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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

 

ČAAU    Česká amatérská atletická unie 

ČAS    Český atletický svaz 

ČOS    Česká obec sokolská 

ČSAAU   Československá amatérská atletická unie 

ČSFR    Česká a Slovenská Federativní Republika 

ČSTV    Český svaz tělesné výchovy 

EAA    European Athletic Association 

IAAF    International Association of Athletics Federations 

KAS    Krajský atletický svaz 

MČR    Mistrovství České republiky 

SCM    Sportovní centrum mládeže 

USATF   USA Track & Field 

VSCM    Vrcholové sportovní centrum mládeže  
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1 ÚVOD 

 Když rozložíme název práce, tedy Management atletických soutěží, na jeho dvě 

složky, dostaneme dva pojmy, management a atletické soutěže. Management je dnes 

velmi rozvinutým vědním oborem, kterému se věnuje celá řada autorů. Vznikl na 

počátku 20. století, pokud tedy managementem rozumíme vědní obor v dnešním slova 

smyslu. Pokud budeme management chápat pouze jako řízení pracovníků, jeho vznik 

snad ani nelze datovat. Stejně na tom jsou i atletické soutěže, ty se těm dnešním začaly 

podobat koncem 19. století. Pokud bychom však atletickou soutěž chápali jako zápolení 

v základních lidských schopnostech a dovednostech, nelze jejich vznik též datovat.  

 Přestože management a atletické soutěže existují vedle sebe už poměrně dlouhou 

dobu, práce na vědecké úrovni, které by je spojovaly, neexistují. To ale neznamená, že 

se touto problematikou ještě nikdo nezabýval, naopak, na hledání vhodných způsobů 

řízení atletických soutěží poměrně intenzivně pracují všechny atletické svazy. Výsledky 

této práce však mají spíše podobu interních dokumentů. 

 Já jsem si toto téma zvolil, protože je průsečíkem mého studia sportovního 

managementu a mé činnosti v atletice. Mé stále se rozšiřující znalosti a zkušenosti 

z obou těchto oborů mě tedy činí kompetentním ke zpracování tématu, jímž je 

management atletických soutěží. 

 Tato diplomová práce si dává za úkol zanalyzovat problematiku atletických 

ligových soutěží družstev pořádaných Českým atletickým svazem z pohledu 

managementu a částečně i marketingu, protože tyto dva obory spolu docela úzce 

souvisí. Práce se bude zabývat podobou systému soutěží v sezóně 2012, ale i tím, co 

této podobě předcházelo a co bude následovat, protože soutěže družstev a hlavně 

extraliga se v posledních letech dramaticky vyvíjí. Cílem této práce je, po důkladné 

analýze, vytvořit soubor doporučení, který by pomohl při dalším vývoji podoby 

ligových soutěží družstev.  
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2 PŘEHLED LITERATURY  

Podle dosavadních poznatků se tématem managementu atletických soutěží u nás 

ani v zahraničí ještě nikdo vědecky nezabýval. To ovšem neznamená, že se tímto 

tématem nikdo nezabýval jinak než v podobě vědeckých prací. Management soutěží řeší 

všechny atletické svazy a některé na to mají i své odborníky, kteří však nemají důvod 

ani potřebu své poznatky vědecky zpracovávat. Proto bylo nutné rozšířit okruh hledání i 

o méně vypovídající zdroje, které však mohou obsahovat některé cenné informace o 

managementu atletických soutěží. K hledání byly použity databáze Google Scholar, 

sponet.de, EBSCOhost a vyhledávač informačních zdrojů UK – MetaLib. 

Dostupné knihy a příručky o pořádání atletických soutěží se začaly vesměs 

objevovat až po roce 2000. Je pravděpodobné, že se manuály a příručky pro pořádání 

závodů v zahraničí i u nás objevovaly již dříve, a to v tištěné podobě, svou povahou 

však nejsou běžně dostupné. Navíc byly nahrazeny modernizovanými příručkami 

v elektronické podobě.  

2.1 Management atletických soutěží 

Publikace zabývající se přímo managementem atletických soutěží jako takovým, 

v česky psané literatuře absentují. To může být dáno tím, že management atletických 

soutěží je poměrně úzkým tématem v rámci sportovního managementu, který je ale na 

specifika, se kterými se potýká řízení v atletice, příliš obecný. Management atletických 

soutěží se dá charakterizovat jako souhrn aktivit zahrnující plánování, organizování, 

řízení a kontrolu lidských, finančních, materiálních i nemateriálních zdrojů vedoucí 

k úspěšnému průběhu atletické soutěže. 

Stejně jako v česky psané literatuře, tak i v zahraniční scházejí prameny týkající 

se přímo managementu atletických soutěží. Proto je nutné oblast hledání rozšířit na další 

disciplíny, které mají v zahraniční literatuře silné zastoupení. Už z toho, že se jedná o 

celý svět vyjma České republiky, vyplývá, že autorů i literatury v cizích jazycích je 

nesrovnatelně více.  
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Poměrně blízko ke specifikům managementu atletických soutěží má publikace 

autora Kestnera z roku 1996, která se zabývá projektovým managementem ve sportu. 

Přestože se věnuje spíše jednorázové akci, existuje spousta společných problémů 

s ligovými soutěžemi, kterými se zabývá. 

2.2 Management sportu 

O úroveň výše se nachází sportovní management. Nejčinnější autorkou publikací 

o sportovním managementu v České republice je Eva Čáslavová. Ta ve své publikaci 

z roku 2000 definuje tento obor takto: „…management sportu lze chápat jako způsob 

uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, 

tělovýchovných jednot a družstev, které alespoň z části akcentují podnikatelsky 

orientované chování.“ (Čáslavová, 2000). Do této definice řízení atletických soutěží 

zapadá, neboť jsou řízeny Českým atletickým svazem. Celý systém soutěží se však dá 

chápat do jisté míry jako autonomní subjekt v rámci svazu, jako je tomu například u 

hokejové Extraligy. Tím pádem se musí celý systém atletických soutěží chovat částečně 

i podnikatelsky a rozvíjet se, aby byla pro kluby účast v soutěžích stále výhodná a aby 

se dařilo rozvíjet divácký potenciál, což může přinést finance. Zjednodušeně lze říci, že 

obecný management sportu je na problémy managementu atletických soutěží 

aplikovatelný. Sportovní management však nestojí osamocen, ale je propojen s dalšími 

vědními obory, jako je třeba marketing. Právě této kombinaci disciplín se věnuje 

Čáslavová ve své další publikaci. 

Ve Spojených státech amerických, kde sportovní management vznikl, působí 

řada renomovaných autorů, proto tam celkem pravidelně vycházejí obsáhlé publikace na 

toto téma. Často doporučované dílo vytvořili Parks, Zanger a Quarterman (1998). 

Popisuje problémy sportovního managementu, přičemž se soustřeďuje hlavně na 

sportovní prostředí v USA, které je od toho našeho odlišné, v některých ohledech ale 

řeší stejné problémy a účinněji. Trochu z jiného úhlu se k problematice staví publikace 

autorů Irwina, Suttona a McCarthyho (2008), která popisuje část sportovního 

managementu zabývající se prodejem a reklamou ve sportu. 

Na management atletických soutěží také úzce navazují dvě diplomové práce 

napsané na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Jedná se o práce 
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Kreuzové (2005) a Hrušové (2006), které se obě zabývají managementem a 

marketingem atletického mítinku, což se velmi blíží ligové soutěži, která je vlastně sérií 

několika závodů. V Extralize mužů a žen je dokonce v rámci jejího třetího kola 

zařazeno 6 atletických mítinků, které jsou na ní v podstatě nezávislé. 

2.3 Obecný management 

Těchto několik publikací však není pro diplomovou práci dostatečným 

teoretickým základem. Proto je nutné podívat se na současný stav bádání i v oblasti 

obecného managementu. Ten je na rozdíl od sportovního managementu již starším 

oborem, a proto v něm vznikla celá řada publikací a věnuje se mu spousta autorů, kteří 

se více či méně zaměřují na jeho jednotlivé aspekty. Že lze aplikovat poznatky 

obecného managementu na management sportu, dokládá tato definice: „Management 

lze chápat jako proces koordinování činností skupiny pracovníků, realizovaný 

jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, které nelze 

dosáhnout individuální prací.“ (Donnely, Gibson,  Ivancevich, 1997). Tato definice se 

nachází v publikaci Management, již zmíněných autorů, která je zástupcem 

zahraničních knih přeložených do češtiny. Tyto publikace pocházejí převážně ze 

Spojených států amerických, kde je tradice managementu mnohem hlubší než v České 

republice.  

Přesto i u nás vychází kvalitní publikace zabývající se moderními problémy 

managementu. Jejich vývoj lze doložit například na publikacích Antonína Ter-

Manueliance (1990) a Leo Vodáčka a Oľgy Vodáčkové (2009). Rozdíl je patrný už 

z názvu, ve kterém se starší kniha ještě drží původního „řízení“ místo moderního 

„management“. Stejný posun je patrný i ve změně přístupu k managementu samotnému.  

V zahraniční literatuře, ve které je dostatek zdrojů o sportovním managementu, 

není tolik nutné zabývat se obecným managementem. Je zde uveden z toho důvodu, že 

management sportu z něj přímo vychází. Nejvíce knih o obecném managementu 

pochází z USA a řada jich byla přeložena do českého jazyka, například mezi česky 

psanými zdroji uvedené Fundamentals of Management (Donnely, Gibson,  Ivancevich, 

1997). Existují ale i další publikace, které přeloženy nebyly, například na řízení 

Českého atletického svazu se dá vztáhnout kniha autorů Wrighta a Noeho (1996). 



