získána za pomoci elektronického dotazování a polostrukturovaných 

rozhovorů. U tohoto typu dat je vždy nutná jejich následná analýza, díky které je poté 

možné vyvodit určité závěry. Výhodou primárních dat je skutečnost, že jsou sbírána 

přímo pro účely daného výzkumu a jsou tedy vždy přesná a aktuální. 

 

4.3 Výzkumné metody 

Pro zhotovení výsledkové části této diplomové práce byla využita primární data 

sesbíraná jak kvalitativním, tak kvantitativním výzkumem. 

Hendl (2016) uvádí, že kvalitativní výzkumy se zaměřují pouze na malé množství 

respondentů, od kterých se však snaží získat co nejpodrobnější informace, a zabývají se 

řešeným problémem do hloubky. Sběr dat probíhá na základě individuálních  
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a skupinových rozhovorů, nebo také zapisováním poznámek v terénu. Kontakt 

s respondenty je blízký a osobní, což zajišťuje možnost pečlivého vysvětlení všech 

otázek. Nevýhodou těchto výzkumů může být fakt, že jejich výsledky představují sbírku 

subjektivních dojmů. Protože pracuje s omezeným počtem jedinců a obvykle na jednom 

místě, vznikají také obtíže se zobecňováním výsledků. Mezi základní metody 

kvalitativního výzkumu patří interview, pozorování, texty a dokumenty, audiozáznamy  

a videozáznamy. Naproti tomu kvantitativní výzkum slouží k získání dat od většího 

množství respondentů. Základní metodou tohoto výzkumu je dotazování. Nejčastěji se 

jedná o dotazování osobní, elektronické, písemné a telefonické.  

Data v této diplomové práci byla získána dotazováním elektronickým, které nejlépe 

vyhovovalo potřebám autora, a to z toho důvodu, že jednotlivé respondenty momentálně 

není možné zastihnout na jednom místě. Tato získaná data byla následně doplněna  

a okomentována dvěma respondenty, které se podařilo oslovit a domluvit se s nimi  

na polostrukturovaném rozhovoru. 

 

4.3.1 Elektronické dotazování 

Bethlehem a Biffignandi (2012) uvádějí, že elektronické dotazování neboli CAWI 

(Computer-assisted web interviewing), je forma sběru dat, při které respondenti vyplňují 

dotazník vytvořený a umístěný na webové stránce. Na tyto webové stránky mají 

respondenti přístup po obdržení hypertextového odkazu, který jim je zaslán jakýmkoliv 

typem elektronické pošty. Tento typ dotazníků se zpravidla vyplňuje bez fyzické 

přítomnosti tazatele.  

Výhodami elektronického dotazování jsou především rychlost sběru dat a jeho 

nízká cena, jelikož je možné ušetřit na tazatelích, cestovném atd. Další výhodou je poté 

vyšší atraktivita pro respondenta, jelikož elektronické dotazníky mohou obsahovat  

jak zvukové, tak i obrazové prvky. Elektronické dotazníky je navíc možné během 

kompletace přerušit, uložit na server a doplnit až později, což u písemného dotazování 

jde jen velmi těžko. Nevýhodami pak může být nižší návratnost, výběrová chyba, pokud 

je dotazník volně přístupný na webových stránkách a dále fakt že některé domácnosti 

nedisponují počítači či internetovým připojením. (Bethlehem a Biffignandi, 2012) 

Výhody plynoucí z elektronického dotazování převážily v očích autora  

nad negativy, a proto byl zvolen právě tento typ dotazování. Problém výběrové chyby byl 
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odstraněn díky rozesílání dotazníku přímo konkrétním respondentům a problém 

návratnosti vyřešily autorovy dobré osobní vztahy s naprostou většinou plážových 

volejbalistů, kterým byl dotazník zaslán. Poslední zmíněná nevýhoda, což je absence 

internetového připojení nebo počítačů v domácnostech, je v dnešní době již irelevantní.  

 

4.3.1.1 Tvorba dotazníku 

Základem při tvorbě dotazníku bylo vytvoření jeho operacionalizace,  

která je zobrazena na následujícím obrázku: 

Obrázek č. 8: Operacionalizace dotazníku 

 

Zdroj: vlastní zpracovaní 

Dotazník viz. Příloha č. 4, vytvořený pro tuto práci je inspirován metodou 

SERVIMPERF a Bradyho modelem (viz. kapitola 2.4.1.4 a 2.4.1.5) a zabývá se třemi 

hlavními okruhy. Jsou jimi: prostředí, spolehlivost a odpovědné chování organizátorů  

a personálu a nabízené služby a produkty. U každého okruhu je zjišťována důležitost 

jednotlivých atributů pro účastníky turnaje a dále skutečná kvalita těchto atributů,  

kterou respondenti vnímali na Mistrovství České republiky a také na průměrném 

zahraničním turnaji. Důležitost i obdrženou kvalitu hodnotí respondenti pomocí 
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čtyřstupňové číselné škály. U důležitosti jednotlivých atributů znamenala jednička 

odpověď: velmi důležité a čtyřka odpověď: zcela nedůležité. U posuzování obdržené 

kvality jednotlivých atributů znamenala jednička odpověď: velmi dobré a čtyřka 

odpověď: velmi špatné. 

První okruh zkoumající kvalitu prostředí obsahuje osm atributů. U šaten se hodnotí 

jejich čistota, velikost a vzhled a u areálu jeho čistota, vzhled a vybavení. Dále se v této 

sekci hodnotí velikost tribuny a velikost parkoviště. Po ohodnocení důležitosti a kvality 

jednotlivých atributů prostředí u obou turnajů mají respondenti možnost slovně popsat 

konkrétní důvody případné nespokojenosti s některými ze zkoumaných atributů. 

Druhý okruh otázek se zaměřuje na aspekty spolehlivosti a odpovědného chování 

organizátorů a personálu. Těchto aspektů je znovu osm. Jedná se o dodržování časového 

harmonogramu, včasné řešení vzniklých problémů, upravenost kurtů před a během 

zápasů, schopnosti podavačů balónů, kompetentnost rozhodčích, zajištění kvalitního 

občerstvení a jeho pravidelné doplňování. Stejně jako v předchozí sekci i zde mají 

respondenti možnost slovní odpovědi, kde mohou popsat konkrétní důvody své 

nespokojenosti. 

Poslední okruh se zabývá nabízenými službami a produkty, které na turnajích 

bývají k dispozici. Jedná se o deset otázek, které se týkají počtu kurtů na kategorii, počtu 

rozcvičovacích kurtů, kvality písku, zajištění ubytování pro hráče, kvality ubytování, 

systému turnaje, obdržení turnajových dresů, kvality dresů, nabídky doplňkových služeb 

pro hráče a doprovodného programu k turnaji. Dále tu mají respondenti znovu možnost 

vypsat konkrétní důvody nespokojenosti. 

Čtyřstupňová číselná škála byla zvolena z důvodu eliminování neutrální odpovědi, 

která by mohla znehodnotit výzkum. 
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4.3.1.2 Pilotáž 

Před rozesláním dotazníku bylo potřeba zjistit, zda otázky dávají všem 

respondentům smysl. Nejprve byl dotazník konzultován s vedoucím této diplomové práce 

panem doktorem Crossanem, který navrhl úpravu otázek zkoumajících zkušenosti  

se zahraničními turnaji. Poté byl dotazník rozeslán několika respondentům, kteří měli 

popsat, zda otázkám rozumí, a autor pak podle jejich odpovědí zjistil, zda otázky zjišťují 

informace, které zjišťovat mají. Jeden z oslovených respondentů pro pilotáž doporučil 

přidání otevřených otázek za každou sekci, což autor práce považoval za velmi přínosné 

a tyto otázky do dotazníku následně zařadil. Celkově bylo pro pilotáž osloveno  

12 respondentů, jejichž odpovědi a komentáře neodhalily problémy se smysluplností 

otázek v dotazníku. 

 

4.3.1.3 Distribuce dotazníku a časový rozvrh sběru dat 

Dotazník byl vytvořen v internetovém portálu Survio.com. Jednotliví respondenti 

byli osloveni pomocí aplikace Messenger od Facebooku, kde byli nejdříve seznámeni  

se záměry výzkumu a po zodpovězení případných dotazů jim byl odeslán dotazník 

v podobě hypertextového odkazu. Jelikož naprostou většinu respondentů zná autor 

osobně a má s nimi dobrý osobní vztah díky dlouholeté beachvolejbalové kariéře, nebyl 

problém s motivací k vyplnění dotazníku, čímž byla zajištěna návratnost 81,8%. 

Návratnosti pomohl také zájem samotných hráčů na zlepšení kvality českých 

beachvolejbalových turnajů. 

Sběr dat trval pouze čtyři dny, a to v rozmezí 9.-12. května 2021. Za tuto dobu 

dotazník vyplnila a odeslala většina oslovených respondentů.  

 

4.3.1.4 Zpracování a analýza dat 

Dle Hendla (2012) analýza dat představuje organizaci dat a jejich popis pomocí 

grafů, numerických tabulek a dalších matematicky propracovaných prostředků. 

Analyzovat získaná data je nezbytné k dosažení cíle této práce, což je sestavení 

doporučení, která by vedla ke zvýšení spokojenosti účastníků MČR v beachvolejbale 

s tímto turnajem. 
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Data získaná pomocí elektronického dotazníku byla nejprve převedena  

do programu Microsoft Excel, což velmi usnadnila právě elektronická podoba dotazníku. 

Po zpracování a vyhodnocení těchto dat byly výsledky zaznamenány do klasifikačních 

křížů  

(viz. obrázek 6), které porovnávají důležitost a skutečnou obdrženou kvalitu jednotlivých 

zkoumaných atributů. Každý klasifikační kříž obsahuje 16 okýnek (viz obrázek 6),  

do kterých se zaznamenávají počty odpovědí. Příklad vyplněného klasifikačního kříže lze 

vidět na následujícím obrázku. 

Obrázek č. 9: Příklad vyplněného klasifikačního kříže 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnota ve středu kříže znamená počet respondentů, kteří na otázku odpověděli. 

Zelené hodnoty udávají, kolik respondentů uvedlo kombinaci důležitosti a kvality  

u daného atributu na Mistrovství České republiky, a červené hodnoty uvádějí to samé  

u zahraničních turnajů. Z obrázku 9 lze tedy vyčíst, že na otázku odpovědělo celkem  

6 respondentů. Dva z těchto respondentů hodnotili daný atribut na MČR (zelená hodnota) 

jako velmi důležitý a zároveň velmi dobrý, další dva jako velmi důležitý a zároveň spíše 

dobrý a poslední dva jako spíše nedůležitý a zároveň spíše špatný. U zahraničních turnajů 

(červená hodnota) dva respondenti uvedli, že je pro ně daný atribut důležitý a zároveň 

velmi dobrý, další dva jako velmi důležitý a velmi dobrý (stejně jako u MČR) a poslední 

dva jako spíše nedůležitý a zároveň spíše špatný (stejně jako u MČR). 

Součástí každého klasifikačního kříže je i legenda uvádějící průměrnou hodnotu 

důležitosti a vnímané kvality na jednotlivých turnajích. 
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Komentář ke každému klasifikačnímu kříži se poté týká především porovnání 

spokojeností mezi českým a zahraničním turnajem. 

Důležitost i vnímaná kvalita byly měřeny na základě čtyřstupňové číselné škály  

od 1 do 4 bodů. Na první škále měřící důležitost znamená číslo 1 – zcela nepodstatné  

a číslo 4 – velmi podstatné a na druhé škále měřící kvalitu znamená číslo 1 – velmi špatné 

a číslo 4 – velmi dobré. Spokojenost či nespokojenost s jednotlivými faktory se poté 

vypočítá jako rozdíl jejich průměrné důležitosti a průměrné vnímané kvality. Pokud tento 

rozdíl bude záporný, účastník bude s daným faktorem spokojený, jelikož obdržená kvalita 

přesáhla předpokládanou kvalitu (důležitost). Naopak v případě kladného výsledku bude 

účastník nespokojený. Je dobré rovněž zmínit, že střední hodnota je 2,5. Pokud bude  

u daného faktoru průměr nižší než 2,5, je pokládán za nepříliš podstatný, respektive 

nepříliš kvalitní.  

 

4.3.2 Polostrukturovaný rozhovor 

V rámci doplnění informací získaných z elektronického dotazování byl na konci 

května 2021 proveden polostrukturovaný rozhovor se dvěma reprezentačními hráči. 

Informace získané z těchto rozhovorů jsou použity v komentářích pod jednotlivými 

klasifikačními kříži a poskytují hlubší pohled na problémy jednotlivých zkoumaných 

atributů. Přepis celého rozhovoru lze nalézt v příloze č. 5. Rozhovory byly provedeny 

v Beachklubu Pankrác po skončení tréninku obou hráčů. 

Polostrukturované rozhovory se vyznačují tím, že se tazatel neptá pouze na předem 

připravené otázky, ale může se v rámci jednotlivých otázek doptávat na věci,  

které ho napadnou až v danou chvíli. Právě improvizace je velkou výhodou, jelikož právě 

díky ní se může tazatel dopídit přínosných odpovědí a informací, se kterými na začátku 

rozhovoru nepočítal. 
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5 Výsledky výzkumu a jejich interpretace 

V této části práce jsou interpretována data nastřádaná elektronickým dotazováním 

a doplněna dvěma polostrukturovanými rozhovory. 

Odpovědi na tři úvodní otázky jsou znázorněny na sloupcových grafech  

a stručně okomentovány. Odpovědi na čtvrtou otázku jsou pouze okomentovány,  

jelikož jejich grafické zpracování je bezpředmětné. Výsledky porovnání předpokládané 

kvality (důležitosti) a obdržené kvality jsou poté zaznamenány do klasifikačních křížů, 

které jsou okomentovány a doplněny o výpočty porovnání spokojeností s MČR  

a zahraničními turnaji. 

 

5.1 Úvodní otázky 

Graf č. 1: Počet respondentů v každé kategorii (Otázka č. 1) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z celkového počtu 22 oslovených respondentů se podařilo nastřádat odpovědi  

od 18 z nich. Jednalo se o 10 vyplněných dotazníků od respondentů z mužské kategorie 

a 8 vyplněných dotazníků od respondentů z ženské kategorie. Celková návratnost 

dotazníku tedy byla 81,82%. 
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Graf č. 2: Přehled věkových skupin respondentů (Otázka č. 2) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejpočetnější věkovou skupinou respondentů zapojených do výzkumu jsou jedinci 

ve věku 24 - 29 let, kterých je 9. Nejvyšší počet reprezentantů v této věkové skupině není 

překvapivý, jelikož právě v tomto věku dosahují sportovci nejvyššího výkonu,  

co se fyzické stránky týče. Dále je do výzkumu zapojeno 6 respondentů ve věkové 

skupině 18 – 23 let, 2 respondenti, jejichž věk je mezi 30 a 34 roky, a jeden, kterému je 

nad 35 let. 