17 
 

2.4 Projektový management 

Specifickou součástí managementu, která se dá na řízení atletických soutěží 

aplikovat, je projektový management. „Projekt je řízeným procesem, který má svůj 

začátek a konec a přesná pravidla řízení a regulace, jinak se jedná o sled úkolů, 

jejichž výsledek se nemusí v závěru snažení setkat s očekáváním,…“ (Svozilová, 

2006). Proto je možné nazývat projektem buď celou atletickou ligu, nebo i jeden její 

závod, protože obojí přesně odpovídá definici. Lze tedy využít procesů projektového 

managementu k úspěšnému průběhu atletické ligy. Svozilová tyto postupy podrobně 

popisuje v knize, která vyšla v roce 2006. V zahraniční literatuře existují i publikace, 

které se věnují projektovému managementu přímo ve sportu, což bude rozebráno v další 

kapitole. 

2.5 Marketing a ekonomie 

Jak již bylo dříve zmíněno, management nestojí jako vědní obor ve vakuu, ale je 

ovlivňován dalšími disciplínami. Propojením marketingu se sportem se u nás začala 

jako první zabývat Čáslavová, ale navazují na ni i další autoři s publikacemi vyloženě o 

sportovním marketingu, například Dvořáková (2005). 

Marketing sportu má v zahraniční literatuře mnohem širší základy než v té 

domácí. Je totiž provázaný s managementem sportu, a někteří autoři, například Sutton, 

se věnují oběma oborům najednou. Právě Mullin, Hardy a Sutton (2000) vytvořili u nás 

hojně citovanou publikaci, která dopodrobna řeší problematiku marketingu sportu 

aplikovanou především na americké prostředí. 

Ekonomie sportu je poměrně dynamicky se rozvíjející disciplínou. „Ekonomie 

sportu se začala jako ekonomická disciplína vyvíjet před dvaceti pěti lety. Za 

podstatný předmět výzkumu, na který se první výzkumníci zaměřovali, se 

považovalo odhalit nebo potvrdit narůstající přítomnost peněz ve sportu.“ 

(Novotný, 2011) Přítomnost peněz ve sportu musí tedy akceptovat i management a 

snažit se s nimi smysluplně nakládat. Financemi ve sportu se u nás zabývá celá řada 

autorů, momentálně nejnovější publikaci, Sport v ekonomice, vytvořil Novotný (2011). 
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Ta se obsáhle zabývá celou problematikou financí ve sportu, a to i v českém prostředí. 

Sport v ekonomice navazuje na předchozí Novotného počin z roku 2000, z kterého 

čerpá celá řada dalších autorů, například Hobza, nebo Hodaň. 

Přestože se v Čechách věnuje financím ve sportu mnoho autorů, žádný 

nedosahuje rozsahu některých zahraničních publikací. Za všechny lze jmenovat 

například Frieda, Shapiro a Deschievera (2008). V této knize autoři popisují poměrně 

rozsáhle vše, co se týká financí ve sportu. Pro potřeby této diplomové práce je 

použitelná například kapitola týkající se neziskových organizací. 

2.6 Neziskové organizace 

Problematiku ligových soutěží družstev lze uchopit i z druhé strany, a to od 

jejich organizátora. Tím je Český atletický svaz, který je občanským sdružením a tedy i 

nestátní neziskovou organizací. Atletické kluby, které ČAS sdružuje a které se soutěží 

účastní, jsou také občanskými sdruženími, proto je nutné v managementu ligové soutěže 

brát v potaz jejich specifika. Problémům neziskových organizací ve sportovním 

prostředí se věnují Topinka a Stanjura (2001). Stejným problémem, ale v obecnější 

podobě, se zabývají také Novotný a Lukeš (2008) v publikaci o nestátních neziskových 

organizacích. Nejnovější kniha na dané téma autorů Šedivého a Medlíkové (2009) 

směřuje od teorie spíše do praxe a zahrnuje řadu užitečných rad pro řízení a provoz 

neziskové organizace. 

2.7 Atletika 

Soutěže v atletice na národní úrovni slouží především jejich účastníkům z řad 

sportovců, proto by jim také měly vycházet vstříc. To znamená, že by měly brát na 

zřetel specifika jednotlivých disciplín. Proto je nutné do současného stavu bádání 

zařadit i náhled do odborné atletické literatury.  

Nejnovějšími českými publikacemi na toto téma jsou knihy z edice Atletika. 

Tato řada zahrnuje trénink a specifika disciplín zahrnutých v závodech ligových soutěží, 

na základě těchto znalostí bývají například sestavovány časové harmonogramy a 
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rozpisy závodů nebo rozmístění jednotlivých atletických disciplín do série závodů. 

U atletických zdrojů nastává problém, v České republice a stejně tak i v každé 

zahraniční zemi existuje jiný systém soutěží, který je daný například sezónností počasí 

nebo délkou sezóny a tomu musí být poplatné i knihy věnující se tréninku. Většina 

informací je však i přesto relevantní. Informace lze čerpat například z publikací Rogerse 

(2000), nebo Raye a Konina (2011). 

2.8 Organizační materiály atletických federací 

Do této kategorie se dají zahrnout materiály, které si nedávají za svůj úkol 

informovat odbornou veřejnost, ale například zajistit hladký průběh závodů, rovnost 

zápolení nebo informovat účastníky. Přestože nelze tyto materiály nazvat odbornými, 

jsou v nich obsaženy důležité informace pro vědecké bádání. Tento druh informací 

produkuje především Český atletický svaz, každoročně vydává brožuru Atletické 

soutěže, ve které jsou zahrnuty všechny podstatné informace, které oddíly potřebují 

k zápolení. Tato brožura je vždy dvoudílná, první díl je zaměřen na halovou sezónu a 

druhý na hlavní sezónu. Právě v brožuře Atletické soutěže II. díle jsou každoročně 

obsaženy informace týkající se ligových soutěží družstev pořádaných ČAS. V tomto 

materiálu je obsaženo vše potřebné, od časových pořadů závodů až po kompetence a 

povinnosti vedoucího závodu (Kňákal, 2012b). Dalším z této řady materiálů jsou 

Pravidla atletiky, což jsou vlastně „pravidla IAAF (International Association of 

Athletics Federations) ve znění příručky Competition Rules 2012-2013 doplněná o 

ustanovení platná pouze pro soutěže na území České republiky.“ (Žák, 2011) Podle 

těchto pravidel se samozřejmě řídí i atletické soutěže. 

Stejně jako Český atletický svaz i zahraniční svazy produkují materiály, které 

slouží jejich činnosti a jsou určeny především členům. Materiály týkající se pořádání 

atletických akcí jsou dostupné například na internetových stránkách USATF (USA 

Track & Field) (http://www.usatf.org/). Masters Track & Field Meet Management 

Manual (Sisley, 2006) a Track & Field & Cross-country Event Management Manual 

(Kleeman, 2000) jsou oficiální manuály USATF pro pořádání atletických závodů. 

Manuály ve Spojených státech amerických ale nevytváří pouze USATF, ale i další 

organizace zajišťující třeba utkání školních výběrů. Přestože informace z těchto brožur 
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se týkají převážně jedné akce, lze některé z nich aplikovat i na celou sérii závodů. 

Přímo managementem atletických soutěží se sice nikdo přímo vědecky 

nezabýval, ale disciplíny, které s tímto problémem přímo souvisí, jako je sportovní 

management, jsou už velmi dobře probádány a výsledky pravidelně zveřejňovány 

v četných publikacích, ze kterých lze vzít teoretický základ pro samotný management 

atletických soutěží. 
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

3.1 Cíle práce 

 Cílem této diplomové práce je analýza managementu a částečně marketingu 

ligových soutěží dospělých řízených Českým atletickým svazem, v aktuální podobě, a 

jejich zdokonalení. Dále i obecné zamyšlení nad systémem atletických ligových soutěží 

v České republice. Za pomoci získaných informací a materiálů a po provedení SWOT 

analýzy a popisné analýzy je cílem této práce dojít k závěrům, které povedou jak ke 

zkvalitnění managementu ligových soutěží, tak i jejich systému samotného. 

3.2 Úkoly práce 

1) Teoretické definování a vymezení pojmů týkajících se managementu atletických 

soutěží a této diplomové práce. 

2) Výběr a charakteristika vhodných metod pro zpracování daného tématu a jejich 

aplikace. 

3) Analýza a popis managementu ligových soutěží dospělých pořádaných Českým 

atletickým svazem a jejich systému. Doporučení změn plynoucích z výsledků 

práce. 
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4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

4.1 Management 

4.1.1 Vymezení pojmu management 

 Pojem management není snadno definovatelný. Například samotné slovo 

management nemá v češtině ekvivalent, management bývá překládán jako řízení, 

jenomže se kromě samotného procesu dá vztáhnout i na zaměstnance, kteří firmu 

vedou, nebo na celý vědní obor. Někteří autoři dokonce neoznačují management za 

vědu ale za umění. 

 Díky tomuto obtížnému charakterizování managementu vzniká velké množství 

definic, které reflektují pohled svého autora na danou problematiku. Pro porovnání jsou 

zde uvedeny dvě definice: 

„Management je proces koordinování činností skupiny osob, realizovaný 

jednotlivcem nebo více lidmi, a je zaměřen na dosažení výsledků, které nelze 

dosáhnout individuální činností.“ (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 2004) 

„Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci 

pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů.“ (Koontz, 

Weihrich, 1993) 

 Definovat lze i užší pojem než management, který je ale stále do jisté míry 

odpovídající. Řízení: 

„Rozhodovat o tom, co dělat, a pak zabezpečit, aby se to udělalo pomocí 

efektivního využití všech zdrojů.“ (Armstrong, Stephens, 2008) 

 Všechny tři definice se shodují na tom, že management se týká lidí (u definice 

Armstronga a Stephensové pojem zdroje zahrnuje i lidské zdroje), pomocí nichž se 

dosahuje určitých cílů. Tyto základní definice už však nezohledňují to, jak manažeři 

uskutečňují funkce řízení, jakým způsobem je management aplikován v organizacích 
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různých druhů, jak je aplikován vedoucími pracovníky na různých úrovních a že cílem 

manažerů je vytvářet zisk, a to efektivně a účinně.  

 Definice managementu bývá běžně upřesněna ještě v několika bodech, první 

z nich říká, že vykonavateli managementu jsou lidé, tedy řídící pracovníci. Management 

je svým obsahem velmi obecnou disciplínou se širokým aplikačním záběrem, tím 

pádem může být uplatněn pro řízení různých druhů organizací i jejich dílčích jednotek, 

a to výrobních i nevýrobních. Management také jde použít v různých organizačních 

úrovních, to znamená od manažera pracovní skupiny až po ředitele celé organizace. 

Celou organizaci lze ale rozdělit ještě na sekce, jako je personální, marketingová, atd. 

Posláním managementu je také dosažení prosperity řízené organizace nebo její části. 

Prosperita může být vyjádřena velkým množstvím ukazatelů podle zaměření organizace 

(Vodáček, Vodáčková, 2009). 

 Pro snadnější chápání managementu bývá rozdělován do takzvaných funkcí 

managementu. Těchto funkcí je pět a patří sem:  

plánování 

organizování 

personalistika 

vedení 

kontrolování 

Okolo těchto funkcí jsou soustředěny znalosti, které jsou jim podřízeny. Tento rámec 

pro třídění vědomostí je již používán řadu let (Koontz, Weihrich, 1993). 

4.1.2 Manažer a manažerské funkce 

Manažer 

 „Manažeři zabezpečují, aby jejich organizace fungovaly nebo jejich útvary 

efektivně pracovaly, a jsou odpovědní za dosahování požadovaných výsledků. Jsou 

jim při tom uděleny určité pravomoci nad lidmi pracujícími v dané části 

organizace či ve funkčním útvaru.“ (Armstrong, Stephens, 2008) Manažeři jsou 

odpovědni za svou činnost i za to, čeho dosahují. Je jim udělena pravomoc dosáhnout 
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toho, aby lidé pracovali. Tuto pravomoc manažeři naplňují pomocí vedení a osobního 

vlivu. Manažeři ale nutně nemusí mít podřízené, například manažer investic pracuje 

sám, ale je zodpovědný za investice dané organizace (Armstrong, Stephens, 2008). 

Manažerské dovednosti 

Pro úspěšné fungování na pozici manažera je nutné mít určité dovednosti, které 

výkon této funkce usnadňují. Tyto dovednosti se od sebe liší i podle toho, jak vysoko ve 

firemní hierarchii se manažer nachází. Koontz a Weihrich tyto dovednosti rozdělují do 

čtyř skupin.  

Technické dovednosti představují znalosti manažera v činnostech zahrnujících metody, 

procesy a postupy, které se používají v činnostech, na které dohlíží. Díky těmto 

dovednostem bude řídící pracovník schopen kontrolovat své podřízené, kvalitu jejich 

práce a případně jim i poradit. 

Lidské dovednosti představují schopnost pracovat s lidmi a ovlivňovat je. Vytvářet 

v kolektivu skupinové úsilí, uskutečňovat týmovou práci a vytvářet lidsky příjemné 

pracovní prostředí. 

Koncepční dovednosti představují schopnost rozpoznat důležité prvky nastalé situace a 

vnímat jejich vzájemné vztahy. 

Projekční dovednosti znamenají schopnost řešit problémy užitečným způsobem. 

Manažer musí problém nejen vidět, ale musí být schopen ho i konstruktivně vyřešit 

(Koontz, Weihrich, 1993). 

Manažerské role 

 Koncept manažerských rolí je uznáván souběžně s konceptem manažerských 

funkcí. Systém manažerských rolí je přínosný především pro posuzování vrcholových 

manažerů, kteří jsou více orientováni na externí podnikatelské okolí. Tvůrcem konceptu 

manažerských rolí je Mintzberg. Podle tohoto konceptu je možné zahrnout činnost 

řídících pracovníků do deseti rolí, které se dají roztřídit do tří skupin. Skupiny 

interpersonálních rolí, informačních rolí a rozhodovacích rolí. 
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Interpersonální role vyplývají přímo z formální pravomoci a zodpovědnosti 

manažera udržovat a prohlubovat kontakty uvnitř i mimo řízenou organizaci. 

Interpersonální role jsou celkem tři: 

představitel organizace, 

„vůdce“ organizace, 

spojovací článek. 

 Účast manažera v informačních procesech zahrnuje informační role. Jedná se o 

vytváření, sběr, přenos, třídění, filtraci a využití dat. Informační role se dá opět rozdělit 

na tři dílčí: 

monitorující příjemce informací, 

šiřitel informací, 

mluvčí organizace. 

 Nejnápadnějším projevem manažerské činnosti jsou rozhodovací role, díky 

nimž řídící pracovník dosahuje soustavy cílů organizace. Manažer v těchto rolích 

zúročuje informace a své znalosti. Rozhodovací role se skládá ze čtyř dílčích: 

podnikatel, 

řešitel problémů, 

alokace zdrojů, 

vyjednavač. 

 Žádná z těchto rolí nestojí samostatně, ale všech deset je vzájemně propojeno, 

některé se dokonce částečně překrývají. Umění manažera leží ve sladěné integraci 

těchto rolí a v jejich harmonickém využívání jako celku. Někteří autoři k Mitzbergovým 

rolím řadí ještě skupinu administrativních rolí manažera s třemi dílčími rolemi. A to rolí 

administrátora, rolí sledování a kontroly úkolů a rolí správce rozpočtů (Vodáček, 

Vodáčková, 2009). 

Manažerské funkce 

 Koncept manažerských funkcí je rozšířenější než koncept rolí. „Funkce 

manažerů poskytují užitečnou strukturu pro organizování znalostí managementu. 

Neexistuje žádná nová myšlenka, závěr, výzkum nebo technika, které by nebylo 
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možné zatřídit pomocí klasifikace plánování, organizování, personalistiky vedení a 

kontrolování.“ (Koontz, Weihrich, 1993)  

 „Pojmem manažerské funkce se chápou typické činnosti, které by měl 

vedoucí pracovník účelně a účinně vykonávat k zajištění úspěchu své manažerské 

práce.“ (Vodáček, Vodáčková, 2009) Pro úspěšnou práci na pozici manažera je nutný 

soulad všech manažerských funkcí, žádná se nesmí zanedbávat. Toto lze ale porušit, 

pokud je vedoucí pracovník na pozici specialisty na jednu z těchto funkcí. Další 

výhodou organizace manažerských činností do jednotlivých funkcí je zjednodušení 

studia managementu. Tato klasifikace však není tak jednoznačná, jak zdánlivě vypadá, 

autoři se plně neshodují v obsahovém pojetí funkcí ani v klasifikaci. 

 Například autoři Koontz a Weihrich prosazují těchto pět základních 

manažerských funkcí: 

Plánování 

Organizování 

Personalistika 

Vedení 

Kontrolování 

Tyto funkce se občas označují jako sekvenční. Někdy k nim bývá přiřazována šestá 

funkce, a to koordinace. Tohoto pojetí se drží většina důležitých učebnic managementu. 

Část autorů prosazuje ještě tři další funkce, ty se nazývají paralelní nebo také průběžné 

manažerské funkce. Patří sem: 

Analyzování řešených problémů 

Rozhodování 

Implementace  

(Vodáček,  Vodáčková, 2009) 
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Paralelní funkce 

Analýza Rozhodování Implementace 

Sekvenční funkce Plánování    

Organizování    

Personalistika    

Vedení    

Kontrola    

Tabulka 1 – Paralelní manažerské funkce (Vodáček, Vodáčková, 2009) 

Plánování 

 Plánování představuje soubor úkolů, cílů a činností, které jsou potřeba k jejich 

dosažení. Je to vlastně výběr způsobu vykonávání budoucích činností, které ale vždy 

nemusí nutně nastat. Plánování je svým způsobem předstupeň pro rozhodování, které na 

plánování navazuje. Pro vytvoření kvalitního rozhodnutí je nutné založit ho na reálných 

alternativních plánech budoucnosti, které jsou vytvořeny ve fázi plánování. Plány by 

neměly být vytvářeny samoúčelně a měly by být pro nastalou situaci přínosem (Koontz, 

Weihrich, 1993). 