 

Graf č. 3 Počet odehraných zahraničních turnajů (Otázka č. 3) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak lze vyčíst z grafu č. 3, přesná polovina respondentů zapojených do výzkumu 

má poměrně bohaté zkušenosti s hraním turnajů mimo Českou republiku - odehráli více 

než 15 zahraničních turnajů. Dalších 5 beachvolejbalistů má za sebou mezi  
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11 a 15 odehranými turnaji v zahraničí. Poslední 4 respondenti odehráli maximálně  

10 zahraničních turnajů a jeden z nich pouze 1 – 5. Tento respondent navíc spadá  

do věkové skupiny 18 – 23 let a lze tedy předpokládat, že jeho beachvolejbalová kariéra 

je teprve v počátcích. 

 

Otázka č. 4: V jakém českém areálu se nejraději účastníte turnajů a proč?  

Tato otázka zjišťovala od respondentů informace nejen o jménech oblíbených 

areálů kde rádi hrají turnaje, ale i o důvodech, proč tomu tak je. Respondenti se zde 

většinou poměrně shodovali jak na areálech, tak i na důvodech jejich oblíbenosti. 

Nejčastěji byl jmenován beachvolejbalový areál v Brně na „Sokoláku“,  

který je považován za jakousi legendu a je velmi oblíben u naprosté většiny 

beachvolejbalistů. Jedná se rovněž o jeden z prvních areálů, ve kterém se v Česku začal 

beachvolejbal hrát. Respondenti si ho cení především pro krásné prostředí poblíž 

přehrady a skvělou atmosféru, kterou zde dokáží vytvořit fanoušci, a to i díky šikovně 

postaveným kurtům s velkou tribunou.  

Dalším často zmiňovaným areálem je multifunkční areál HAMR Záběhlice v Praze. 

Areál, který se nachází vedle stejnojmenného rybníka má podle respondentů výborné 

zázemí a celkově moderní vzhled. Někteří z nich také vyzdvihli kvalitu písku na zdejších 

kurtech. 

Dále byl zmiňován areál Beachwell v Pelhřimově, který je nejnovější a velmi 

moderně zařízený. Beachklub Ládví v Praze, který nyní prošel velkou rekonstrukcí 

zázemí a který je co do počtu kurtů největším areálem v republice, Beachclub Pankrác 

v Praze pro autentickou domácí atmosféru a areál v Chodově u Karlových Varů  

pro příjemné prostředí. Jednou byla zmíněna Opava, které se primárně věnuje tato práce, 

a to z důvodu tradice, kterou tento areál má. 

Jeden respondent rovněž uvedl, že v Česku není žádný areál, který by nějak 

vyčníval nad ostatní, a proto neuvedl žádný. 

Z výše zmíněných informací lze vyvodit, že respondenti si cení především dobrého 

zázemí, ale i celkové atmosféry a prostředí. 
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5.2 Otázky na aspekty kvality prostředí 

Obrázek č. 10: Čistota šaten a sprch (Otázka č. 5, 6 a 7-1) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

První klasifikační kříž (Obrázek č. 10) se týká čistoty šaten na turnajích. Jak lze 

vidět, většina odpovědí se nachází v horní polovině klasifikačního kříže, což značí,  

že čistota šaten je pro respondenty spíše důležitá a ve většině případů dokonce velmi 

důležitá, což dokazuje i hodnota průměru odpovědí týkající se důležitosti, která je 3,67. 

Pouze pro jednoho respondenta je tento atribut spíše nedůležitý. 

Co se týče Mistrovství České republiky, respondenti se zde v odpovědích poměrně 

rozcházejí.  7 z nich uvedlo, že čistotu šaten vnímali jako spíše špatnou, i když je pro ně 

velmi důležitá. Jeden respondent, pro kterého je tento atribut rovněž velmi důležitý 

dokonce uvedl, že ho vnímal jako velmi špatný. V levém horním kvadrantu se nachází 

více než polovina odpovědí, což by mělo být pro organizátory signálem, že na zlepšení 

by měli výrazně zapracovat. Jako spíše dobrou poté čistotu šaten vnímalo celkem  

8 respondentů. Průměr vnímané kvality zde dosahuje hodnoty 2,33, což značí,  

že ji respondenti celkově vnímají jako spíše špatnou. Při výpočtu rozdílu důležitosti  

a vnímané kvality bylo dosaženo hodnoty 1,34. To, že je tato hodnota kladná značí,  

že respondenti nebyli s čistotou šaten na tomto turnaji spokojeni. 

Čistota šaten na zahraničních turnajích je vnímána kvalitněji, což při pohledu  

na klasifikační kříž dokazují červené hodnoty v jeho pravé polovině. Nejčastěji 

respondenti uváděli, že je pro ně tento zkoumaný atribut velmi důležitý, a zároveň velmi 

dobrý.  
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U MČR tuto kombinaci neuvedl nikdo. Celkově respondenti hodnotí čistotu šaten  

na zahraničních turnajích jako dobrou s průměrnou hodnotou 3,61. Celkově však nejsou  

s čistotou šaten spokojeni ani na zahraničních turnajích, hodnota rozdílu je zde 0,05. 

Celkově tedy účastníci sledovaných turnajů nebyli úplně spokojeni s čistotou šaten 

ani na MČR ani na zahraničních turnajích. Porovnání spokojeností ovšem lépe vychází  

pro zahraniční turnaje, které s hodnotou 0,05 téměř atakují hranici spokojenosti,  

která je na hodnotě 0. 

 

Obrázek č. 11: Velikost šaten a sprch (Otázka č. 5, 6 a 7-2) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na obrázku č. 11 je zobrazen klasifikační kříž, který zkoumá opět prostředí šaten, 

tentokrát se však zaměřuje na jejich velikost. Jak z něho lze vyčíst, velikost šaten je  

pro respondenty opět poměrně důležitá. Jako spíše nedůležitou ji označili pouze tři 

beachvolejbalisté. Hodnota průměru odpovědí na otázku důležitost dosahuje 2,94,  

což značí, že velikost šaten je pro respondenty opět spíše důležitá. Nejedná se ovšem  

o tak důležitý atribut jako jejich čistota. Hráči se tedy spokojí i s trochu menší,  

ale za to uklizenější šatnou. 

Na MČR hráči nepovažují velikost šatny za vyhovující, jak napovídají zelené 

hodnoty v levé části klasifikačního kříže. 6 respondentů se shoduje, že velikost šatny je 

spíše důležitá, ale na tomto turnaji byla spíše špatná, a další 4 říkají, že dokonce velmi 

špatná. 6 respondentů z 18 poté hodnotí velikost jako dobrou a důležitost se u nich rovná 

kvalitě. U dvou ji dokonce převyšuje. Průměrná hodnota je zde na čísle 2,17, což dokazuje  
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nepříliš dobrou kvalitu, co se velikosti šaten týče. Celkový rozdíl zde poté dosahuje 

hodnoty 0,77 a ukazuje na nespokojenost respondentů s tímto atributem. 

Zahraniční turnaje jsou na tom při pohledu na klasifikační kříž o poznání lépe. 

Velikost šaten označuje za spíše špatnou pouze jeden respondent. Nejvíce odpovědí 

nasbírala kombinace spíše důležité a spíše dobré, kterou zvolilo 8 hráčů. Jako velmi 

dobrou označilo velikost šaten na zahraničních turnajích celkem 6 respondentů, jeden  

z nich ji přitom ani nepovažuje za příliš důležitou, takže musel být v zahraničí nadmíru 

spokojen. Průměrná hodnota odpovědí na kvalitu je 3,33 a výrazně tak převyšuje kvalitu 

vnímanou na MČR a převyšuje ji dokonce natolik, že celkový rozdíl je -0,39.  

Tato záporná hodnota říká, že hráči jsou s velikostí šaten na zahraničních turnajích 

spokojeni. 

Ohledně velikosti šaten jsou tedy zahraniční turnaje na lepší úrovni než MČR,  

u kterého beachvolejbalisté nebyli s tímto atributem vůbec spokojeni. 

 

Obrázek č. 12: Vzhled šaten a sprch (Otázky č. 5, 6 a 7-3) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Vzhled šaten je, jak ukazuje klasifikační kříž na obrázku č. 12, opět důležitým 

atributem pro hráčskou spokojenost. Pouze jeden respondent ho za důležitý nepovažuje. 

Pro ostatních 17 je vzhled důležitý a pro tři z nich dokonce velmi důležitý. Důležitost 

dokládá i průměrná hodnota odpovědí, která je 3,11. Vzhled je tedy pro respondenty 

důležitější než velikost šatny, ale méně důležitý než její čistota. 
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Jak je možné vidět na klasifikačním kříži, 16 respondentů označilo vzhled šaten  

na MČR jako špatný a 10 z nich dokonce jako velmi špatný. V otevřené odpovědi někteří 

hráči uvedli, že šatny a sprchy jim zde připomínají spíše táborové koupelny než zázemí 

pro největší turnaj sezóny. Zajímavé je, že jediný respondent, pro kterého je vzhled šaten 

spíše nedůležitý uvedl, že sprchy na MČR vypadají lépe, než je jeho průměrná zkušenost 

na zahraničních turnajích. Tento údaj velmi vybočuje z trendu hodnocení tohoto atributu. 

Celkově je však vzhled šaten hodnocen vůbec nejhůře ze všech zkoumaných atributů  

s průměrnou hodnotou 1,56. Z rozdílu důležitosti a kvality poté vychází hodnota 1,55, 

která říká, že respondenti jsou nespokojeni i se vzhledem šaten. 

Zkušenosti se vzhledem šaten na zahraničních turnajích mají respondenti zcela 

opačné, než je tomu u MČR. Zde naprostá většina odpovědí spadá do pravého horního 

kvadrantu, který značí dobrý nebo velmi dobrý vzhled šaten. Špatnou zkušenost měl 

pouze jeden respondent, který je zmíněn v předchozím odstavci. Průměrná hodnota 

odpovědí zde dosahuje velikosti 3,5, což značí vysokou kvalitu tohoto atributu. Celkový 

rozdíl pak vychází na -0,39, který říká, že se vzhledem šaten na zahraničních turnajích 

jsou beachvolejbalisté spokojeni. 

Při porovnání českého turnaje se zahraničními bylo dosaženo jednoznačného 

výsledku. Stejně jako u všech ostatních atributů týkajících se šaten a sprch i zde jsou hráči 

výrazně spokojenější se zahraničními turnaji než s MČR 2020. 

 

Obrázek č. 13: Čistota areálu (Otázky č. 5, 6 a 7-4) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Čistota areálu je pro všechny respondenty důležitá, jak dokládají hodnoty 

zaznamenané v klasifikačním kříži na obrázku č. 13. Čistota je tedy obecně  

pro respondenty při určování jejich spokojenosti stěžejní, což bylo možné pozorovat  

i u čistoty šaten a sprch (obrázek 10), kde byla zaznamenána rovněž vysoká průměrná 

hodnota odpovědí. Čistota areálu s průměrnou hodnotou důležitosti 3,44 je sice o trochu 

méně důležitá než zmiňovaná čistota šaten, ale stále by měla být udržována na vysoké 

úrovni. 

Areál v Opavě byl během turnaje shledáván jako kvalitně udržovaný, co se úklidu 

týče. Podle 8 respondentů čistota přesně odpovídala důležitosti, kterou tomuto atributu 

dávají, a berou ji jako spíše dobrou a spíše důležitou. Dalších 8 respondentů, pro které je 

čistota areálu velmi důležitá, se rozdělilo přesně na dvě půlky, kde jedna vnímala areál 

na MČR jako spíše dobře uklizený a druhá jako velmi dobře uklizený. Celková hodnota 

kvality zde dosahuje 3,22, což po výpočtu celkového rozdílu dává hodnotu 0,22. Hráči 

tedy tento atribut považují za kvalitní, ale nedosahuje důležitosti, kterou mu přidělili,  

a tak s ním jsou spíše nespokojeni. 

Podobně jsou na tom i zahraniční turnaje. Všechny odpovědi jsou sice v pravém 

horním kvadrantu a 7 respondentů hodnotí čistotu areálů jako velmi dobrou, i přesto je 

zde průměrná hodnota odpovědí na čísle 3,39, což nedosahuje, byť jen těsně, hodnoty 

důležitosti. Celkový rozdíl je tedy 0,05 a tím pádem nejsou ani zde respondenti zcela 

spokojeni s čistotou areálů. 

Když se srovnají sledované turnaje, tak u obou je sice čistota areálu brána  

jako kvalitní, ani u jednoho s ní však nejsou hráči zcela spokojeni. Spokojenější jsou však 

na turnajích zahraničních, kde se celkový rozdíl téměř dotýká hranice spokojenosti. 
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Obrázek č. 14: Moderní vzhled areálu (Otázky č. 5, 6 a 7-5) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Moderní vzhled areálu již nedosahuje, co do důležitosti, takové úrovně jako jeho 

čistota. 6 respondentů zde uvedlo, že moderní vzhled areálu je pro ně spíše nedůležitý  

a zbylých 12 pouze jako spíše důležitý. Velmi důležitý není pro žádného z nich stejně 

jako zcela nedůležitý. Celková hodnota odpovědí je 2,67, což je jen malý kousek  

nad hranicí důležitosti. 

Opavský areál dle respondentů moderním vzhledem příliš nedisponuje. 15 z nich 

označilo tento atribut prostředí jako spíše špatný. 5 z nich ho sice nebrala ani jako 

důležitý, ale dalších 10 už ano. Pouze dvěma respondentům připadal vzhled areálu  

jako spíše moderní. Hodnocení kvality zde poté dosahuje hodnoty 2,06 a bylo by  

tak vhodné, aby do pořádání příštích turnajů celorepublikového významu došlo aspoň 

k menším úpravám, pokud se na ně najdou finanční prostředky. Hodnota rozdílu je 0,61, 

což značí nespokojenost hráčů, jak už tomu ostatně napovídal klasifikační kříž. 