 „Plánem se rozumí záměr na dosažení účelu řízeného procesu nebo činností 

organizační jednotky ve stanoveném čase a na požadované úrovni.“ (Vodáček, 

Vodáčková, 2009) Z toho vyplývá, že pokud plán nebude obsahovat cíl a jeho časové a 

kvalitativní určení, jedná se o plán s hrubými nedostatky, podle kterého nelze 

postupovat. Cíl je základním bodem plánu, protože udává směr plánování. Daný cíl 

musí být určen časově, v případě, že ne, nemusí k jeho dosažení dojít nikdy. 

Kvalitativní určení cíle je také nutné, charakterizuje jeho dosažení stejně jako časové 

určení. Mít cíl plánu určen časově a kvalitativně je nutné i pro zpětnou kontrolu, která 

jednoznačně řekne, jestli bylo cíle dosaženo. 
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Existuje celá řada klasifikací plánů podle šíře záběru plánu, funkcionální oblasti 

plánu, organizačně-správní oblasti plánu a doby trvání plánu.  

Šíře záběru, respektive komplexnosti plánu, říká, do jaké míry plán ovlivňuje celou 

jednotku a do jaké míry jen její část. Nejširší záběr a nejobecnější vyjádření mívají 

plány pro celou organizaci, přesně naopak je to u plánů týkajících se dílčí činnosti. 

Funkcionální oblasti plánu záleží na jeho obsahové náplni. Plány lze takto rozdělit 

například podle toho, jestli se týkají výroby, zdrojového zajištění, prodeje nebo 

finančních výsledků. 

Organizačně-správní hlediska plánu se týkají například teritoriálního rozmístění 

jednotek nebo jejich zaměření. Organizačně-správní hlediska ale bývají často zařazena 

do předchozích dvou rozdělení. 

Doba trvání, respektive časový horizont realizace plánu, je časovým hlediskem 

klasifikace. Plány mohou být dlouhodobé, střednědobé nebo krátkodobé.  

 Při plánování se postupuje podle paralelních manažerských funkcí (analýza, 

rozhodování, implementace). V plánu většinou dochází k průběžným úpravám, které má 

na svědomí konkrétní vývoj předpokladů nebo zkvalitňování informací. Proto postup 

při plánování vyjadřuje tato následnost: „identifikace příležitosti či potřeby – 

stanovení cílů – zvážení předpokladů a ověření reálnosti – vypracování scénářů 

přípustných plánů – výběr scénáře – dořešení návazností na ostatní plány – plnění 

a jeho průběžné hodnocení – změny plánu – výsledné hodnocení“ (Vodáček, 

Vodáčková, 2009). 

Organizování 

 „Organizování je ta část řízení, která zahrnuje zřízení účelné struktury rolí 

pro lidi, kteří jsou v dané organizaci. Účelnost je zde chápána v tom smyslu, že 

vytváří jistotu, že všechny úkoly potřebné pro dosažení cílů jsou přiděleny, a to 

pokud možno těm lidem, kteří jsou schopni je splnit nejlépe.“ (Koontz, Weihrich, 

1993) Jde o to, vytvořit pro lidi vhodné pracovní prostředí a umístit je do určité 

struktury tak, aby mohlo být dosaženo cílů vytyčených při plánování.  
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Organizování je založeno na využití dělby práce, na koordinaci a na vymezení 

pravomocí a zodpovědnosti vedených lidí. Dělba práce spočívá v tom, že každý ve 

struktuře dělá to, co umí a je na to odborníkem a nevykonává práce, které by kazil. 

Tento postup však musí být koordinovaný, aby nedocházelo například k tomu, že jedna 

skupina pracovníků musí čekat na to, až něco dodělá druhá skupina pracovníků. Každý 

si také musí být vědom svých pravomocí a zodpovědnosti a jednat s nimi v souladu. 

 Na proces organizování jsou kladeny různé požadavky. Základní požadavky, 

které by organizováním měly být zajištěny, jsou zahrnuty v takzvaném systému 

OSCAR. 

O – objectives (cíle) 

S – specialization (specializace) 

C – coordination (koordinace) 

A – authority (pravomoc) 

R  - responsibility (zodpovědnost) 

 K organizování patří vytváření organizačních struktur, ty se dají klasifikovat 

podle různých hledisek. Mezi základní patří: 

Sdružování činností (funkcionální, výrobkové, další účelové struktury) 

Uplatňování rozhodovací pravomoci (liniové, štábní, kombinované struktury) 

Míra delegace pravomoci a zodpovědnosti (centralizované, decentralizované) 

Členitost (ploché, úzké struktury) 

Časové trvání (stabilní, dočasné) 

 Běžně se ke klasifikaci struktury používá několik hledisek (Vodáček, 

Vodáčková, 2009). Kromě formálních struktur, které jsou produktem organizování 

managementu, vznikají i neformální organizační struktury, které se zakládají na 

osobních přátelstvích a sympatiích. Tyto struktury mohou podstatně ovlivňovat výkon 

jednotlivců, proto by neměly být řídícími pracovníky zanedbávány. Zvláštní postavení 

v těchto strukturách mají neformální vůdci (Hrušová, 2006). 
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Personalistika 

 „Personalistika zahrnuje zaplňování a udržování zaplněných pozicí 

v organizaci. Toto je prováděno pomocí identifikování požadavků na pracovní síly, 

seznamu disponibilních lidí, náborem, výběrem, umísťováním, propagací, 

oceňováním, plánováním povolání, kompenzací a školením či rozvojem jak 

uchazečů, tak stávajících pracovníků tak, aby uložené úkoly byly dosahovány 

účinně a efektivně.“ (Koontz, Weihrich, 1993) V personalistice jde tedy o to, jak 

obsadit pracovní pozice vhodnými pracovníky a jak jim zajistit vhodné podmínky pro 

práci. Vodáček a Vodáčková (2009) popisují sedm okruhů personalistiky. Patří mezi ně: 

Plánování – zjišťování potřeby pracovníků 

Zajištění, výběr a pracovní nasazení – doplnění pracovníků na daná místa 

Hodnocení práce – ohodnocení výkonů pracovníků 

Postup či sestup, převod, uvolnění – jedná se na základě jejich hodnocení 

Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace – vzdělávání pracovníků 

Systém odměňování – ohodnocení práce zaměstnanců (finanční) 

Pracovní podmínky zaměstnanců a personální záležitosti 

 Cílem personalistiky je zajistit výběr vhodných, kvalitních a dlouhodobě 

loajálních pracovníků, jejich rozmístění na vhodná místa podle jejich kvalifikačních 

předpokladů i lidských potřeb, jejich spravedlivé ohodnocení a zajištění dalšího rozvoje 

(Vodáček, Vodáčková, 2009). 

Vedení 

 „…schopnost vést je inspirování lidí k tomu, aby vynaložili své nejlepší síly 

a schopnosti k dosažení žádoucích výsledků, získávání jejich oddanosti dané věci a 

jejich motivování k dosažení stanovených cílů.“ (Armstrong, Stephens, 2008) 

Problémem občas bývá, že si někteří manažeři neuvědomují, že musejí být zároveň i 

vedoucími. Lidé jdou logicky za někým, kdo uspokojí jejich potřeby, touhy a přání.  

 



31 
 

Vedoucí tedy musí zvládat motivaci, komunikaci, ale musí mít ke svým podřízeným i 

dobrý přístup. 

 Vedoucí plní tři základní role, které uvádí Armstrong a Stephens (2008). Na 

základě těchto rolí musejí: 

Definovat úkol   – ujasnit skupině svá očekávání 

Plnit úkol  – naplňovat účel existence skupiny  

– bezúčelná existence má negativní vliv 

Udržovat efektivní vztahy – mezi vedoucím a členy i členy mezi sebou 

– efektivní vztahy přispívají k plnění úkolu 

– dělí se na vztahy týkající se týmu a jeho morálky nebo 

jednotlivce a jeho motivace 

 V odborné literatuře se rozlišují i styly vedení lidí. Každý z nich je vhodný pro 

jinou situaci, popřípadě jiného člověka a až na extrémní případy se dá říct, že neexistuje 

efektivní nebo neefektivní vedoucí. Každý je totiž efektivní v jiné situaci (Armstrong, 

Stephens, 2008). 

Kontrola 

 „Kontrolování zahrnuje měření a korekci provedení jak individuálních, tak 

i celkových aktivit organizace, s cílem dosáhnout jistoty, že budou v souladu 

s plánem.“ (Koontz, Weihrich, 1993) Týká se to dosažených výsledků, v porovnání 

s cíli a plány a naměření jejich odchylek tak, aby díky těmto údajům mohlo dojít 

k jejich nápravě nebo zkvalitnění.  

 Kontrolování, zda organizace dosahuje svých cílů a zda se drží plánů, je 

důležitou zpětnou vazbou pro manažera, který na základě výsledků kontrol plánuje další 

postupy a řešení nastalých situací (Koontz, Weihrich, 1993). Kontrola může být trojího 

typu: preventivní kontrola, průběžná kontrola a kontrola zpětnou vazbou.  

Preventivní kontrola má za úkol zvýšit pravděpodobnost dosažení plánovaných cílů. 

Může být sledováno dodržování postupů a zásad, stav zásob materiálu, popřípadě i 

dostatečná kvalifikační nebo fyzická úroveň pracovníků pro daný úkol. 
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Průběžná kontrola bývá prováděna především provozními manažery. Jde o 

usměrňování pracovníků v průběhu výkonu jejich práce. Pokud se pracovník odchýlí od 

plánu, manažer ho musí usměrnit, jedná se o komunikaci, která by měla být 

srozumitelná a vhodnou formou. Usměrňování vypadá například jinak ve výrobě, a 

jinak ve výzkumu, kde pracovníci potřebují větší volnost. 

Kontrola zpětnou vazbou je prováděna z historických údajů a na základě jejích 

výsledků jsou naplánovány budoucí aktivity vedoucí ke zlepšení nebo nápravě. 

Nejčastěji bývá prováděna z materiálů, jako jsou finanční výkazy a další materiály 

s přesnými údaji. Díky zpětné kontrole se dá jednoduše zjistit, zda bylo dosaženo 

vytyčeného cíle (Donnelly, Gibson, Ivancevich, 2004). 

 U každého typu kontroly musí být stanoveny její cíle, kritéria a musí být 

porovnána s předchozími, aby nedocházelo například ke zkreslení měřítek kontroly. Pro 

úspěšné dosažení cílů je žádoucí provádět všechny tři typy kontrol (Vodáček, 

Vodáčková, 2009). 

Koordinace 

 Podle některých autorů lze považovat koordinaci za samostatnou manažerskou 

funkci, Koontz a Weihrich tuto myšlenku však nesdílí, považují koordinaci za podstatu 

manažerství. Koordinace se podle nich prolíná s předchozími pěti manažerskými 

funkcemi, je potřebná k dosažení harmonie mezi úsilím jednotlivců a cílem celé 

skupiny, čímž se zabývají i ostatní funkce, proto není nutné, aby koordinace stála 

samostatně (Koontz, Weihrich, 1993). 

4.1.3 Projektový management 

 Mezi projektovým managementem a klasickým managementem jsou určité 

rozdíly, ty hlavní jsou omezená doba trvání projektu a předem přidělené finance. 

Svozilová (2006) uvádí definici projektového managementu podle Kerznera: 

„Projektový management je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, 

řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl 

stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů.“ Tato definice plně zohledňuje 

specifika projektového managementu.  
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Projekt 

 Podle publikace A Guide to the Project Management Body of Knowledge (2004) 

je definice projektu taková: „Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření 

unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku.“ Tuto definici uvádí ve své 

knize Svozilová (2006). Projekt je zde definován jako něco dočasného, to se projevuje 

datem zahájení a datem ukončení projektu. To ale není podmínka, k ukončení projektu 

může dojít i naplněním jeho cílů. Každý projekt řeší tři základní problémy. Prvním je 

omezený čas pro plánování a realizaci projektu, dalším je dostupnost zdrojů, z kterých 

bude projekt čerpat, a poslední jsou náklady na projekt. 

Organizační struktura projektu 

 Kvalita projektu závisí hlavně na aktivitách celého projektového týmu a na jeho 

souhře. Aby bylo řízení projektu efektivní, je nutné vytvořit přechodnou strukturu rolí, 

popsat jejich vztahy a přidělit jim rozhodovací autoritu. Z rozdělení rolí musí být jasné, 

kdo je za co odpovědný a jak vypadají řídící i výkonné složky. 

 Při každém projektu vznikají zájmové skupiny projektu. Každý z jeho účastníků 

má své individuální nebo skupinové cíle, kterých se snaží dosáhnout. Úkolem manažera 

je zajistit, aby se cíle těchto zájmových skupin přispívali k celkovému úspěchu projektu. 

Kromě zájmových skupin, které vzniknou sami, musí být utvořena organizační struktura 

projektu, tedy formální síť jasně definovaných vztahů.  

 Formální organizační struktura projektu se může lišit podle jeho cílů a zaměření. 

Základními subjekty projektového managementu jsou: 

Manažer projektu – osoba odpovědná za realizaci projektu a splnění jeho cílů 

Asistent manažera projektu – vykonává dílčí úkoly manažera projektu 

Projektová kancelář – podpůrný administrativní orgán řízení (manažer a asistenti) 

Projektový tým – hlavní výkonný článek projektu, provádí samotnou realizaci 

Klíčovou postavou projektu je jeho manažer. Manažer má zákonnou autoritu, která je 

dána buďto legislativou nebo podnikovými pravidly, projektovou autoritu, která je dána  
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iniciačními dokumenty projektu, a neformální autoritu, která je dána jeho schopnostmi, 

zkušenostmi a profesionalitou. 

Životní cyklus projektu 

 Projekt je proces, který se od svého vzniku až do svého konce vyvíjí, v průběhu 

času se nachází v různých fázích, které se nazývají životní cyklus projektu. „Životní 

cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichž názvy a 

počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu 

angažována.“ (Svozilová, 2006) Existence projektu má celkem pět fází: 

1) Konceptuální návrh (formulace základních záměrů, předběžná analýza) 

2) Definice projektu (zpřesnění předchozí fáze, tvorba plánů) 

3) Produkce (fáze realizace projektu podle plánů) 

4) Operační období (fáze užívání projektu a naplňování jeho cílů) 

5) Vyřazení projektu (ukončení, přeřazení pracovníků, vyhodnocení) 

Životní cyklus projektu jsou tedy určité sekvence, přechod z jedné do druhé je 

dán naplněním dílčích cílů nebo obecně dosažením určitého stavu projektu. Přesná 

podoba těchto fází se může lišit společně s podobou různých projektů. 

Projektové řízení 

 Projektové řízení je poměrně často využíváno a některé firmy se k němu 

přiklánějí spíše než ke klasickému liniovému řízení. Využívají ho hlavně společnosti, 

které generují své výkony formou projektů, což je běžné například ve stavebnictví nebo 

v informačních technologiích a nebo ho využívají společnosti, které aplikují projektové 

řízení jako metodu řízení vnitřních operací. Svozilová (2006) vytvořila přehlednou 

tabulku rozdílů mezi projektovým a liniovým řízením. 
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Liniové řízení: Projektové řízení: 

- zajištění zdrojů 

- předvídatelnost 

- uniformita 

- hospodaření s majetkem 

- kontrola v absolutních měřítkách 

  přijatelnosti výsledků 

- kvalita řízená na základě inspekce 

  výstupů 

- stabilní počet pracovníků 

- hlášení mimo podnikatelské uskupení 

- úspěšnost manažera absolutním 

  výkonem podle vybraných ukazatelů 

- užití zdrojů 

- řízení v nejistotě 

- unikátnost 

- kontrola čerpání nákladů 

- kontrola skutečného postupu vůči plánu 

 

- řízení kvality prostřednictvím plánu a 

  preventivních opatření 

- proměnný počet pracovníků 

- interní hlášení 

- úspěšnost hodnocena podle míry 

  naplnění stanovených cílů 

Tabulka 2 - Srovnání tradičního liniového řízení a projektového řízení (Svozilová, 2006) 

 Podle zapojení realizačních zdrojů se projekty dělí na individuální, týmové, 

speciální a maticové. Při individuálních projektech je jen jeden realizátor, který zároveň 

řídí sám sebe. U týmových projektů je vytvořen tým s vlastním manažerem. Ve 

speciálních projektech je autorita dočasně přidělena jiné organizační jednotce. 

Nejsložitější jsou maticové projekty, u nichž jednotlivé organizační složky pocházejí 

z různých organizačních jednotek. Realizace plánu projektu je souborem specifických 

procesů. Proces se dá charakterizovat jako obecný sled činností určený k vykonání 

určité práce. V projektovém managementu jsou tyto procesy časově ohraničeny a 

dostávají tím jasnější rámec. Procesy v projektovém managementu se dají rozdělit do 

skupin, v kterých manažer vykonává specifické činnosti: 

- zahájení projektu, 

- plánování projektu, 

- výkon řízení projektu, 

- monitorování a kontrola, 

- uzavření projektu. 
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Jednotlivé skupiny procesů se dají přiřadit k fázím životního cyklu projektu, dá 

se tak určit, které činnosti manažer v jaké fázi projektu vykonává nejčastěji (Svozilová, 

2006). 

4.2 Sportovní management 

4.2.1 Vymezení pojmu sportovní management 

 Sportovní management má poměrně velkou šíři záběru, přesto je pojmem 

mnohem užším než management v jeho obecném chápání. Čáslavová (2009) 

charakterizuje pojem sportovní management takto: „Pojem sportovní management lze 

chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, 

klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň z části akcentují 

podnikatelsky orientované chování. Dále zde jde zcela bezvýhradně přímo o 

způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných a sportovních služeb.“ Pro porovnání Parks, Zanger a 

Quarterman (1998) uvádějí definici, kterou vytvořili DeSensi, Kelley, Blanton a Beitel 

(1990), a která říká, že sportovní management je: „Libovolná kombinace dovedností 

souvisejících s plánováním, rozpočtováním, vedením a hodnocením, v rámci 

organizace či jejího oddělení, jejíž primární produkt nebo služba se týká sportu 

anebo fyzické aktivity.“ Při srovnání obou definic vyplývá, že ta, která pochází od 

amerických autorů, je o něco obecnější než definice Čáslavové, která věcně 

vyjmenovává, na co se pojem sportovní management vztahuje. 