Pří pohledu na klasifikační kříž je zřejmé, že na zahraničních turnajích jsou areály 

modernější. Respondenti zde uváděli, že jejich zkušenost je zde spíše dobrá a u 7 dokonce 

velmi dobrá. Může to být dáno tím, že hráči často jezdí na turnaje do západních zemí,  

kde je lepší sportovní infrastruktura, jako tomu je například v Rakousku. Celkové 

hodnocení je zde proto velmi dobré s hodnotou 3,39, což výrazně převyšuje hodnocení 

kvality u MČR. Hodnota rozdílu je zde poté -0,72. Beachvolejbalisté jsou  

tedy se vzhledem průměrného zahraničního areálu spokojeni, na rozdíl od areálu 

v Opavě. 
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Obrázek č. 15: Moderní vybavení areálu (Otázky č. 5, 6 a 7-6) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Moderní vybavení areálu je důležité pro dvě třetiny respondentů a pro dva dokonce 

velmi důležité. Do vybavení areálu lze zařadit volejbalové sítě, sloupky, počítadla, 

lavičky atd. Celkové hodnocení důležitosti zde dosahuje hodnoty 2,78, což ukazuje  

na fakt, že vybavení je pro respondenty o trochu důležitější než celkový vzhled areálu. 

Areál, ve kterém se konalo MČR 2020, moderním vybavením příliš nedisponuje, 

jak lze vyčíst z klasifikačního kříže na obrázku č. 15. Tento údaj jde ruku v ruce 

s předchozími zjištěními týkajícími se vzhledu areálu. 16 respondentů označilo vybavení 

v opavském areálu za spíše špatné, což je o jednoho více než u předchozí otázky. Jedinou 

změnu oproti minulé otázce tedy tvoří právě odpověď tohoto respondenta, který u vzhled 

označil za spíše dobrý, ale vybavení za spíše špatné. Celkové hodnocení se zde tudíž příliš 

neliší od předchozí otázky a dosahuje hodnoty 2. Rozdíl, který je tentokrát 0,78 říká,  

že i s vybavením jsou hráči nespokojeni. 

Zahraniční turnaje jsou na tom dle respondentů znovu lépe. Pouze jeden z nich 

nemá s vybavením v zahraničí příliš dobré zkušenosti a označil je za spíše špatné. 

Zbylých 17 má zkušenosti kladné a 6 z nich dokonce zakřížkovalo možnost „velmi 

dobré“. Hodnocení odpovědí zde opět přesahuje hodnotu 3. Konkrétně se jedná o hodnotu 

3,28, což je nižší hodnota než u předchozí otázky, ale přesto potvrzující vysokou kvalitu. 

Respondenti jsou s vybavením spokojení, jelikož hodnota rozdílu vychází -0,5. 
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V opavském areálu nebyli tedy respondenti spokojeni ani s jedním ze tří 

zkoumaných atributů, a to i přesto, že čistotu považovali za kvalitní. V zahraničních 

areálech nebyli respondenti spokojeni pouze s jejich čistotou. 

 

Obrázek č. 16: Velikost tribuny (Otázky č. 5, 6 a 7-7) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na klasifikačním kříži na obrázku č. 16 lze spatřovat širokou diverzifikaci 

odpovědí. 8 respondentů označilo velikost tribuny jako spíše nedůležitou a 10 jako spíše 

důležitou či velmi důležitou. Možnost „zcela nedůležité“ zde neoznačil žádný respondent. 

Celkové hodnocení důležitosti zde dosáhlo hodnoty 2,78, což tomuto atributu prostředí 

dává pouze mírnou důležitost. 

Tribuna na MČR byla hodnocena dosti rozporuplně. Pro 3 hráče byla velmi dobrá, 

pro dalších 5 velmi špatná. Nejčastěji však volili hráči odpověď „spíše špatná“.  

Tento rozpor může být dán tím, že hráči s větším počtem odehraných zahraničních turnajů 

mají větší povědomí o možnostech velikosti tribun, a proto menší tribunu v Opavě 

nehodnotili příliš kladně. Na druhou stranu pro hráče s menšími zkušenostmi mohla být 

tato tribuna naprosto dostačující. Celkové hodnocení 2,17 a tím pádem i kladný rozdíl 

0,61 ovšem potvrzuje celkovou nespokojenost s tribunou v Opavě. 

Tribuny na zahraničních turnajích mají od respondentů převážně pozitivní 

hodnocení. Pouze 3 respondenti je označili jako spíše špatné, a to i přes to, že pro jednoho 

z nich je velikost tribuny velmi důležitá. 9 respondentů naopak uvedlo, že velikosti tribun 

jsou na zahraničních turnajích velmi dobré. Pro 3 z nich je navíc velikost tribuny spíše 
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nedůležitá, což značí, že tribuny na těchto turnajích byly výrazně lepší, než předpokládali. 

Celkově jsou hodnoceny známkou 3,33, z čehož vychází rozdíl -0,55. Hráči jsou tedy 

s velikostí tribun na zahraničních turnajích spokojeni. 

 

Obrázek č. 17: Velikost parkoviště (Otázky č. 5, 6 a 7-8) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Velikost parkoviště, při pohledu na klasifikační kříž na obrázku č. 17, vypadá  

jen jako mírně důležitý atribut kvality prostředí. 2 respondenti dokonce uvedli,  

že je pro ně velikost parkoviště zcela nedůležitá. Tito jedinci pravděpodobně v Opavě 

přímo bydlí a dojíždí do areálu pomocí MHD, anebo zkrátka nevlastní auto a k dopravě 

využívají jiné prostředky. Celkově je tento atribut hodnocen opravdu jako mírně důležitý 

s hodnotou 2,56, což je nejméně ze všech otázek na kvalitu prostředí. 

O parkovišti na MČR v Opavě se v otevřené odpovědi vyjadřovali respondenti 

velmi kriticky. Někteří uváděli, že zde dokonce žádné oficiální parkoviště neexistuje  

a že se zde parkuje na krajnici příjezdové cesty. Jiní poukazovali na to, že je zde 

parkovacích míst žalostně málo, a tak musí parkovat dál od areálu. Takovéto možnosti 

parkování nejsou pohodlné jak pro hráče, tak ani pro fanoušky. Hodnocení 1,83 dokládá, 

že parkování je zde velmi problematické a mělo by být řešeno. Celkový rozdíl je 0,73, 

což značí nespokojenost hráčů s tímto atributem. 

Hodnocení parkování na zahraničních turnajích dosahuje hodnoty 3. Což je sice 

výrazně více, než je tomu u MČR, ale zároveň je to nejhůře hodnocený atribut 

zahraničních turnajů ze všech zkoumaných v této diplomové práci. 5 respondentů  
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ho označilo jako spíše špatné, ale dalších 5 ho na druhou stranu označilo jako velmi dobré. 

Hodnota rozdílu je zde -0,44 a hráči jsou tedy v průměru spokojeni. 

 

5.2.1 Shrnutí výsledků otázek na aspekty kvality prostředí 

Co se prostředí týče, tak respondenti zde nebyli spokojeni s žádným zkoumaným 

atributem na MČR, a zároveň nebyla u žádného atributu spokojenost vyšší, než je tomu 

u zahraničních turnajů. Hranici spokojenosti se nejvíce přiblížil atribut „čistota areálu“, 

který dosahoval hodnoty rozdílu 0,22. Naopak nejvíce nespokojeni byli účastníci MČR 

se vzhledem šaten a sprch, kde byl výsledný rozdíl 1,55.  

Na zahraničních turnajích byli respondenti nejvíce spokojeni s moderním vzhledem 

areálů, kde se turnaje konaly. Nespokojeni zde byli hráči pouze s čistotou šaten a sprch  

a také s čistotou areálu. V obou případech byla hodnota rozdílu 0,05, která ovšem hranici 

spokojenosti téměř atakuje. 

Tabulka č. 2: Shrnutí spokojenosti s jednotlivými aspekty kvality prostředí 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Co se týče vnímané kvality, tak na MČR byla nejkvalitněji vnímána čistota areálu, 

která dosáhla hodnocení 3,22. Tento atribut je zároveň jediný, který oslovení 

beachvolejbalisté považovali za kvalitní. Všechny ostatní atributy zde byly vnímány spíše 

nekvalitně, a to především velikost parkoviště a vzhled šaten a sprch, které měly nižší 

hodnocení než 2. 

Na turnajích v zahraničí hráči vnímali kvalitně všechny zkoumané atributy  

a nejvíce pak vzhled šaten a sprch, který dosáhl hodnocení 3,61. 
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Jediným nedůležitým atributem bylo v této sekci moderní vybavení areálu, které 

bylo hodnoceno průměrem 2,28. Naopak nejvyšší důležitost přiřadili respondenti čistotě 

šaten a sprch a hned za ní čistotě areálu. 

Tabulka č. 3: Shrnutí vnímané kvality a důležitosti jednotlivých aspektů kvality prostředí  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.3 Otázky na aspekty spolehlivosti a odpovědného přístupu 

organizátorů 

Obrázek č. 18: Dodržování časového harmonogramu (Otázky č.  9, 10 a 11-1) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dodržování časového harmonogramu je jednou z nejdůležitějších věcí,  

kterou by měl každý turnaj splňovat. To lze vidět i na odpovědích zaznamenaných 

v klasifikačním kříži na obrázku č. 18. Hned dvě třetiny respondentů uvedlo tento atribut 

jako velmi důležitý, což se projevuje na hodnotě celkového hodnocení, které je 3,67. 

Důležité je si rovněž povšimnout faktu, že dodržování časového harmonogramu  

je důležité opravdu pro všechny respondenty. Ve spodní polovině klasifikačního kříže 

tedy nelze najít ani jednu odpověď. 

Na MČR v Opavě bylo dodržovaní časového harmonogramu vnímáno velmi 

pozitivně. Naprostá většina odpovědí je koncentrována do pravého horního kvadrantu.  

8 hráčů vnímalo tento atribut jako velmi dobrý a 9 jako spíše dobrý. Pouze jeden 

respondent považoval dodržování časového harmonogramu jako spíše špatné. 

Organizátoři se tedy v tomto ohledu snažili o hladký průběh turnaje, což se jim  

podle hodnocení 3,39 i dařilo. Důležitost, kterou respondenti dali tomuto atributu, však 

byla nad jejich síly a celkový rozdíl 0,28 poukazuje na mírnou nespokojenost. Je dobré 

také zmínit, že tento atribut je jedním ze dvou nejlépe hodnocených na tomto turnaji. 

U zahraničních turnajů je možné shledat v pravém horním kvadrantu tentokrát 

úplně všechny odpovědi. Celkem 11 respondentů vnímalo dodržování časového 

harmonogramu jako velmi dobré. I v zahraničí si tedy organizátoři na tento atribut dávají 
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pozor a hodnocení 3,61 to jen potvrzuje. Předpokládaná kvalita zde byla ovšem opět 

nepatrně vyšší než kvalita vnímaná, a proto je celkový rozdíl kladný. Konkrétně se jedná 

o hodnotu 0,05 a značí to opravdu nepatrnou nespokojenost. 

Při porovnání českého turnaje se zahraničními se došlo k závěru, že v tomto ohledu 

je MČR méně kvalitním turnajem.  

 

Obrázek č. 19: Organizátor řeší vzniklé problémy okamžitě (Otázky č. 9, 10 a 11-2) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z hlediska důležitosti je včasné řešení vzniklých problémů vůbec nejdůležitější 

atribut ze všech zkoumaných a dosahuje důležitosti 3,89. To lze pozorovat i na obrázku 

č. 19. 16 respondentů označilo tento atribut za velmi důležitý a 2 za spíše důležitý.  

Jako nedůležitý ho nepovažuje nikdo. Organizátoři by se proto měli na tuto skutečnost 

velmi soustředit a snažit se vzniklé problémy řešit v rámci možností co možná nejdříve 

po jejich vzniku. Nejlepší variantou samozřejmě je dané problémy předvídat a snažit  

se jim zabránit ještě před jejich vznikem.  

Na turnaji v Opavě se to organizátorům více méně dařilo, čemuž odpovídá  

i hodnocení 3,33, které poukazuje na vysokou kvalitu v této oblasti. Žádný z respondentů 

ji nepovažoval za špatnou, takže není možné najít žádnou zelenou hodnotu v levé části 

klasifikačního kříže. Jelikož je důležitost tohoto atributu vnímána jako opravdu vysoká, 

rozdíl je znovu kladný a dosahuje hodnoty 0,56. I přes poměrně vysokou kvalitu jsou tedy 

respondenti znovu mírně nespokojeni. 
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U hodnocení zahraničních turnajů se našel jeden respondent, který hodnotil včasné 

řešení problémů za spíše špatné. Na druhou stranu dalších 10 respondentů uvedlo,  

že bylo průměrně velmi dobré. Především v Rakousku a dalších západních státech,  

jako je například Švýcarsko, si organizátoři dávají na těchto věcech opravdu záležet  

a hráči jsou pro ně vždy na prvním místě. Hodnocení je zde opět velmi dobré,  

ale s hodnotou 3,5 opět nedosahuje hodnocení důležitosti. Hodnota rozdílu je zde tedy 

0,39 a ta udává i v tomto případě mírnou nespokojenost. 

Jak český, tak i průměrný zahraniční turnaj jsou hodnoceny v této věci poměrně 

kvalitně, ale ani jeden z nich nepřesáhl hranici spokojenosti. Nároky na tento atribut jsou 

u respondentů opravdu vysoké. Lépe si ovšem znovu vedly zahraniční turnaje. 

 

Obrázek č. 20: Upravenost kurtů před zápasem (Otázky č. 9, 10 a 11-3) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Upravenost kurtů před zápasem je základ na každém turnaji, ať už se jedná  

o amatérský turnaj či o finále Olympijských her. To potvrzují hodnoty zaznamenané  

do klasifikačního kříže, kde 10 hráčů označilo tento atribut za velmi důležitý a 8 za spíše 

důležitý. Celkové hodnocení důležitosti zde dosahuje hodnoty 3,56, což značí vysokou 

důležitost. Neupravené, neshrabané kurty nemají rádi žádní hráči, natož pak špička české 

beachvolejbalové scény. 

Kurty na MČR byly dle respondentů upravovány před zápasy poměrně kvalitně. 

Hodnocení 3,39 udává, že je tento atribut druhým ze dvou nejlépe hodnocených na tomto 

turnaji. Jako velmi dobrý ho vnímalo 7 respondentů. Zajímavé je že 6 z těchto sedmi 
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respondentů bylo z ženské kategorie. Muži jsou tedy k upravenosti kurtů o něco 

kritičtější. Celkový rozdíl je tu však opět kladný, což značí mírnou nespokojenost. 

Konkrétní údaj je 0,17, což se blíží hranici spokojenosti, ale stále jí nedosahuje. 

V zahraničí jsou kurty upravovány dle respondentů o něco lépe. Může jít i o fakt, 

že v zahraničí bývají turnaje pořádány v lepších areálech, jak bylo zjištěno v sekci 

„Prostředí“, a kurty tak mohou působit celkově lepším dojmem než v Opavě, a to i přes 

to, že mohou být upraveny stejně nebo i hůře. Hodnocení zde dosahuje čísla 3,78,  

což je vůbec nejvyšší hodnota ze všech zkoumaných atributů na zahraničních turnajích. 

Celkový rozdíl je poté -0,22 a značí tak spokojenost respondentů s úpravou kurtů 

v zahraničí. 

Celkově je tedy úpravu kurtů vnímána kvalitně jak na MČR, tak v zahraničí, ovšem 

pouze na zahraničních turnajích jsou respondenti skutečně spokojeni. 

 

Obrázek č. 21: Upravování kurtů během zápasů (Otázka č. 9,10 a 11-4) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Co se týče upravování kurtů během zápasů o timeoutech a přestávkách mezi sety, 

není to pro hráče tak důležitý atribut jako upravenost kurtů před zápasem. I přesto ho však 

jako „spíše nedůležitý“ označil jen jeden respondent. Většina, konkrétně 13 respondentů, 

označilo upravování kurtů během zápasu za spíše důležité, jelikož občas při hře vznikají 

poměrně velké duny a díry v písku, díky kterým hrozí zranění kotníku. Další 4 označili 

možnost „velice důležité“. Celková důležitost tohoto atributu tedy dosahuje hodnoty 3,17. 
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Naprostá většina účastníků MČR zde vnímala úpravu kurtů během zápasů jako 

kvalitní. Pro 10 respondentů byl tento atribut vnímán jako spíše dobrý a pro 7 dokonce 

jako velmi dobrý. Nejčastěji pak respondenti označili kombinaci „důležité“ a „spíše 

dobré“, kterou zvolilo 9 z nich. Na klasifikačním kříži na obrázku č. 21 je rovněž dobré 

si povšimnout odpovědi jednoho respondenta, který označil tento atribut za velmi 

důležitý, ale jako jediný ho vnímal jako špatný. Odpověď je možné najít v levém horním 

rohu levého horního kvadrantu. Tato odpověď zcela vybočuje od všech ostatních,  

a tak musel mít tento hráč jakousi individuální nepříjemnou zkušenost, která jiné hráče 

nepotkala. Celkové hodnocení kvality tohoto atributu je však i přes tuto negativní 

zkušenost poměrně dobré a dosahuje hodnoty 3,28.  Celkový rozdíl pak je -0,11. Úprava 

kurtů během zápasů je tedy první atribut, se kterým byli hráči na MČR 2020 spokojeni. 

Na zahraničních turnajích byla úprava kurtů během zápasů pro polovinu 

respondentů spíše dobrá, a pro druhou polovinu dokonce velmi dobrá.  Nejčastější 

kombinací, kterou zvolilo 7 hráčů, bylo „spíše důležité“ a „spíše dobré“ stejně jako  

u MČR. Jeden respondent, pro kterého je tento atribut spíše nedůležitý, byl nadmíru 

spokojen, jelikož zde označil odpověď „velmi dobré“. To značí, že zahraniční turnaje  

v tomto směru předčily jeho předpoklady. Celková hodnota kvality je zde 3,5 a rozdíl  

tak dosahuje záporné hodnoty -0,33, což značí celkovou spokojenost. 

Jedná se tedy o první atribut, u kterého byli respondenti spokojeni jak na MČR,  

tak i v zahraničí. Při porovnání výsledných rozdílů jsou však hráči znovu spokojenější  

s úpravou kurtů během zápasů na turnajích v zahraničí. 
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Obrázek č. 22: Schopní podavači míčů (Otázka č. 9,10 a 11-5) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Další otázka se týkala podavačů míčů. Při pohledu na klasifikační kříž na obrázku 

č. 22 je zjevné, že tento atribut není pro respondenty nikterak důležitý. Pouze 4 z nich 

zaškrtli ve výběru odpověď „spíše důležité“, pro zbytek hráčů jsou schopní podavači 

míčů spíše nedůležitou a pro 4 z nich dokonce zcela nedůležitou součástí turnajů.  

Z hlediska celkové důležitosti pak tento atribut dosahuje hodnoty 2, což je vůbec nejméně 

ze všech zkoumaných atributů v této diplomové práci. 

Vnímaná kvalita podavačů míčů na MČR byla velmi různorodá. Pro 5 respondentů 

byla jejich kvalita velmi dobrá, ale pro 2 byla na druhou stranu velmi špatná. Tento rozdíl 

může být dán faktem, že podavači míčů byli na tomto turnaji k dispozici až v pozdějších 

fázích turnaje, a tak některé týmy, které vypadly hned na začátku, podavače míčů vůbec 

neměly. To mohlo zkreslit jejich úsudek, kdy i přes možnost, že podavači byli kvalitní, 

zvolili odpověď „velmi špatné“ nebo „spíše špatné“. Celkově dostal tento atribut 

hodnocení 2,78, což ve výsledku dává hodnotu rozdílu -0,78. Hráči tedy vnímali 

podavače míčů spíše dobře a byli s nimi ve výsledku spokojeni. 

Podavači míčů jsou na většině zahraničních turnajů samozřejmostí a tomu odpovídá 

i hodnocení respondentů. Celková hodnota je zde 3,39, což dokazuje poměrně vysokou 

vnímanou kvalitu tohoto atributu. Na klasifikačním kříži na obrázku č. 22 to dokazují 

červené hodnoty, které jsou všechny v pravé polovině kříže. Nejčastější odpovědí byla 

kombinace „spíše nedůležité“ a „spíše dobré“, což značí, že u většího počet respondentů 

byly naplněny jejich předpoklady o kvalitě podavačů míčů a spíše byly překonány. 
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Celkový rozdíl -1,39 udává poměrně výraznou spokojenost s tímto atributem  

na zahraničních turnajích. 

Z porovnání spokojenosti s tímto atributem u sledovaných turnajů vycházejí lépe 

zahraniční turnaje. S podavači míčů sice byli hráči spokojeni i na MČR, ale nebylo  

to v takové míře jako u turnajů v zahraničí. 

 

Obrázek č. 23: Kompetentnost rozhodčích (Otázka č. 9, 10 a 11-6) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Klasifikační kříž na obrázku č. 23 zobrazuje odpovědi na otázku týkající  

se kompetentnosti rozhodčích. Kompetentní rozhodčí jsou vnímáni jako důležitá součást 

každého turnaje, což potvrzují hodnoty v horní polovině klasifikačního kříže.  

Pro 12 hráčů je tento atribut velmi důležitý, což je pochopitelné, jelikož bez kvalitních 

rozhodčích se dá odehrát dobrý turnaj jen stěží. Pouze jeden respondent nepovažuje tento 

atribut za důležitý a označil zde možnost „spíše nedůležité“. Celkové hodnocení tak 

dosahuje hodnoty 3,61. 

Kompetentnost rozhodčích, kteří řídili zápasy na MČR v Opavě, byla hned  

pro 8 hráčů spíše špatná, což nehází nikterak dobré světlo na Český volejbalový svaz,  

pod kterým jsou tito rozhodčí registrováni a který zastupují. Tuto možnost ovšem mohli 

zvolit i hráči, kterým se v turnaji tolik nedařilo a cítili křivdu ze strany rozhodčích,  

kteří se ovšem nemuseli ničím provinit. Průměrná hodnota odpovědí je v tomto případě 

2,61, což znamená, že jsou rozhodčí hodnoceni spíše dobře, ale rozhodně to nestačí  

na hráčskou spokojenost. Rozdíl zde dosahuje hodnoty 1. 
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Kvalita rozhodčích na zahraničních turnajích je již od pohledu na klasifikační kříž 

o něco lepší. Zde zvolili možnost „spíše špatné“ 4 respondenti, což je o 3 méně než  

u turnaje v Opavě. Největší rozdíl je tu však u odpovědi „velmi dobré“, kterou zvolilo  

5 hráčů oproti předchozímu jednomu. Průměr hodnoty odpovědí je v tomto případě 3,06, 

což prokazuje určitou kvalitu rozhodčích na turnajích v zahraničí. Rozdíl je však kladný 

i zde, konkrétně 0,55, což značí nespokojenost hráčů i v tomto případě. 

Nespokojenost jak u MČR, tak i u turnajů zahraničních potvrzuje fakt,  

že na rozhodčí jsou kladeny opravdu vysoké požadavky a jen těžko je dokáží splnit. Úloha 

rozhodčích je tedy velmi nevděčná, a i přes to, že s nimi hráči po většinou nejsou 

spokojeni, vnímají je spíše dobře. 

 

Obrázek č. 24: Zajištění kvalitního občerstvení (Otázka č. 9, 10 a 11-7) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Kvalita občerstvení, kterou respondenti hodnotili v otázkách 9, 10, 11-7, je pro dvě 

třetiny z nich důležitým faktorem, který by na turnajích měl být zajištěn. Pro poslední 

třetinu respondentů byl naopak spíše nedůležitý. S občerstvením pro hráče mají české 

turnaje zpravidla problémy a na většině z nich nebývá nijak zajištěno. Člověk by si tedy 

řekl, že hráči na občerstvení nejsou zvyklí, a tak ho jako důležitý atribut neberou. Celkové 

hodnocení důležitosti o hodnotě 3 tuto úvahu vyvrací a říká, že kvalita občerstvení  

pro hráče důležitá je. 

Dle komentářů bylo občerstvení pro hráče na MČR zajištěno pouze minimálně,  

což se projevilo i na klasifikačním kříži na obrázku č. 24, kde jsou zelené hodnoty 
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zobrazeny spíše v jeho levé části. Jako spíše špatnou označilo kvalitu občerstvení  

10 respondentů a další 4 jako velmi špatnou. Vzhledem k tomu, že se jedná o vrcholný 

turnaj sezóny, by bylo vhodné, kdyby se nad tímto organizátoři zamysleli, jelikož zajištění 

občerstvení je skutečně základním bodem při managementu sportovní akce. Průměrná 

hodnota odpovědí u tohoto atributu činí 2,06, což značí, že hráči celkově vnímají kvalitu 

občerstvení jako špatnou. Hodnota rozdílu je poté 0,94 a hráči jsou logicky nespokojeni. 

Zahraniční turnaje se naopak pyšní poměrně vysokou vnímanou kvalitou 

občerstvení o hodnotě 3,44. Přesně pro polovinu respondentů byla kvalita občerstvení 

podávaná na turnajích v zahraničí velmi dobrá. Jako spíše špatnou ji označil pouze hráč, 

který má za sebou pouze 1-5 odehraných zahraničních turnajů. Je tedy možné,  

že po odehrání většího počtu těchto turnajů v dalších zemích své hodnocení změní, a bude 

pak odpovídat zkušenostem zbytku respondentů. Celkově jsou tedy hráči s kvalitou 

občerstvení na turnajích v zahraničí spokojeni. Celkový rozdíl zde vychází -0,44.  

Rozdíl v porovnání sledovaných turnajů je u tohoto atributu poměrně výrazný. 

Hráči jsou s kvalitou občerstvení na zahraničních turnajích spokojenější průměrně  

o 1,38 bodů. To dává organizátorům MČR poměrně jasné znamení, že je zde prostor  

pro zlepšení. 

 

Obrázek č. 25: Pravidelné doplňování občerstvení (Otázky č. 9, 10 a 11-8) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Pravidelné doplňování občerstvení je pro hráče stejně důležité, jako jeho kvalita.  

I zde tedy dosahuje celkové hodnocení důležitosti hodnoty 3. Pro 4 hráče je tento atribut 
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spíše nedůležitý a jsou to ti samí hráči, kteří tuto možnost volili i v předchozí otázce  

na kvalitu občerstvení. Je tedy zjevné, že tito hráči si na občerstvení na turnaji příliš 

nepotrpí. Pro zbytek respondentů je ovšem pravidelné doplňování občerstvení důležité,  

a tak by si na to organizátoři na všech turnajích měli dávat pozor.  

Z klasifikačního kříže na obrázku č. 25 poté vyplývá, že organizátoři MČR  

tuto činnost příliš nezvládli. Nejčastější odpovědí je zde hodnocení „velmi špatné“,  

kterou volilo hned 8 respondentů. Pro všechny z nich je navíc tento atribut spíše nebo 

 až velmi důležitý. Jako dobrý ho naopak volili 4 respondenti a pouze u jednoho z nich 

vnímaná kvalita překonala předpokládanou. Hodnocení zde tedy dosahuje hodnoty 1,83,  

což dokládá velmi nízkou kvalitu tohoto atributu. Nejen že zde bylo občerstvení 

považováno za ne příliš kvalitní, ale nebylo ani dostatečně doplňováno. Vzhledem 

k hodnotě důležitosti je pro příštího organizátora MČR nezbytné, aby se v tomto ohledu 

výrazně polepšil. O spokojenosti se tedy v tomto případě znovu mluvit nedá,  

jelikož hodnota rozdílu je 1,17.  

Jak již bylo zjištěno v předchozí otázce, co se týče občerstvení pro hráče,  

jsou na tom turnaje v zahraničí v průměru výrazně lépe než MČR 2020. Dle odpovědí 

respondentů se tato skutečnost potvrzuje i zde. Pouze pro dva respondenty byl tento 

atribut spíše špatný. Naopak 9 hráčů označilo pravidelné doplňování občerstvení  

jako velmi dobré. Pro 3 z nich bylo velmi dobré a spíše nedůležité zároveň, což dokládá, 

že byli tito hráči velmi spokojeni. Celkový průměr odpovědí je u zkoumání vnímané 

kvality tohoto atributu 3,39, což znovu výrazně převyšuje český turnaj. Rozdíl  

pak dosahuje hodnoty -0,39 a hráči jsou tak spokojeni. 

 

5.3.1 Shrnutí výsledků otázek na aspekty spolehlivosti a odpovědného přístupu 

organizátorů 

V tomto okruhu otázek zkoumající spokojenost se spolehlivostí a odpovědným 

přístupem organizátorů byli účastníci MČR spokojeni pouze u dvou atributů,  

a to konkrétně u upravování kurtů během zápasů a schopných podavačů míčů.  