 Pojem sportovní management, jinak také management sportu, se skládá ze dvou 

výrazů, jsou jimi sport a management. Výraz management zde nezahrnuje pouze teorii 

managementu (kapitola 4.1 Management), ale také oblast účetnictví, marketingu, 

ekonomie, financí a práva. Podle Rady Evropy pojem sport zahrnuje: „veškeré formy 

tělesné aktivity, které, provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o 

vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, utvoření 

společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ (Bílá 

kniha o sportu, 2007) Pojem sport je v tomto sousloví rozšířen i o diváctví, kde se jedná 

pouze o pasivní sledování sportu a jeho konzumování jako zábavy, nikoliv o přímou 



37 
 

účast ve sportovních a tělovýchovných aktivitách (Hrušová, 2006). Jak obě komponenty 

napovídají, sportovní management zkoumá: 

- Základní manažerské činnosti a funkce v oblasti sportu. 

- Specifické manažerské činnosti pro oblast sportu. 

- Organizace a instituce v oblasti sportu (s uceleným okruhem manažerských 

činností). 

- Lidé v různých řídících pozicích v oblasti sportu. (Čáslavová, 2009) 

4.2.2 Sportovní manažer 

Působiště sportovního manažera se podle Čáslavové (2009) vztahuje na tři 

oblasti, které spadají pod management sportu. Sportovním manažerem je: 

1) Manažer na úrovni vedení sportovní činnosti 

- vedoucí na úrovni sportovních družstev 

- specialisté na přípravu sportovních akcí 

- specialisté na volnočasový sport, sport v pracovním procesu, sport 

  handicapovaných 

2) Manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku 

- management tělovýchovných a sportovních spolků a svazů 

- vedoucí sportovních středisek ministerstev 

3) Manažeři v podnikatelském sektoru 

- manažeři ve výrobě sportovního zboží 

- manažeři zajišťující chod placených tělovýchovných a sportovních služeb 

- pracovníci reklamních a marketingových agentur ve službách tělovýchovy a 

  sportu 

Stejně jako v obecném managementu vykonávají sportovní manažeři určité 

činnosti (Příloha č. 1: Činnosti manažera ve sportu). Činnosti sportovního manažera se 

od těch klasických liší. Hrušová (2006) rozděluje tyto činnosti na základní a specifické.  

 



38 
 

Základní: 

Plánování zahrnuje tvorbu strategických plánů rozvoje organizace a vytvoření jejího 

dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého programu. K plánování také patří 

strategický přístup při tvorbě plánů pro sportovní akce. 

Organizování zahrnuje identifikování a klasifikování činností, které jsou potřebné 

k naplnění plánů a cílů. Do organizování patří i delegování pravomocí a seskupování 

činností, při čemž musí být kladen důraz na specifika sportovního prostředí. Stejně jako 

v klasickém managementu je do organizování zařazena i tvorba organizačních struktur. 

Výběr, rozmísťování a vedení lidí zahrnuje dvě funkce manažera z klasického 

managementu, a to personalistiku a vedení. Tato činnost samozřejmě naplňuje podstatu 

těchto dvou funkcí s tím, že akceptuje specifika sportovního prostředí. 

Kontrola je činnost sportovního manažera, do které patří sledování a hodnocení daných 

ukazatelů, jejich analýza a tvorba případných nápravných opatření. 

Marketing v oblasti placených služeb tělovýchovy a sportu, v podnicích 

specializujících se na výrobu sportovního zboží, ale i v oblasti tvorby marketingových 

koncepcí sportovních organizací a akcí. 

Finance v této souvislosti znamenají aplikaci a znalost principů hospodaření ziskových 

i neziskových organizací a přehled v ekonomických trendech a opatřeních ve státní i 

podnikatelské sféře. 

Právo zahrnuje přehled o daňových, živnostenských a dalších zákonech zasahujících do 

činnosti organizací působících v tělovýchově a sportu. Dále zahrnuje také znalost 

zákonů, které se týkají přímo tělovýchovy a sportu a organizací v něm působících. 

Komunikace zahrnuje vytváření funkčního komunikačního prostředí v dané organizaci. 

Dále do komunikace patří jednání s úřady, partnery a sponzory (Čáslavová, 2000). 
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Aby realizace základních manažerských funkcí fungovala, musí být podpořena 

dalšími funkcemi, jako jsou průběžné analytické, rozhodovací, koordinační a 

implementační (Hrušová, 2006). Společně se základními funkcemi sportovního 

manažera existují ještě specifické funkce: 

- Sponzorská činnost v tělesné výchově a sportu. 

- Sportovní reklama. 

- Transfer hráčů a trenérů. 

- Znalost uspořádání fungování norem vrcholných mezinárodních organizací tělesné 

  výchovy a sportu. 

- Zabezpečení norem a náležitostí při uzavírání smluv v tuzemsku i v zahraničí. 

- Problematika ochrany zdraví, pojištění a sociální zabezpečení. 

- Kontakty a spolupráce se zájmovými a odbornými organizacemi sportovců, trenérů, 

  učitelů tělesné výchovy a sportu a podobně (Čáslavová, 2000). 

 

  
Obrázek 1 - Seskupení úkolů sportovního managementu (Parks, Zanger, Quarterman, 1998) 
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Manažer ve sportu kromě vykonávání svých funkcí zaujímá ještě určité role, 

které jsou podrobněji rozebrány v příloze č. 2 Role manažera ve sportu. 

Jinak charakterizují práci sportovního manažera američtí autoři (Obrázek 2 - 

Seskupení úkolů sportovního managementu). Parks, Zanger a Quarterman (1998) 

uvádějí rozdělení, jehož autory jsou Pitts, Fielding, Miller (1994). 

 Činnosti manažera sportu jsou závislé na třech determinantech, které ho 

ovlivňují, je to jeho prostředí, specializace a kvalifikace. Činnost sportovního manažera 

ovlivňuje především jeho prostředí. V České republice se toto prostředí dá rozčlenit do 

třech sektorů: 

- spolkový sektor tělesné výchovy a sportu, 

- komunální sektor tělesné výchovy a sportu, 

- podnikatelský sektor tělesné výchovy a sportu. 

 Spolkový sektor zahrnuje tělovýchovné jednoty a kluby na bázi obchodních 

společností a občanských sdružení i střešní sportovní organizace a další organizace na 

bázi obecně prospěšných společností. Do komunálního sektoru patří školní sportovní a 

tělovýchovné kluby nebo tělovýchovná zařízení v komunální správě. Podnikatelský 

sektor zahrnuje vedení zařízení, která poskytují placené tělovýchovné a sportovní 

služby a jsou provozována jako obchodní společnosti nebo jsou provozována 

podnikatelem jako fyzickou osobou. Řadí se sem výroba sportovního náčiní i rekreace. 

 Prostředí, ve kterém se manažer pohybuje, lze také charakterizovat jako ziskové 

nebo neziskové. Řízení organizace v neziskové sféře poskytuje výhody méně 

konkurenčního prostředí, daňových úlev nebo existence velké nabídky služeb a 

programů. Nevýhodami však jsou omezování nabízených služeb napjatým rozpočtem, 

kariérní postup bez záruky, ovlivňování jejich řídícího procesu státní správou, 

nekvalifikovaný management a z toho plynoucí nízká výkonnost těchto organizací. 

 Ziskové prostředí na rozdíl od neziskového dává výhody dobrých reklamních 

příležitostí, lepší dělby práce, vyššího finančního ohodnocení pracovníků, pružnějšího 

vykonávání operací a obecně dává další podnikatelské možnosti. Jako nevýhody se 

v ziskovém prostředí projevuje vyšší konkurence, velká zodpovědnost pracovníků a 

ovlivňování sportovní činnosti majiteli nebo sponzory (Čáslavová, 2000). 
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4.2.3 Plánování a strategické plánování ve sportu 

 Světoví autoři se shodují na rozdělení strategického plánování do několika etap a 

souhlasí s nimi i Čáslavová (2009). Těmito etapami jsou: 

- stanovení poslání, nebo mise firmy (filosofie firmy, shrnuje základní záměry 

  budoucí činnosti firmy) 

- rozbor výchozího stavu, silných a slabých stránek podnikatelské činnosti 

  (informace o pozici firmy, jejím okolí a možných příležitostech rozvoje) 

- rozbor zdrojových možností rozvoje a vytvoření specifických podnikatelských 

  předností firmy (využití předchozích rozborů k vytvoření určité konkurenční pozice 

  v určitém časovém horizontu) 

- stanovení soustavy cílů podnikatelské strategie (pro celou organizaci i organizační 

  jednotky) 

- formulace scénářů a výběr vhodné podnikatelské strategie (pro celek a s drobnými 

  odlišnostmi i pro organizační jednotky) 

- prověření vhodnosti zvolené strategie (v návaznosti na měnící se podmínky okolí) 

- realizace strategie (plnění strategie a její případná úprava, podle současného vývoje) 

 Všechny etapy je nutné chápat jako jeden celek a tak s nimi i pracovat. 

Podcenění některé z těchto fází by mohlo vést ke snížení kvality celé strategie a tím 

pádem i ke zvýšení podnikatelského rizika. Při přípravě strategického plánu se vychází 

z rozboru současného stavu, což je nutností pro stanovení cest vedoucích k vytyčeným 

cílům. Tyto cíle se nacházejí v budoucím prostředí a měly by zajistit bezproblémové 

fungování organizace a její rozvoj. Budoucí prostředí je potřeba také zanalyzovat a 

zjistit jeho rizika, ale také možnosti, přednosti a nedostatky organizace v tomto 

prostředí. Na základě této pečlivé analýzy se stanovují cíle. Cílů je možno zvolit hned 

několik a vybrat, kterých chce organizace dosáhnout. Tím organizace stanoví jednotlivé 

varianty vývoje. 
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Obrázek 3 - Strategický plán (Čáslavová, 2009) 

 

 Podle Čáslavové (2009) má strategický plán v podmínkách sportovní organizace 

pět fází (Obrázek 4 - Strategický plán), těmi jsou: 

1) Určování cílů sportovní organizace – nutností je určit současný stav a cíle, 

kterých se má dosáhnout. 