Ani v jednom z těchto případů však nebyli hráči spokojenější, než tomu bylo v zahraničí. 

Naopak nejvíce nespokojeni jsou s pravidelným doplňováním občerstvením,  

kde byl rozdíl mezi MČR 2020 a zahraničními turnaji až propastný.  
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Na zahraničních turnajích byli hráči nespokojeni ve třech případech. Bylo tomu  

tak u dodržování časového harmonogramu a včasném řešení vzniklých problémů 

organizátorem, kde byla ovšem předpokládaná kvalita opravdu vysoká. Dále potom 

nebyli hráči spokojeni s kompetentností rozhodčích. Nejvyšší spokojenost pak stejně  

jako na MČR panovala se schopnostmi podavačů míčů, což bylo dáno i tím,  

že tomuto atributu hráči nedali takovou důležitost. 

Tabulka č. 4: Shrnutí spokojenosti s jednotlivými aspekty spolehlivosti  

a odpovědného přístupu organizátorů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z hlediska vnímané kvality byly na MČR nejlépe hodnoceny dva atributy,  

a to dodržování časového harmonogramu a upravenost kurtů před zápasem, které dosáhly 

shodně hodnoty 3,39. Jako nekvalitní bylo respondenty vnímáno zajištění kvalitního 

občerstvení a rovněž i jeho pravidelné doplňování.  

Na zahraničních turnajích byly opět všechny atributy zkoumané v této sekci 

hodnoceny kvalitně. Nejlépe respondenti hodnotili upravenost kurtů před zápasem  

a nejhůře pak kompetentnost rozhodčích. 

Jako jediný nedůležitý atribut v této sekci byli označeni schopní podavači míčů. 

Zbytek atributů je pro hráče důležitý a nejvíce pak okamžité řešení problémů 

organizátory, které bylo hodnoceno průměrem 3,89. 
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Tabulka č. 5: Shrnutí vnímané kvality a důležitosti jednotlivých aspektů spolehlivosti a 

odpovědného přístupu organizátorů  

 

Zdroj: vlastní zpracování  



71 

 

5.4 Otázky na nabízené služby a produkty na turnajích 

Obrázek č. 26: Počet kurtů na kategorii (Otázka č. 13, 14 a 15-1) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Počet kurtů, na kterých se turnaje hrají, je velmi důležitý faktor z hlediska 

plynulosti. Pokud je počet kurtů na kategorii příliš malý, turnaj trvá delší dobu a hráči 

mají mezi zápasy velké prostoje, což sice může znamenat delší regeneraci, ale zároveň  

i vypadnutí ze zápasového rytmu a následné zatuhnutí svalů, které je pak potřeba znovu 

zahřívat. Jak je možné vidět na obrázku č. 26, pro většinu hráčů je počet kurtů důležitou 

součástí turnaje. Celková hodnota tak zde dosahuje čísla 3,17. 

Na MČR v Opavě byly pro každou kategorii vyčleněny kurty dva, což je minimum, 

aby se turnaj stihl odehrát během tří dnů. Dvěma třetinám hráčů však tento počet přišel 

jako dostačující a 3 z nich dokonce vybrali možnost „velmi dobré“,  

což ovšem nekoresponduje s některými komentáři v otevřených odpovědích, kde si hráči 

stěžovali na dlouhé prostoje, které byly místy 4 až 5 hodin dlouhé. Je pravděpodobné,  

že tyto komentáře byly psány těmi respondenty, kteří volili možnost „spíše špatné“. 

Průměrná hodnota odpovědí zde dosahuje čísla 2,83, které lehce překračuje hranici 

oddělující dobrou a špatnou vnímanou kvalitu. Na spokojenost hráčů s tímto atributem  

to však nestačí. Rozdíl důležitosti a kvality vychází kladně a dosahuje hodnoty 0,34. 

Červené hodnoty zaznamenané do klasifikačního kříže napovídají, že počty kurtů 

na zahraničních turnajích jsou hráči hodnoceny pozitivně. V levé části kříže se nenachází 

žádná červená hodnota, což znamená, že všech 18 respondentů hodnotí tento atribut  
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jako dobrý a polovina z nich dokonce jako velmi dobrý. Hodnocení se zde dostalo  

na hodnotu 3,5 a rozdíl tak vychází -0,33, což značí hráčskou spokojenost. 

Z celkového počtu 18 respondentů pouze jeden uvedl, že počty kurtů na kategorii 

vnímal lépe na MČR v Opavě než na turnajích v zahraničí. To ovšem nic nemění na tom, 

že z tohoto porovnání vychází MČR znovu hůře. 

 

Obrázek č. 27: Počet rozcvičovacích kurtů (Otázka č. 13, 14 a 15-2) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rozcvičovací kurty jsou důležitou součástí každého lepšího turnaje. Hráči  

se na nich mohou rozehrát a jít tak do zápasu plně připraveni. V případě, že se turnaj 

pořádá jak pro muže, tak pro ženy současně, je vhodné mít rozcvičovací kurt pro každou 

kategorii. V otevřených odpovědích si někteří hráči stěžovali, že v Opavě byl 

rozcvičovací kurt pouze jeden, a tak na něm bylo neustále velké množství rozcvičujících 

se hráčů. Problémem také bylo, že se na něm rozcvičovaly obě kategorie, a tak se musela 

neustále upravovat výška sítě, která je pro obě kategorie rozdílná.  

Pro 6 hráčů je pak počet rozcvičovacích kurtů spíše nedůležitý. Celkově však 

respondenti důležitost tohoto atributu ohodnotili hodnotou 2,83. 

Jak již bylo zmíněno výše, na MČR v Opavě byl k dispozici pouze jeden 

rozcvičovací kurt, což ovšem pro 8 respondentů nebyl takový problém. Zbylých  

10 už ovšem tuto skutečnost považuje za negativum a jeden z nich dokonce označil 

odpověď „velmi špatné“. Celková hodnota vnímané kvality zde dosahuje čísla 2,44,  

což značí, že je tento atribut brán spíše špatně. Panovala tu tedy nespokojenost 
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s množstvím rozcvičovacích kurtů, což potvrzuje hodnota rozdílu, která je v tomto 

případě 0,39.  

Na zahraničních turnajích  bývá téměř vždy minimálně jeden rozcvičovací kurt na 

kategorii, což potvrzuje i jeden respondent v otevřené odpovědi,  

kde uvádí: „Na turnajích v zahraničí jsem se ještě nesetkal s případem, že by obě 

kategorie měly k dispozici pouze jeden rozcvičovací kurt.“ Dá se předpokládat, že většina 

hráčů to má podobně, jelikož hned 12 z nich označilo počet rozcvičovacích kurtů  

na turnajích v zahraničí jako velmi dobrý. To odpovídá poměrně vysokému průměru 

hodnoty odpovědí, která je 3,67. Rozdíl pak vychází -0,84 a hráči jsou tedy spokojeni. 

 

Obrázek č. 28: Kvalita písku (Otázka č. 13, 14 a 15-3) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Kvalita písku je nenápadným, ale zato poměrně podstatným faktorem. Existuje celá 

řada druhů písků, které mají odlišné vlastnosti, a ty se při hře velmi často projeví.  

Z hrubšího písku se hůře odráží, protože se hráči více zabořují při odrazu, zatímco  

z jemného písku, který se lépe udusá, se odráží daleko lépe. Proto je kvalita písku  

pro polovinu respondentů přímo velmi důležitá. Na obrázku č. 28 lze dále vidět,  

že pro 4 respondenty je kvalita písku spíše nedůležitá. Jedná se o hráče, kteří odehráli 

velké množství turnajů a jsou tak zvyklí hrát na jakémkoliv hřišti. Celkově je  

pak důležitost hodnocena průměrem 3,28. 

Zelené hodnoty na klasifikačním kříži jsou v tomto případě převážně v pravé části, 

což značí, že kvalitu písku vnímali hráči spíše dobře a tři velmi dobře. Z těchto odpovědí 
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vychází poměrně pozitivní hodnocení, které je v tomto případě na hodnotě 3. 3 hráči  

pak hodnotili kvalitu písku jako spíše špatnou, což může být dáno rozdílným pískem  

na jednotlivých kurtech. I přes poměrně pozitivní hodnocení však hráči nejsou  

v celkovém součtu s kvalitou písku v Opavě spokojeni. Rozdíl zde totiž dosahuje hodnoty 

0,28. 

Hned 10 hráčů naopak hodnotilo kvalitu písku na turnajích v zahraničí jako velmi 

dobrou. Tento fakt může být dán především tím, že hráči často jezdí na turnaje,  

které se hrají u moře na plážích s jemným pískem. To tyto turnaje samozřejmě 

zvýhodňuje, jelikož v České republice tato možnost není. Snadnější přístup ke kvalitnímu 

písku tak mohou využívat organizátoři všech přímořských turnajů. Hráči tak zahraniční 

turnaje i díky tomu hodnotí průměrem 3,56. Rozdíl -0,28 říká, že hráči jsou v zahraničí 

spokojeni i přes poměrně vysokou důležitost. 

Pro respondenty byla kvalita písku dobrá jak na MČR, tak i na zahraničních 

turnajích, ale pouze na nich byli hráči opravdu spokojeni. 

 
Obrázek č. 29: Zajištění ubytování pro hráče (Otázka č. 13, 14 a 15-4) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zajistit hráčům ubytování, pokud se turnaj hraje v odlehlejší části republiky,  

nebo se jedná o turnaj mezinárodní někde v zahraničí, by mělo být samozřejmostí. Hráči 

této službě udělili průměrnou důležitost 3,22. Zajistit ubytování pro takové množství 

hráčů a rozhodčích bývá často problematické a na málokterých tuzemských turnajích  
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se tato služba nabízí. Je tomu tak i přes poměrně vysokou důležitost. Bývá to ovšem často 

otázka financí, kterými většina areálů nedisponuje. 

Organizátoři turnaje v Opavě ubytování hráčům nabízeli. Jak je ovšem možné vidět 

na klasifikačním kříži na obrázku č. 29, zelené hodnoty jsou na něm poměrně široce 

rozprostřeny. Větší část respondentů, konkrétně 12, ovšem tuto nabídku považovala  

za spíše špatnou a 6 z nich za velmi špatnou. Je to dáno tím, že ubytování sice bylo 

nabízeno, ale pouze pro pár nejrychlejších týmů, a navíc za něj musely platit. Pouze týmy, 

které postoupily do finálového dne turnaje, měly ubytování zajištěno zdarma. Ostatní 

týmy si musely hledat ubytování samy v okolních penzionech a hotelích. Proto dosáhlo 

hodnocení této nabídky hodnoty 2,06. To znamená, že hráči tuto službu považovali  

za spíše špatnou a vzhledem k poměrně vysoké důležitosti tohoto faktoru s ním jsou  

i nespokojeni. 

Na zahraničních turnajích bývá ubytování zajišťováno organizátorem,  

jelikož se počítá s účastí hráčů z různých zemí. To je znát i z odpovědí zobrazených  

na klasifikačním kříži, kde je v levé části grafu možné vidět pouze jednu červenou 

hodnotu. Ostatní hráči hodnotí nabídku zajištění ubytování jako dobrou s průměrem 3,44. 

Rozdíl tak vychází záporně (-0,22) a značí hráčskou spokojenost s touto službou. 

 

Obrázek č. 30: Kvalita ubytování (Otázky č. 13, 14 a 15-5) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Dále se hodnotila kvalita nabízeného ubytování. Jak je možné poznat podle 

průměru odpovědí, který zde dosahuje hodnoty 3, pro hráče je o něco důležitější samotné 
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zajištění ubytování než to, kde budou ubytováni. I to je ovšem samo o sobě spíše důležité. 

Dle otevřených odpovědí lze říci, že hráči by rádi bydleli v okolí areálu, což by jim značně 

ulehčilo přepravu všech věcí potřebných ke hře, a primárně pak v hotelu s vlastní 

restaurací. 

Jak již bylo zmíněno výše, ubytování sice zajištěno bylo, ale rozhodně ne  

pro všechny. 8 respondentů, kteří v této otázce zvolili možnost „velmi špatné“, jsou ti, 

kteří si museli ubytování zajistit sami. Tato možnost byla samozřejmě zvolena právě 

proto, že se na ně zajištěné ubytování nedostalo, a ne proto, že by s ním měli zkušenosti. 

Tato skutečnost může velmi zkreslovat výsledky této otázky, jelikož hráči, na které  

se dostalo, hodnotili jeho kvalitu jako spíše dobrou a jeden dokonce jako velmi dobrou. 

Celkové hodnocení zde poté dosahuje hodnoty 1,94, což na spokojenost respondentů  

ani zdaleka nestačí. Rozdíl důležitosti a vnímané kvality se pak rovná hodnotě 1,06. 

Ubytování v zahraničí si hráči ve většině případů pochvalují. Pouze 3 respondenti 

volili možnost „spíše špatné“ a pro ještě horší hodnocení nesáhl už ani jeden. Možnost 

spíše špatné v tomto případě volili jeden muž a dvě ženy, které si přeci jen potrpí  

na kvalitu ubytování více než muži. Všechny respondentky u důležitosti označily 

možnosti „spíše důležité“ či „velmi důležité“. Nejčastější kombinace odpovědí  

pak v tomto případě byla „spíše důležité“ a „spíše dobré“, kterou volilo 6 lidí. Celkově 

respondenti hodnotili kvalitu ubytování na zahraničních turnajích poměrně dobře  

s průměrnou hodnotou odpovědi 3,17. Rozdíl se díky tomu lehce přehoupl do záporných 

hodnot, což značí mírnou spokojenost. 
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Obrázek č. 31: Systém turnaje (Obrázek č. 13, 14 a 15-6) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zvolit správný systém turnaje je základem jeho dobrého a plynulého průběhu. 

Každý turnaj se dle počtu účastníků a velikostí areálu dá hrát několika systémy. Pro hráče 

je daný systém rovněž poměrně důležitým faktorem, jak tomu napovídá většina hodnot  

v horní polovině klasifikačního kříže a hodnocení důležitosti 3,28. Systém hráčům určuje, 

kdy, s kým a jak často budou hrát. 

Na MČR v Opavě se hrálo systémem H24-2KO (popsáno v teoretické části práce). 

V otevřených odpovědích se našlo hned několik názorů, že tento systém není  

pro vrcholnou akci tím nejlepším. Převážně tomu tak je kvůli dlouhým prostojům mezi 

zápasy v případě, že se hraje pouze na dvou kurtech pro kategorii. I přes tyto negativní 

komentáře však více než polovina respondentů vnímala zvolený systém jako spíše dobrý 

a celkové hodnocení 2,56 to potvrzuje. Na uspokojení účastníků tohoto turnaje to však 

znovu nestačí, což dokládá kladný rozdíl o hodnotě 0,72. 

Na zahraničních turnajích se hraje různými systémy, které jsou někdy vyhovující  

a někdy méně. Nejlepší ohlasy má však systém tzv. modifikovaných skupin,  

který se používá primárně na turnajích světové série. Červené hodnoty zaznamenané  

v klasifikační kříži říkají, že se organizátorům zahraničních turnajů většinou daří volit 

odpovídající hrací systémy pro každý turnaj, jelikož žádný z respondentů neoznačil 

žádnou negativní možnost odpovědi. Na druhou stranu hned 6 hráčů vnímalo tento atribut 

velmi dobře. Celkové hodnocení pak dosahuje hodnoty 3,33, což značí, že s výběrem 
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hracích systémů na turnajích v zahraničí jsou spokojeni, jelikož rozdíl je -0,05. Je to sice 

pouze mírná spokojenost, ale stále je to výrazný rozdíl oproti MČR. 

 

Obrázek č. 32: Obdržení turnajových dresů (Otázka 13, 14 a 15-7) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Další otázka se týkala obdržení turnajových dresů, což je pro většinu hráčů velice 

oblíbený suvenýr, který si mohou schovat na památku, nebo ho darovat podepsaný 

některému z fanoušků. Při pohledu na klasifikační kříž se může zdát, že obdržení dresů 

není pro hráče nikterak důležité, hned 8 z nich zaškrtlo hodnoty, které se nacházejí  

ve spodní polovině klasifikačního kříže. Na druhou stranu hned pro 4 hráče je tato služba 

velmi důležitá. Odpovědi se tedy zde velmi různí a průměrné hodnocení důležitosti zde 

dosahuje hodnoty 2,56, což je jen velmi lehce nad hranicí důležitosti. 

Na MČR v Opavě obdrželi dresy pouze hráči, kteří se dokázali dostat minimálně 

do čtvrtfinále, což pro většinu hráčů startujících na tomto turnaji znamenalo,  

že dres nedostali. To se projevilo i na hodnocení, které je zde průměrně 2,11. Hráči tuto 

službu tedy vnímají spíše špatně, což potvrzují i data v klasifikačním kříži,  

kde hned 5 respondentů volilo možnost „velmi špatné“. Vzhledem k tomu, že dresy jsou 

k dispozici pro všechny i na některých řadových turnajích v průběhu beachvolejbalové 

sezóny, je kupodivu, že na vrcholné akci chybí. Výsledný rozdíl pouze potvrzuje hráčskou 

nespokojenost, jelikož vychází 0,45. 

Na turnajích v zahraničí se darování dresů bere jako samozřejmost a hráči to také 

vnímají velmi pozitivně. Pouze pro jednoho respondenta byla důležitost vyšší  
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než obdržená kvalita, a tím pádem spokojen nebyl. U zbytku se vnímaná kvalita rovná 

důležitosti, ale spíše ji převyšuje, a to hned u 12 hráčů. Navíc pro 10 hráčů, kteří tuto 

službu vnímali jako dobrou, je nedůležitá. Tato skutečnost poté znamená poměrně vysoké 

hodnocení kvality, která zde byla v průměru na hodnotě 3,61. To poté dává rozdíl  

v hodnotě -1,05, který značí poměrně vysokou spokojenost. 

 

Obrázek č. 33: Kvalita dresů (Otázka č. 13, 14 a 15-8) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Kvalita obdržených dresů pro hráče příliš důležitá není.  Pouze 6 hráčů volilo 

možnosti „spíše důležité“ nebo „velmi důležité“. To dává celkovou hodnotu důležitosti 

2,39. Tato hodnota znamená, že kvalita obdržených dresů pro hráče není podstatná. 

Důležitější je pro ně dresy vůbec obdržet. 

Díky takto nízké důležitosti byli hráči s kvalitou dresů na MČR spokojeni. 

Průměrné hodnocení se zde rovná hodnotě 2,5, což je přesně hraniční hodnota oddělující 

dobrou a špatnou vnímanou kvalitu. Jako špatnou ji zde hodnotilo 8 respondentů,  

a to těch, kteří v předchozí otázce nebyli spokojeni a dresy neobdrželi. Ti, kteří dres 

obdrželi, však hodnotili jejich kvalitu poměrně dobře a pro 4 byla dokonce velmi dobrá. 

Zajímavé také je, že 4 hráči, kteří dres neobdrželi, hodnotili jeho kvalitu pozitivně. Hráči 

si tedy pravděpodobně dresy prohlédli u některého z dalších hráčů a nezaujatě ohodnotili 

jeho kvalitu. 

Kvalita dresů na turnajích v zahraničí je vnímána výrazně lépe. Je to dáno 

samozřejmě i tím, že na zahraničních turnajích většinou dresy obdrželi všichni hráči,  
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a tak zde mají co hodnotit. Jak je možné vidět na klasifikačním kříži, všichni respondenti 

zde označili možnost „spíše dobré“ nebo „velmi dobré“. Nejčastější kombinace odpovědí 

pak byla „spíše nedůležité“ a „velmi dobré“, kterou volilo hned 6 hráčů. Hodnocení 

kvality dresů je tedy velmi vysoké a dosahuje průměru 3,56. To značí celkovou 

spokojenost, jelikož vnímaná kvalita i zde přesahuje důležitost. Konkrétní hodnota 

rozdílu je -1,17. 

 

Obrázek č. 34: Nabídka doplňkových služeb pro hráče (Otázka č. 13, 14 a 15-9) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nabídka doplňkových služeb pro hráče se velmi liší turnaj od turnaje. Vždy záleží 

na vybavení samotného areálu, ve kterém se turnaj koná. V České republice nefunguje 

mnoho moderně vybavených areálů, které by nabízely služby nad rámec 

beachvolejbalových turnajů jako jsou bazény, vířivky atd. Takové služby jsou 

samozřejmě obtížně přenosné a jen těžko se kvůli turnaji někde postaví bazén.   

I přesto si některé turnaje dokáží zařídit doplňkové služby, které hráči ocení. Hodnocení 

důležitosti pak dosahuje hodnoty 3,06. 

S nabídkou takovýchto doplňkových služeb pro hráče se organizátoři turnaje  

v Opavě příliš nezaobírali, což je poznat i z hráčského hodnocení, které zde dosahuje 

hodnoty 1,67. Jediné, co mohli hráči na tomto turnaji využít, byl malý bazének, ve kterém 

byla ovšem kvalita vody spíše nedostatečná. Jiné služby, které by mohli hráči ocenit zde 

nebyly vůbec. V průběhu roku byla na okruhu celá řada turnajů, kde se organizátoři snažili 

vymyslet aspoň něco, co by se dalo hráčům nabídnout. To se však na MČR nepodařilo.  

Jak je možné vidět na klasifikačním kříži, hned 16 respondentů volilo možnost „spíše 
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špatné“ či „velmi špatné“, což o tomto turnaji opravdu nevypovídá  

v tomto směru nic dobrého. Z výsledného rozdílu pak vychází, že hráči zde s nabídkou 

doplňkových služeb nebyli vůbec spokojeni. Konkrétní hodnota rozdílu byla 1,39 

Hráčské zkušenosti z turnajů v zahraničí jsou, co se týče nabídky doplňkových 

služeb pro hráče, o poznání lepší. Na levé polovině klasifikačního kříže není k vidění  

ani jedna červená hodnota, což znamená, že všichni respondenti vnímali tuto nabídku 

jako dobrou. Celkové hodnocení tohoto faktoru pak bylo 3,33, z čehož vyplývá záporný 

rozdíl -0,27 značící spokojenost hráčů s doplňkovými službami na zahraničních turnajích. 

 

Obrázek č. 35: Doprovodný program (Otázka č. 13, 14 a 15-10) 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doprovodný program je sice určený primárně pro diváky, ale vnímají  

ho samozřejmě i hráči. Stánky, kde si lidé mohou vyzkoušet sílu svého podání,  

nebo si koupit nějaké volejbalové vybavení, jsou vždy příjemným doplňkem každého 

turnaje. To, co však hráči vnímají nejvíce, je speaker, který burcuje diváky a vytváří 

dobrou atmosféru při zápasech. Celkově však tato služba není pro hráče příliš důležitá,  

jak je možné vyčíst z klasifikačního kříže. Pouze pro dva respondenty je doprovodný 

program velice důležitý a pro další 3 spíše důležitý. Nejčastější volbou pak je odpověď 

„spíše nedůležité“, kterou volilo hned 9 hráčů. Celková hodnota důležitosti pak byla 2,22. 

V otevřených odpovědích někteří hráči uvedli, že doprovodný program v Opavě 

chyběl úplně. Jediné, co tito respondenti zaregistrovali, byla muzika a speaker. Jeden  

z respondentů však řekl, že: „hudba i moderátor fungovali ve stylu vesnické 
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zábavy.“ Takže pravděpodobně ani s těmito dvěma službami nebyli hráči příliš spokojeni. 

To dokládají i zelené hodnoty v klasifikačním kříži, které jsou nejčastěji u možnosti 

„velmi špatné“. Průměrná hodnota odpovědí 1,72 pak skutečně značí nespokojenost  

s doprovodným program, a to i přes jeho poměrně nízkou důležitost. Rozdíl důležitosti  

a vnímané kvality pak byl 0,5. 

Doprovodný program na zahraničních turnajích je pak vidět především  

na centrálních kurtech, kde bývá speakry vytvářena velmi dobrá atmosféra. Hráčské 

hodnocení zde dosahuje hodnoty 3,28, což značí poměrně výraznou spokojenost 

vzhledem, k nízké důležitosti. Rozdíl totiž u této služby vychází -1,06. Pouze dva 

respondenti mají s doprovodným programem v zahraničí spíše špatnou zkušenost.  

Tito dva navíc vnímají tyto nabízené služby jako spíše nedůležité, takže ani u jednoho  

z nich nedošlo k nespokojenosti. 

 

5.4.1 Shrnutí výsledků otázek na nabídku produktů a služeb 

Ze všech nabízených produktů a služeb byli účastnící MČR nejvíce spokojeni 

s kvalitou dresů, což bylo ovšem dáno i tím, že byl tento faktor hodnocen poměrně slabě 

z hlediska důležitosti. Byl to navíc jediný atribut, se kterým byli hráči v tomto okruhu 

otázek spokojeni. Naopak nejvíce byli hráči nespokojeni s nabídkou doplňkových služeb. 

Na zahraničních turnajích byli hráči spokojeni s každou nabízenou službou  

či produktem. Nejvíce však s kvalitou dresů, kde se rozdíl důležitosti a vnímané kvality 

dostal na hodnotu -1,17.  
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Tabulka č. 6: Shrnutí spokojenosti s nabídkou jednotlivých produktů a služeb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z hlediska vnímané kvality nabízených produktů a služeb je na tom MČR 2020 

znovu hůře než turnaje v zahraničí. Pouze 3 nabízené produkty či služby hráči hodnotili 

jako kvalitní. Nejlépe z tohoto hodnocení vyšla kvalita písku s hodnotou 3. Nejhůře  

pak dopadla nabídka doplňkových služeb pro hráče. 

Nabídka produktů a služeb na zahraničních turnajích byla všeobecně respondenty 

vnímána jako kvalitní. Žádný ze zkoumaných atributů se zde nedostal pod hodnotu 3,  

i když nejblíže se jí přiblížila kvalita ubytování. Nejlépe pak hráči hodnotili počet 

rozcvičovacích kurtů, kterému udělili hodnocení 3,67. 

V této sekci nebyla pro respondenty důležitá pouze kvalita dresů a doprovodný 

program. Ostatní produkty a služby už hráči jako důležité považují a nejvíce pak kvalitu 

písku a systém turnaje, kde oba tyto atributy nabyly důležitosti 3,28. 

  



84 

 

Tabulka č. 7: Shrnutí vnímané kvality a důležitosti nabízených produktů a služeb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.5 Celkové porovnání sledovaných turnajů 

Z celkového porovnání nevychází Mistrovství České republiky v Opavě 2020 příliš 

dobře. Žádný ze sledovaných atributů nebyl na MČR vnímán kvalitněji než na turnajích 

v zahraničí, a tím pádem ani nebyli hráči u žádného z nich spokojenější.  

Největší hodnotová propast mezi spokojenostmi byla pozorována u vzhledu šaten 

a sprch, kde se výsledné spokojenosti lišily o 1,94. Celkově se hodnocení hráčského 

zázemí u sledovaných turnajů poměrně výrazně lišilo, a to nepříliš pozitivně z pohledu 

turnaje v Opavě. 

Naopak nejmenší rozdíl mezi spokojenostmi byl naměřen u atributů „organizátor 

řeší vniklé problémy okamžitě“ a „čistota areálu“, kde se spokojenosti lišily o 0,17.  

U obou těchto atributů byli hráči nespokojeni jak na MČR, tak i na turnajích v zahraničí. 

Vzhledem k tomu, že MČR je vrcholný turnaj sezóny, tak by si rozhodně zasloužil 

daleko vyšší kvalitu, aby s ním hráči byli spokojenější a těšili se na něj nejen kvůli 

sportovní stránce, ale i kvůli celkovému zážitku. Zároveň je zvýšení kvality důležité 

z pohledu udržení elitních hráčů, kteří mohou tento turnaj vyměnit za kvalitnější 

zahraniční turnaje. 
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K dosažení tohoto cíle by měla pomoci doporučení navržená autorem,  

která se zaměřují na celkové zkvalitnění Mistrovství České republiky a měla by vést  

ke zvýšení hráčské spokojenosti s tímto turnajem v dalších letech. 
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5.6 Doporučení pro budoucí organizátory MČR 

Autorova doporučení vycházejí z informací získaných elektronickým dotazováním 

a polostrukturovaným rozhovorem. 

Vzhledem ke vnímané kvalitě jednotlivých atributů a z ní vycházející spokojenosti, 

či v případě turnaje v Opavě spíše nespokojenosti, by bylo vhodné, aby se takovýto turnaj 

v Opavě již nepořádal. Opavský areál je vhodný spíše pro organizaci menších turnajů, 

jelikož zde není příliš prostoru k jeho úpravě pro potřeby MČR. Primárním cílem by zde 

měla být rekonstrukce hráčského zázemí, které je v současné době značně nevyhovující. 