2) Charakteristika současného profilu a funkcí sportovní organizace a jejich 

posun do budoucna – je nutné určit současný profil sportovní organizace, 

současné hlavní funkce organizace a přehled cílových skupin spolu s jejich 

identifikací. 

3) Analýza interních faktorů sportovní organizace – záleží na vymezení 

subsystémů, které jsou pro organizaci důležité. Interní faktory jsou funkce a 

činnosti sportovní organizace, personální zabezpečení sportovních organizací, 

členové sportovní organizace, oddíly a organizační jednotky, sportovní zařízení, 

určování cen, propagace, komunikace, finance a závěry z analýzy předností a 

nedostatků.  

4) Analýza externích faktorů – faktory ve vnějším prostředí. Externí faktory 

mohou nabízet různé příležitosti i hrozby. Jsou to faktory, které nelze jednoduše 

ovlivnit. 



43 
 

5) Zpracování priorit – je potřeba vytvořit přehled řešení hlavních funkcí 

sportovní organizace, neboli stanovit priority finančních, personálních a 

časových důvodů. Nelze vyřešit vše najednou (Čáslavová, 2009). 

4.3 Marketing 

4.3.1 Vymezení pojmu marketing 

 Marketing bývá často zaměňován s podporou prodeje, která je vlastně pouze 

jeho součástí. Samotný marketing je mnohem širší pojem a rozhodně nezahrnuje pouze 

reklamu. Moderní marketing se snaží uspokojovat potřeby zákazníků tím, že ovlivňuje 

vývoj výrobků nebo služeb, které jim přinesou jistou novou hodnotu. Marketing 

v moderním pojetí se snaží tyto výrobky a služby účinně distribuovat a teprve jako další 

součást podpořit jejich prodej. Často však marketing nekončí ani prodejem výrobku, ale 

souvisí s ním i další služby věrnostního charakteru (Kotler, Armstrong, 2007). 

 Berkowitz, Kerin, Hartley a Rudelius (1994) uvádějí definici marketingu podle 

American Marketing Association, která reprezentuje marketingové profesionály z USA 

a Kanady: „marketing je proces plánování a provádění koncepce, oceňování, 

propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb pro to, aby mohlo dojít ke směně, 

která naplní individuální cíle i cíle organizací.“ (Berkowitz, Kerin, Hartley, Rudelius, 

1994) 

 Pro porovnání Kotler s Armstrongem uvádějí jinou definici marketingu. 

„Marketing je společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím jednotlivci 

a skupiny uspokojují své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či 

jiných hodnot.“ (Kotler, Armstrong, 2007)  

 Podle těchto dvou autorů je marketing založen na koncepci lidských potřeb. 

„Potřeba je pocit nedostatku.“ (Kotler, Armstrong, 2007) Lidské potřeby se projevují 

jako touhy a přání. Podle Kotlera s Armstrongem (2007) „touhy a přání vyplývají 

z lidských potřeb; jsou ovlivňovány kulturními a osobními charakteristikami.“ 

Vzhledem k tomu, že většina lidí má neomezená přání, ale omezené zdroje, vzniká 

poptávka, která „je důsledkem potřeb, tužeb a přání; je založena na kupní síle 
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zákazníků.“ (Kotler, Armstrong, 2007) Tužby a přání zákazníků uspokojí produkt. 

Jako produkt bývají označovány „veškeré výrobky, služby, ale i zkušenosti, osoby, 

místa, organizace, informace a myšlenky, tj. vše, co se může stát předmětem 

směny, použití, či spotřeby, co může uspokojit potřeby a přání.“ (Kotler, 

Armstrong, 2007) 

 Kotler (2001) uvádí kromě již zmíněné definice ještě jednu, která nahlíží na 

marketing z pozice managementu. „Marketing (management) je proces plánování a 

implementace koncepcí, cen, propagace a distribuce idejí, zboží a služeb pro 

vytváření směn, které uspokojí cíle jednotlivců a organizací.“ (Kotler, 2001) Ve 

všech třech definicích, včetně té manažerské, je jasně patrné, že management je proces, 

který vede ke směně za účelem uspokojení potřeb. Lze dodat, že směnou dojde 

k uspokojení potřeby na obou stranách. Základy marketingové koncepce jsou uvedeny 

jako příloha práce č. 3 Základy marketingové koncepce. 

Marketingový mix 

 Často používaným nástrojem marketingu je marketingový mix. „Marketingový 

mix je souborem marketingových nástrojů, které firma využívá k tomu, aby 

dosáhla marketingových cílů na cílovém trhu.“ (Kotler, 2001) V marketingovém 

mixu je zahrnuto: 

product (produkt), 

place (distribuce), 

price (cena), 

promotion (propagace). 

 Produkt je jakýkoliv statek, který je předmětem zájmu jisté skupiny osob nebo 

organizací. Produktem jsou výrobky, služby, zkušenosti, osoby, místa, organizace, 

informace a myšlenky, tedy vše co může být předmětem směny. V marketingu je pojem 

produkt širší, než je chápán v běžném životě. Pojmem produkt bývá v marketingu 

označována celá nabídka zákazníkovi, to znamená, že se nejedná jen o výrobek nebo 

službu, ale i o další abstraktní či symbolické skutečnosti, jako je prestiž prodejce a 

výrobce nebo obchodní značka a další (Hrušová, 2006). Pojem produkt zahrnuje: 

rozmanitost produktu, jakost, design, vlastnosti, značku, balení, velikost, služby, 

záruky, výnosy (Kotler, 2001). 



45 
 

 Distribuce zajišťuje cestu produktu od výrobce ke spotřebiteli, dává spotřebiteli 

časovou a prostorovou výhodu, protože umožňuje zákazníkovi koupit produkt v místě i 

v čase pro něj výhodném (Hrušová, 2006). Pojem distribuce zahrnuje podle Kotlera 

(2001): distribuční cesty, pokrytí trhu, sortiment, dislokaci, zásoby, dopravu. 

 Cena je pro většinu spotřebitelů mírou hodnoty produktu, protože vyjadřuje, 

jakého množství peněz se musí vzdát, aby produkt získali. Výše ceny díky tomu může 

motivovat zákazníky ke koupi a stimulovat tím odbyt produktu. To platí, především 

pokud je cena nízká, ale existují i produkty, jejichž vysoká cena je symbolem 

výjimečnosti a exkluzivity produktu. Produkty s vyšší cenou si pořizují především 

zákazníci, kteří jejich koupí chtějí ukázat své sociální postavení nebo svůj životní styl. 

Výše ceny je ovlivněna mikroekonomickými veličinami (náklady a poptávkou) 

(Hrušová, 2006). Pojem cena zahrnuje: ceník, slevy, srážky, dobu splatnosti, platební 

podmínky (Kotler, 2001). 

 Propagace je činnost, která zahrnuje informování potencionálního zákazníka o 

produktu, jeho vlastnostech, dostupnosti, ceně a tak dále. Má za úkol přesvědčit 

zákazníka, že koupě výrobku nebo služby je pro něj výhodná. Je to vlastně proces 

komunikace firmy směrem k zákazníkovi. Propagace má mnoho forem (Hrušová, 

2006). Podle Kotlera (2001) pojem propagace zahrnuje: podporu prodeje, reklamu, 

prodejní síly, public relations, přímý marketing. 

4.4 Marketing ve sportu 

 Marketing sportu je u nás čím dál tím používanějším pojmem. Mullin, Hardy a 

Sutton (2007) odvozují definici sportovního marketingu z definice obecného 

marketingu. „Marketing sportu se skládá ze všech činností, jejichž cílem je 

uspokojit potřeby a přání spotřebitelů ve sportu, prostřednictvím výměny. 

Sportovní marketing se vyvinul ve dvě hlavní větve: marketing sportovních 

produktů a služeb, cílený přímo na spotřebitele ve sportu, a marketing jiných 

spotřebních a průmyslových výrobků nebo služeb, prostřednictvím sportu.“ 

(Mullin, Hardy, Sutton. 2007) Druhá část citace říká, že za marketing sportu se 

považuje jak marketing sportovních produktů a služeb, jako je třeba reklama na  
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fitnesscentrum, tak i podpora prodeje se sportem nesouvisících výrobků a služeb 

prováděná pomocí sportu, jako je například Tiger Woods propagující holítka Gillette.  