 

5.6.1 Prostředí 

Co se týče lokality, ve které by se tyto turnaje měly pořádat, bylo by vhodné  

se vyhnout okrajům republiky, ať už na straně Moravy či Čech. Hráči si navíc stěžovali, 

že je to již třetí rok po sobě, co se MČR pořádá na Moravě, tudíž by bylo vhodné destinace 

měnit i z tohoto důvodu. 

Hráčské zázemí by mělo dosahovat mnohem vyšších kvalit, než tomu bylo na MČR 

2020. Vzhled, velikost a čistota šaten jsou pro hráče poměrně důležité atributy,  

na které by měl být brán zřetel.  

Celkově by tedy bylo vhodné, aby se Mistrovství České republiky pořádalo 

v areálech s větším rozpočtem, které disponují vhodným zázemím a je v nich možný 

výraznější zásah do stávajícího rozvržení kurtů a areálu celkově. Takovýto turnaj  

si rozhodně zaslouží centrkurt od samého začátku a nejen na finálový den, jak tomu často 

bývá. Žádný český areál takovýmto kurtem při běžném provozu nedisponuje,  

a proto by bylo potřeba, aby se před začátkem turnaje centrkurt postavil. K tomu je 

potřeba prostor, který na posledním MČR nebyl. Dále také existuje možnost postavil 

centrkurt mimo areál, jak tomu bylo na některých dřívějších turnajích.  

Vhodnými kandidáty z hlediska dispozic areálu pro organizaci MČR jsou: 

Beachklub Ládví, Beachclub Pankrác, Beachwell Pelhřimov, Brno Sokolák,  

Slavkov u Brna, Hamr – Záběhlice. Všechny tyto areály mají dostatečný počet kurtů  

pro jejich úpravu na výstavbu centrkurtu. Rovněž také disponují kvalitním zázemím.  
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5.6.2 Spolehlivost a odpovědný přístup organizátorů 

Jelikož ani v této oblasti nebyli hráči ve většině případů spokojeni, je potřeba i zde 

změnit některé věci. Dodržování časového harmonogramu, okamžité řešení vzniklých 

problémů a úprava kurtů před zápasem jsou pro hráče jedny z nejdůležitějších atributů. 

Vzhledem k tomu, že celá organizace vždy spadá do kompetencí provozovatele areálu, 

nemusí být tyto důležité atributy kvalitně zajištěny kvůli nedostatečně kvalifikovaným 

zaměstnancům či vedení. Možným východiskem je zřídit na Českém volejbalovém svazu 

skupinu kvalifikovaných osob, které by s organizací těchto turnajů vypomáhaly.  

Co se týče podavačů balónů, hráči s nimi byli spokojeni, ale zároveň si někteří 

stěžovali, že nebyli k dispozici po celou dobu turnaje. Jako podavači se většinou využívají 

děti, které do daného areálu chodí na kroužky. Ve všech výše zmíněných areálech,  

které byly doporučeny pro organizaci, probíhají kroužky každý den a účastní se jich  

i několik stovek dětí. Proto by neměl být problém zajistit podavače na celou dobu trvání 

turnaje. Děti se díky tomu více vtáhnou do dění a dostanou se do přímého kontaktu  

se svými idoly a hráčům to velmi zpříjemní každý zápas. 

Největší nespokojenost v této oblasti panovala s kvalitou občerstvení a jeho 

pravidelným doplňováním. Na většině zahraničních turnajů funguje pro hráče menší bufet 

v podobě švédských stolů, ze kterých si mohou brát co se jim zlíbí. To na českých 

turnajích funguje jen minimálně i přes to, že pro hráče je tento atribut poměrně důležitý 

s hodnocením 3. Zajistit občerstvení pro 96 hráčů a pravidelně ho doplňovat  

je samozřejmě poměrně výrazně finančně náročné, ale vzhledem k důležitosti turnaje  

by bylo vhodné, aby byl pro hráče zajištěn minimálně oběd a pravidelný přísun ovoce  

a tekutin po celou dobu turnaje. Český volejbalový svaz by se mohl pokusit uzavřít 

sponzorskou smlouvu s některou z cateringových firem, která by se zajištěním 

občerstvení mohla pomoci. 

 

5.6.3 Nabídka produktů a služeb  

Mistrovství České republiky by mělo hráčům nabízet sledované služby a produkty 

mnohem kvalitněji, než tomu bylo na turnaji v Opavě. Hráči zde byli spokojeni pouze 

s kvalitou dresů, což opět není pro organizátory tohoto turnaje nikterak pozitivní. 

Jelikož opavský areál nedisponuje velkým množstvím kurtů, jen těžko mohl 

nabídnout více než jeden rozcvičovací kurt. Znovu se tedy potvrzuje závěr,  
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že tento areál nebyl vhodnou volbou pro organizaci takto velkého turnaje. Jak vychází 

z informací získaných z dotazníku a rozhovoru, na takovémto typu turnaje je vhodné mít 

aspoň jeden rozcvičovací kurt na kategorii, aby nedocházelo k jeho přeplnění a nemusela 

se neustále měnit výška sítě. 

Další službou, která je pro hráče důležitá, ale v Opavě nebyla vnímána kvalitně,  

je zajištění ubytování pro hráče. Pořadatelé by se měli pokusit vyjednat možnost 

ubytování hráčů v některém z hotelů, a to minimálně pro ty, kteří nebydlí v dojezdové 

vzdálenosti.  

Systém turnaje by se poté měl přizpůsobovat možnostem a kapacitě areálu. Pokud 

je v plánu hrát systém pro 24 týmů v areálech, které disponují pouze dvěma kurty  

pro kategorii, tak systém H24-2KO není příliš vhodný z důvodu velkých hráčských 

prostojů mezi zápasy. V tomto systému se hrají dva paralelní pavouky, jeden je vítězný 

pro týmy, které postupují turnajem bez prohry, a druhý opravný pro ty týmy, které byly 

poraženy. Tým, který prohraje i v opravném pavouku, vypadává z turnaje. Tento systém 

sice zaručuje velký počet zápasů, ale není vhodný pro malé areály. Vhodnějším 

systémem, který se hodí do jakéhokoliv areálu, jsou modifikované skupiny, které zaručují 

svižný a atraktivní průběh turnaje. V tomto systému jsou týmy rozděleny do skupin  

po čtyřech, kde ovšem nehraje každý s každým. Nejprve hraje nejlépe nasazený s nejhůře 

nasazeným v dané skupině a druhý se třetím nasazeným. Vítězové těchto zápasů  

se následně utkají o první místo ve skupině a prohraní o třetí místo. Kdo končí poslední  

ve skupině, tak vypadává, vítěz skupiny postupuje rovnou do druhého kola play off  

a druzí a třetí se utkají na přeskáčku s druhými a třetími z dalších skupin v prvním kole 

play off.  Vítězové těchto zápasů poté postupují do druhého kola, kde naráží na nasazené 

týmy a hraje se klasické play off na jednu porážku. Tento systém autor doporučuje  

pro všechny turnaje, které mají kapacitu 24 týmů. 

Dále z polostrukturovaného rozhovoru vyplynulo, že MČR pro 24 týmů ztrácí  

na prestiži a již to není turnaj pro ty opravdu nejlepší. 24 týmů na kategorii sice přináší 

pro fanoušky více zápasů a tím i více zábavy, ale pro hráče je to často zdlouhavé a vytrácí 

se u nich pocit výjimečnosti, že se na tento turnaj kvalifikovali. Proto se nabízí otázka, 

zda MČR nepořádat pouze pro 16 nejlepších týmů, jako tomu bylo dříve. 

Obdržení turnajových dresů by mělo být samozřejmostí, a to pro všechny účastníky. 

Dres z MČR je nejen pěkná památka pro hráče, ale rovněž dodává turnaji na serióznosti 

v očích diváků. Bylo by vhodné, aby každý tým dostal před začátkem turnaje dvě sady 
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dresů, každé v jiné barvě, aby se nestalo, že proti sobě budou hrát týmy ve stejně 

barevných dresech. 

Poslední doporučení se týká nabídky doplňkových služeb pro hráče  

a doprovodného programu. Doplňkové služby velice závisí na zázemí daného areálu, 

proto by bylo vhodné využívat vybavených areálů, kde hráči mohou využívat dalších 

nabízených služeb. Pokud se bude MČR přece jen konat v hůře vybaveném areálu,  

je vhodné zařídit minimálně stánek s možností masáží či přímo fyzioterapeuty. Dále  

se dají zařídit nafukovací vířivky i ledové vany pro zlepšení regenerace hráčů  

po zápasech. Hráči by tyto služby velmi ocenili, jak už vychází ze získaných dat. 

Doprovodný program sice není pro hráče nikterak důležitý, ale na žádném 

takovémto turnaji by neměl chybět úplně. Při vybudování centrkurtu je vhodné zařídit 

speakera, který umí komunikovat s lidmi a ví, jak zařídit správnou atmosféru. Na většině 

zahraničních turnajů podobné velikosti jsou navíc k dispozici různé stánky 

s občerstvením a oblečením, nebo různými soutěžemi pro fanoušky. Jak již bylo řečeno, 

doprovodný program sice není pro hráče nikterak důležitý, ale rozhodně zlepší celkovou 

atmosféru turnaje a dodá mu na větší atraktivitě, což je naopak velmi důležité  

pro fanoušky. Právě doprovodný program totiž může nalákat lidi, kteří beachvolejbal 

normálně nesledují, ale přijdou se podívat, aby zjistili, co se na daném místě děje. 
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6 Diskuze 

Výsledková část, která měla za cíl zjistit, zda byli účastníci MČR spokojeni s tímto 

turnajem a zároveň jak si tento turnaj stojí v porovnání s některými zahraničními turnaji, 

potvrdila některé závěry, ke kterým došli ve své studii i Yoshida a James (2011).  

Ti ve své studii zjistili, že na tvorbě spokojenosti účastníků sportovních akcí se velkou 

měrou podílí chování a kompetentnost organizátorů a pořadatelů, což se potvrdilo i v této 

práci. V sekci zkoumající právě spolehlivost a odpovědný přístup organizátorů označili 

respondenti většinu atributů jako důležitou, což značí, že pokud tyto atributy nebudou 

dostatečně kvalitní, respondenti s nimi spokojeni nebudou. 

Jak popisuje Čáslavová (2009), tak hlavní pořadatelská síla bývají na sportovních 

akcích organizovaných neziskovou organizací dobrovolníci. Jinak tomu nebylo ani  

na MČR. Ti jsou sice motivování svými vnitřními motivy, ale postrádají určitou 

kvalifikaci, což se může odrazit na jejich kvalitě, která nemusí být dostatečná. Při pohledu 

na výsledky výzkumu se tato teorie potvrzuje, jelikož respondenti nebyli spokojeni 

s většinou zkoumaných atributů, týkajících se organizátorů a ostatních pořadatelů. 

 To může podle dvou výše zmíněných autorů znamenat ohrožení účasti 

nespokojených účastníků na budoucí sportovní akci. To samé platí poté i na zázemí,  

které bylo pro účastníky na MČR připraveno. Právě pohodlí, které se k vybavení, čistotě 

a velikosti zázemí váže, je dalším velmi důležitým tvůrcem hráčské spokojenosti,  

což bylo zjištěno i ve studii Yoshidy a Jamese. 

Atmosféra turnaje má podle těchto dvou autorů dopad nejen na hráče,  

ale i na diváky, kteří jsou také důležitou součástí sportovních akcí. Lze říci, že celkovou 

atmosféru tvoří celá řada atributů, které byly zkoumány i v této práci. Jsou jimi například: 

doprovodný program, velikost tribuny nebo dodržování časového harmonogramu.  

Na MČR hráči nebyli spokojeni s naprostou většinou atributů, které by mohly ovlivňovat 

atmosféru, což mohlo mít dopad na jejich výkon. Přitom právě hráčský výkon je podle 

Yoshidy a Jamese hlavním tvůrcem spokojenosti diváků, kteří si v případě 

nespokojenosti mohou svojí budoucí účast rozmyslet stejně snadno, jako hráči,  

čímž by došlo ke snížení sledovanosti a následně k odlivu sponzorů. Přitom jak uvádí 

Solomon (2002) ve své publikaci, právě finance od sponzorů a z prodeje televizních práv 

tvoří velmi významnou část příjmů do rozpočtu sportovní akce.  
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6.1 Limitace výzkumu 

Pro splnění cíle této práce bylo zapotřebí provést výzkum, který v sobě zahrnoval 

jak kvalitativní, tak kvantitativní metody. Jednalo se o polostrukturované rozhovory  

a elektronické dotazování. 

Základním problémem, který autor po skončení výzkumu spatřuje, je dlouhá 

prodleva mezi konáním MČR a provedení výzkumu. Sběr odpovědí probíhal až 9 měsíců 

po skončení akce, což mohlo mít za následek zkreslení vzpomínek na tuto akci  

u jednotlivých respondentů. Je možné, že pokud by byl výzkum proveden ihned  

po skončení akce, výsledky by byly trochu odlišné. V tomto případě by ovšem 

respondenti mohli být ovlivněni emocemi, a tak by i tyto výsledky mohly být rovněž 

lehce zkreslené. 

Jelikož bylo zapotřebí, aby se výzkumu účastnili pouze reprezentační hráči,  

tak bylo z celkového počtu 96 účastníků MČR osloveno pouhých 22. Z těchto  

22 respondentů vyplnilo elektronický dotazník 18 z nich, což značí návratnost 81,8 %.  

To je na elektronické dotazování poměrně neobvykle vysoké číslo, které autor přikládá 

svým dobrým vztahům s většinou respondentů. Celkově se však může zdát,  

že 18 respondentů není příliš mnoho pro vyvození přesvědčivých závěrů. Jelikož se však 

jedná o naprostou většinu elitních českých beachvolejbalistů, pokládá autor tento počet  

za přesvědčivý. 

Polostrukturovaný rozhovor byl proveden se dvěma reprezentanty mužského 

pohlaví, a to i přesto, že původní záměr autora byl získat odpovědi od jednoho zástupce 

z každé kategorie. To se nakonec nepovedlo především kvůli covidu-19, který zamezil 

možnosti osobního setkání. Možnost provést rozhovor online nebylo pro tazatele 

příjemné z důvodu omezených možností komunikace.  

Spokojenost je, jak uvádí Kozel (2006), subjektivní pocit člověka a je velmi 

individuální. To znamená, že pokud by byl tento výzkum proveden znovu s jinými 

respondenty, nemusely by být výsledky úplně stejné. Pokud by se měřila spokojenost 

pouze s MČR, bylo by k dispozici dalších 74 respondentů, kteří mohli mít na kvalitu 

turnaje jiný názor, než 22 oslovených k zapojení do výzkumu. Ostatní hráči  

by pravděpodobně neměli tak vysoké nároky, jelikož nemají takové zkušenosti  

a ani srovnání s kvalitou turnajů v zahraničí. 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit spokojenost účastníků Mistrovství České 

republiky v Opavě 2020 s tímto turnajem a porovnat ji se zahraničními turnaji.  

Z tohoto porovnání nevyšel český turnaj vůbec dobře, a proto bylo potřeba navrhnout 

poměrně rozsáhlé změny, které by měly zajistit zkvalitnění příštího MČR,  

čímž by se zvýšila i hráčská spokojenost. Potřebné informace byly získány pomocí 

elektronického dotazníku a polostrukturovaného rozhovoru. 

Z elektronického dotazování vyplynulo, že turnaj v Opavě neodpovídal úrovni, 

které by zasluhoval. Pouze se třemi atributy z 26 sledovaných byli hráči spokojeni,  

což je pouze 11,56 %. V porovnání se zahraničními turnaji, kde byli hráči spokojeni  

s 80,77 % atributů, lze spatřovat propastný rozdíl v kvalitách těchto sledovaných turnajů. 

Sám autor sice předpokládal, že zkušenosti hráčů se zahraničními turnaji budou 

pozitivnější než s posledním MČR, ale takto výrazná nespokojenost byla překvapením  

i pro něj. 

Beachvolejbalisté, kteří byli osloveni pro polostrukturovaný rozhovor,  

tyto negativní ohlasy na opavský turnaj ve většině případů potvrdili a doplnili několik 

podstatných poznatků, které autora inspirovaly při tvorbě návrhů a doporučení  

pro budoucí organizátory MČR. 

Nejvyšší důležitost hráči přiřadili především atributům v sekci „Spolehlivost  

a odpovědný přístup organizátorů“, kde například včasné řešení vzniklých problémů 

dosahovalo téměř maximální možné hodnoty. Dále bylo zjištěno, že je pro hráče velmi 

důležitá čistota jak šaten a sprch, tak i areálu. Jako nedůležité pak respondenti označili 

pouze 3 zkoumané atributy. 

Spokojenost na MČR 2020 panovala pouze se třemi zkoumanými atributy, z nichž 

pouze upravování kurtů během zápasu bylo považováno za důležité. Naopak nejvyšší 

nespokojenost panovala se vzhledem šaten a sprch, a to i přes poměrně vysokou 

důležitost. Na zahraničních turnajích panovala se zkoumanými atributy daleko větší 

spokojenost. Nespokojeni byli respondenti jen s pěti z nich, což je oproti výsledkům 

z MČR 2020 poměrně výrazný rozdíl. 

Jak vyplývá z poměrně výrazné nespokojenosti s jednotlivými atributy turnaje  

v Opavě, bylo potřeba navrhnout celou řadu změn a doporučení, aby se další vrcholné 

turnaje již nepotýkaly s podobnými ohlasy a jejich vnímaná kvalita dosáhla přinejlepším 
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úrovně turnajů zahraničních, se kterými mají hráči výrazně lepší zkušenosti. Navrhovaná 

doporučení se týkají především změny lokace a vybavení areálu, jelikož tyto atributy 

hrály hlavní roli v hráčské nespokojenosti. Dále bylo doporučeno změnit systém,  

kterým se turnaj hraje a zařadit doprovodný program pro zlepšení atmosféry,  

která je velmi důležitá pro diváky. 

Když se tedy dají dohromady zjištění, že na MČR 2020 nebyli hráči spokojeni 

s organizací a ani se zázemím, popřípadě pak s atmosférou, čímž by mohlo v budoucnu 

dojít k jejich neúčasti na tomto turnaji, a vlivu hráčského výkonu na spokojenost diváků, 

mohlo by při případné neúčasti elitních hráčů dojít i ke snížení divácké návštěvnosti  

a celkové sledovanosti. Díky tomu by mohlo v budoucnu dojít i ke zrušení televizních 

přenosů, a tím i odlivu sponzorů.   

Tento výzkum odhalil pro český beachvolejbal nepříjemnou pravdu o tom,  

jak byl vnímán největší turnaj celé sezóny v ČR v porovnání s průměrnými zahraničními 

turnaji. Lze tedy jen doufat, že si organizátoři z této diplomové práce vezmou ponaučení  

a v příštích letech budou hráči s MČR spokojenější a jeho kvalita se bude přibližovat 

turnajům, které jsou pořádány v zahraničí. Pokud by elitní hráči měli podobné zkušenosti 

i s dalšími MČR, reálně hrozí jejich odliv na turnaje zahraniční. 
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Příloha č. 5: Polostrukturovaný rozhovor 

Otázka č. 1*: Jak jste spokojeni s umístěním turnaje do Opavy? 

Martin: „V Opavě se mi za celou kariéru líbil pouze jeden turnaj, což byl Supercup, 

 který se tu hrál v roce 2018, tuším. Na tomto turnaji bylo super, že byl centrkurt postaven 

mimo areál na náměstí. Jinak s umístěním do Opavy příliš nesouhlasím, 

 jelikož je to pro většinu hráčů daleko jak autem tak i vlakem či autobusem, a je to již 

 po třetí za sebou, co se MČR hrálo na Moravě. Dále si myslím, že tento areál není vhodný 

pro pořádání vrcholných beachvolejbalových akcí, protože na to nemá kapacitu a není 

pro to uzpůsobený.“ 

Ondřej: „Dříve se umístění konání více točilo, takže s MČR na Moravě třetí rok za sebou 

taky nejsem příliš spokojen. Velká část hráčů je navíc z Prahy nebo aspoň z Čech,  

takže by nějaké bližší umístění určitě nebylo na škodu.“ 

Otázka č. 2*: Co mi řeknete na tribunu na MČR v Opavě? Z dotazníku vycházejí 

rozporuplné odpovědi. 

Martin: „S tribunou jsem spokojen nebyl, jelikož opět nebyla uzpůsobená velikosti  

a významnosti turnaje. V Opavě je jedna stálá tribuna, která ovšem rozhodně neodpovídá 

parametrům MČR. Představoval bych si, že minimálně centrkurt bude obehnán tribunami 

a areál se trochu modifikuje, to ovšem v Opavě nebylo. Jako příklad, že se to takto dá 

udělat, byla pražská Gutovka, kde na finálový den udělali ze 4 kurtů jeden centrkurt 

obehnaný tribunami a jeden rozcvičovák. Na druhou stranu v Opavě tribuna odpovídala 

návštěvnosti. Na všech turnajích v Praze nebo Brně a okolí je vždy úplně plno, 

 což ovšem v Opavě i díky její poloze nebylo.“ 

Otázka č. 3*: Co vám připadalo jako největší nedostatek MČR v Opavě 2020? 

Ondřej: „Mně tam nejvíce vadí šatna, jelikož si v ní nemůžeš nechat věci. Chybí 

tam skřínky, takže si věci musíš pořád tahat s sebou, což je velmi nepohodlné. Když se 

v Opavě konají turnaje menší úrovně, tak to ani nevadí, jelikož tam ani není tolik lidí.  

Myslím, že pro potřeby MČR mohly být postaveny nějaké jednorázové zamykatelné šatny. 

Dále byl problém s rozcvičovacím kurtem, který byl pouze jeden pro obě kategorie.  

Když se pak na něm mělo rozcvičovat několik týmů mužů i žen současně, nastával problém 

jak s výškou sítě, tak i počtem lidí na kurtu.“ 



 

Martin: „Problémem je, že areál nebyl upraven pro potřeby takto velké akce. Jedna malá 

šatna pro muže a ženy, kde si ani nemůžeš nechat věci, je opravdu bída. Celkově hráčské 

zázemí se nijak nezměnilo a organizátoři asi nevidí rozdíl mezi amatérským turnajem 

 pro děti a Mistrovství České republiky mužů a žen. Dále mi vadil systém pro 24 týmů. 

Při takovém množství turnaj ztrácí hodnotu, když už není pouze pro 16 nejlepších, jako 

tomu bývalo dříve. 

Otázka č. 4*: Se systémem tedy také nejste spokojeni? 

Martin: „Myslím, že nejlepším systémem, kterým se můžou tyto vrcholové turnaje hrát, 

jsou modifikované skupiny, jako tomu je na turnajích Světové série. Překvapuje mě,  

že ani Olympiáda není hraná tímto systémem, ale hraje se na klasické skupiny, kde hraje 

každý s každým. Přijde mi, že systém oprav, který se hrál v Opavě, není vhodný z toho 

důvodu, že hráči by žádnou možnost opravy mít neměli, pokud chtějí vyhrát. V tom jsou 

modifikované skupiny mnohem lepší. Nepostoupíš ze skupiny, máš smůlu, a takto je  

to poté i v pavouku, prohraješ a jdeš domů. Pokud chce člověk vyhrát MČR, musí vyhrát 

všechno, a ne spoléhat na lehký los v opravném pavouku.“ 

Ondřej: „Já souhlasím s Martinem, a ještě bych dodal, že v systému oprav,  

pokud prohraješ první kolo, čekáš strašně dlouho na další zápas, jelikož první kolo oprav 

se hraje až po druhém kole vítězného pavouka. U modifikovaných skupin takové prostoje 

nejsou, si myslím.“ 

Otázka č. 5*: Myslíte si, že toto MČR vyčnívalo svojí organizací nad ostatní turnaje, 

které se hrály během sezóny? 

Martin: „Celková organizace nebyla špatná a myslím, že organizátoři s tím už nemohli 

nic víc udělat. Celé to je o té lokalitě, kde se hrálo. Opava tímto sportem nežije, málo lidí 

se tam zajímá o beachvolejbal. Pak se nikdo nemůže divit, že tam nechodí lidi,  

a pak si na MČR  nepřipadáte, jako že hrajete MČR.“ 

Otázka č. 6*: Kde vidíte největší rozdíl mezi Rakouskem a Českou republikou, co 

se týče organizace turnajů? 

Ondřej: „Největší rozdíl spatřuji v centrkurtech, které jsou vždy perfektně připraveny, 

mají tam velké tribuny a umí udělat show pro lidi. Vždy je tam super doprovodný 

program, hraje tam hudba, která se hodí na pláže, a tak si to všichni mnohem více užívají. 

Sidekurty jsou podobné jak v Česku, ale to je myslím v pořádku, nemůže být každý kurt 

udělaný takhle megalomansky.“ 



 

Martin: „V Rakousku se každý rok hraje jejich národní mistrovství v Badenu,  

kde je obrovský centrkurt, jaký tady na žádném českém turnaji není, a i sidekurty mají 

malé tribunky. Dále má tento areál super zázemí jak pro hráče, tak především pro diváky. 

Je tam koupák a další doprovodný program, takže to láká i lidi, kteří by se normálně  

na tento turnaj nešli dívat. Dále umí Rakušané vybírat taková místa pro konání turnajů, 

která jsou sama o sobě krásná nebo něčím zajímavá. Toto všechno je dáno tím,  

že v Rakousku je beachvolejbal mnohem oblíbenější než klasický volejbal. Na světové 

scéně mají rakouské beachvolejbalové týmy řadu úspěchů. V posledních letech  

to můžeme pozorovat i u nás, ale tady je stále celá řada sportů mnohonásobně 

oblíbenějších, což si myslím, že v Rakousku není.“ 

Otázka č. 7*: Jak to bylo v Opavě s dresy? V dotazníku bylo znovu plno 

rozporuplných hodnocení. 

Martin: „Dresy se dostávaly v pozdější fázi turnaje, a to ještě na vyžádání. Na světovce 

to třeba funguje tak, že hned u zápisu dres dostaneš, a stejně tomu bylo i na některých 

Supercupech. Lidé si myslí, že dresy nejsou nic důležitého, ale pro všechny hráče  

je to moc hezká památka a vždy ji všichni oceníme.“ 

Ondřej: „Navíc ten samotný turnaj potom žije dál, většina hráčů v těchto obdržených 

dresech pak hraje některé zápasy v průběhu další sezóny, takže to má dozvuk.“ 

Otázka č. 8*: Měl by na turnajích typu MČR být doprovodný program? A bylo by 

ho v Opavě vůbec pro koho dělat, vzhledem k malému počtu diváků? 

Ondřej: „Nevím, jestli by ho konkrétně v Opavě bylo pro koho dělat. I proto, že tam byl 

postaven centrkurt až na finálový den, tak například speaker byl k ničemu. Když se ovšem 

konala některá přechozí MČR na divácky atraktivnějších místech, doprovodný program 

na některých byl a užili si to jak diváci, tak i hráči.“ 

Martin: „Souhlasím, že speaker bez centrkurtu je úplná zbytečnost. Centrkurt by měl být 

na těchto turnajích vždy od začátku, a právě na něm by měla probíhat ta show. Právě  

ten by měl lákat všechny diváky a lidi z okolí. Dále i stánky s oblečením a jídlem. Myslím, 

že jednou za rok si to česká beachvolejbalová scéna zaslouží.“ 

Otázka č. 9*: Které české areály mají odpovídající podmínky pro organizaci MČR? 

Ondřej: „Za mě Pelhřimov, ale tam je zase otázka lidí. V samotném městě moc lidí nežije 

a nevím, zda by je to přilákalo. Na druhou stranu je to uprostřed republiky a autem  



 

je tam skvělá dostupnost. Jinak je tento areál rozhodně nejlepší zázemím. Dále určitě 

Sokolák v Brně, a i Hamr v Záběhlicích, tam jsou turnaje vždy skvěle připravené.“ 

Martin: „Za mě určitě Hamr, ale nebál bych se to dělat tak, jako tomu bylo párkrát 

v minulosti. Postavit centrkurt někde mimo areál, klidně i v centru města, kde by se hrály 

finálové zápasy. Super MČR bylo i na Císařské louce, kde se postavil skvělý kurt,  

a poté samozřejmě na Štvanici, kde se dříve pořádala světovka. Tam by lidi přišli a bylo 

by to skvělé místo, i kdyby měl každý zaplatit nějaké symbolické vstupné. Dále Ládví, 

které má nejvíce kurtů a je po rekonstrukci.“ 