 

Pozitiva Negativa 

- Ujasňuje, komu je určena nabídka 

sportovních produktů: členům, divákům, 

sponzorům, státu 

- Finance diktují, co má sport dělat 

- Diferencuje nabídku sportovních 

produktů na činnosti, které mohou přinést 

finanční efekt a které nikoliv 

- Pozice financí nerespektuje sportovní 

odbornost 

- Promýšlí propagaci sportu - Marketing vede ke gigantománii sportu, 

smluvní vázanost na sponzory omezuje 

svobodnou volbu  

- Určuje proporcionalitu a prioritu 

dosažení cílů v rovině cílů ekonomických, 

sportovních, sociálních 

- Dosažení určité úrovně sportovního 

výkonu může vést k používání 

zakázaných podpůrných prostředků 

- Získává doplňkové finanční zdroje, které 

umožňují rozvoj neziskových aktivit 

- Show 

Tabulka 3 - Co přináší marketing tělesné výchově a sportu? (Čáslavová, 2009) 

4.4.1 Sportovní produkt 

 Sportovním produktem jsou myšleny všechny hmotné i nehmotné statky, které 

slouží k uspokojování potřeb a přání zákazníků, kteří se pohybují v oblasti tělesné 

výchovy a sportu. Sportovní produkt se pokusila klasifikovat již velká spousta autorů. 

 



47 
 

Klasifikace podle Čáslavové (2009) strukturuje sportovní produkt takto: 

a) Základní produkty tělesné výchovy a sportu: 

- nabídka tělesných cvičení 

- nabídka sportovních akcí 

- nabídka turistických akcí 

b) Produkty vázané na osobnost: 

- sportovní výkony vázané na osobnost sportovce 

- výkony trenérů 

- reklamní vystoupení sportovců 

c) Myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu: 

- myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní oblast 

- sportovní informace šířené médii 

- hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu 

d) Produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty: 

- tělovýchovná a sportovní zařízení 

- vzdělání ve sportu 

- pojištění cvičenců a sportovců 

- doprava na soutěže 

- vstupenky 

- sponzoring 

- dary a podpora 

- propagace zboží a suvenýry 

- společenské akce 

e) Klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu: 

- tělovýchovné a sportovní nářadí 

- tělovýchovné a sportovní náčiní 

- sportovní oblečení (Čáslavová, 2009) 

Jinak klasifikují sportovní produkt Mullin, Hardy a Sutton (2007). Podle nich 

přináší sportovní produkt zákazníkům některé základní výhody, jako je zdraví, zábava, 

socializace nebo úspěch. Mnoho produktů samozřejmě nabízí tyto benefity současně, 
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přesto je každý sportovní produkt unikátní a zákazník si může vybrat přesně takový, 

který mu vyhovuje (Obrázek 5 - Soubor vlastností sportovního produktu). 

 

Obrázek 6 - Soubor vlastností sportovního produktu (Mullin, Hardy, Sutton, 2007) 

 

Vlastnosti sportovního produktu 

Čáslavová (2009) uvádí vlastnosti sportovního produktu podle Freyera (1991): 

1) Subjektivní oceňování tělovýchovných a sportovních produktů (s jedním 

sportovním produktem může být jeden zákazník spokojen a druhý nikoliv) 

2) Převážná abstraktnost a nemateriálnost tělovýchovných a sportovních 

produktů (nemateriální sportovní produkty nelze skladovat a často materiální 

produkt slouží k nemateriálnímu) 

3) Nepředvídatelný vývoj tělovýchovných a sportovních produktů 

(nepředvídatelný výsledek je ve sportu lákadlem) 
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4) Malá možnost kontroly složení tělovýchovných a sportovních produktů 

(nelze kontrolovat například kvalitu sportovního výkonu, lze pro něj zajistit 

pouze kvalitní podmínky) 

5) Sport jako komplex výkonů a jeho univerzální nabídka (sportovní produkt se 

skládá z mnoha dílčích komponent, které lze od sebe těžko oddělit) 

6) Sport jako veřejné zboží (sportovní zboží je využíváno bezplatně veřejností, 

většinou jde o zařízení ve vlastnictví státu, jako cyklostezky; u sportovních 

klubů je veřejný například jejich úspěch) 

7) U produktů tělovýchovy a sportu zčásti neexistuje tržní cena (s výjimkou 

soukromého sektoru lze jen těžko určit cenu tělovýchovného a sportovního 

produktu) 

4.4.2 Sportovní reklama 

 S komerčním pojetím sportu už neodmyslitelně souvisí sportovní reklama. 

Dokonce se dá mluvit o sportovním prostředí, jako o reklamním médiu, které je oproti 

ostatním poměrně specifické. Dvořáková (2005) uvádí tři druhy sportovní reklamy, a to 

reklamu umisťovanou přímo na nářadí, náčiní a sportovištích, obecnou reklamu, 

využívající osobnost sportovce a klasickou reklamu na sportovní vybavení a materiální 

produkty sportu. 

1) Sportovní reklama umisťovaná na sportovním nářadí, náčiní, ve 

sportovním prostředí. Společně s postupnou výstavbou nových sportovišť a 

rekonstrukcí těch starých se rozšiřují možnosti reklamního využití. Nabízí se 

možnost umístit reklamu například na mantinely, nebo přímo na sportovní 

plochu, ale i na další místa. Pro firmy je také lákavé prosadit svůj název do 

jména sportovní arény, jak se již děje především ve fotbale a hokeji.  
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Podle Čáslavové (2009) lze rozdělit tuto sportovní reklamu podle 

komunikačních médií: 

- Reklama na dresech a sportovních oděvech 

- Reklama na startovních číslech 

- Reklama na mantinelu (na pásu) 

- Reklama na sportovním nářadí a náčiní 

- Reklama na výsledkových tabulích 

2) Sportovní reklama obecná, využívající k propagaci osobnost sportovce. 

Základním předpokladem využití sportovců k marketingovým účelům je jejich 

obliba. Z toho se dá usuzovat, že když lidé milují sportovce, zamilují si i 

produkt, který propagují. Je totiž výhodné když si lidé spojí produkt s obličejem 

nebo jménem oblíbeného sportovce a utvoří si tak k němu nějaký vztah.  Z toho 

důvodu jsou sportovci v reklamě využíváni stále častěji. Reklamní sdělení lze 

šířit pomocí sportovce několika způsoby: 

- Umístění loga firmy na výstroji sportovce nebo na sportovním oblečení 

- Aktivním používáním produktů sportovci při jejich sportovní činnosti 

- Vystoupením sportovce v reklamní kampani firmy 

3) Sportovní reklama na sportovní zboží klasického charakteru. Reklama na 

lyže, sportovní akci, sportovní oblečení a podobně (Dvořáková, 2005). 

4.4.3 Sponzoring ve sportu 

 „Sponzoring je oboustranně výhodné uspořádání, které spočívá v zajištění 

zdrojů finančních prostředků, zboží nebo služeb, ze strany jednotlivce nebo 

organizace (sponzor) pro fyzické osoby nebo organizace (vlastník práv), které na 

oplátku dávají sadu práv, která může být použita ke komunikaci za účelem 

dosažení komerčního zisku.“ (Masterman, 2007)  

 Moderním trendem marketingové komunikace je přesun finančních prostředků 

firem z klasické reklamy do méně tradičních komunikačních nástrojů. Jedním z nich je 

sponzoring. Firmy pomocí sponzoringu dávají peníze do určitých oblastí s cílem 
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podpořit dobrou věc a zároveň propagovat svou značku. Sponzoring je navíc tím 

atraktivnější, čím více si sportu všímají média, která jsou pro sponzoring jakýmsi 

katalyzátorem. Čím častěji se sportovec nebo tým objevuje v médiích, tím je pro firmy 

výhodnější spojit s ním svou značku, protože díky médiím nebudou logo firmy vidět 

pouze diváci na stadiónu, ale i ti u televize, na internetu nebo v novinách (Dvořáková, 

2005). 

Formy sponzoringu: 

- Sponzorování jednotlivých sportovců 

- Sponzorování sportovních týmů 

- Sponzorování sportovních akcí 

- Sponzorování sportovních klubů 

- Sponzorování ligových soutěží (Čáslavová, 2009) 

 Při sponzorování firmy nedávají své prostředky sponzorovanému jen z dobré 

vůle, ale očekávají protislužby, které bývají vymezeny smlouvami. Většinou se nejedná 

pouze o jednu službu, jako je umístění loga firmy na dresy, ale o celý balíček služeb, 

který může zahrnovat například hospitality, reklamu na sportovišti, možnost prezentace 

výrobků v průběhu sportovní akce a tak dále. 

Potencionální marketingové cíle sponzorů: 

- Zvyšování stupně známosti firmy 

- Získání nových zákazníků 

- Neutralizace konkurenční reklamy 

- Kontakty s VIP, partnery a podobně (Čáslavová, 2009) 

 Sponzorský balíček je zdokumentován písemně a je mu přiřazena cena. 

Sportovní klub může nabízet i několik různých balíčků nebo vytvořit balíček sponzorovi 

na míru. Ceny balíčků nejsou ničím omezeny a stanovují se podle úrovně nabízených 

služeb. Sportovní klub může nabídnout různé typy sponzorování, jako je exkluzivní 

sponzorování, hlavní sponzorování nebo kooperační sponzorování. Sponzorování klubu 

lze připravit, kromě sponzorského balíčku, také nabídkovým listem reklam. Proces 

sponzorování není v českých zákonech jasně definován, proto se v praxi pro daňové 

účely používá především pojem prodej reklamy (Čáslavová, 2009). 
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5 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

5.1 Popisná analýza 

 Podstatná část výzkumných projektů je prováděna metodou popisné analýzy dat. 

Důvodem pro tento výzkum je to, že poskytuje přesnou informaci o konkrétních 

aspektech zkoumaného prostředí. Díky tomuto typu výzkumu se dají popsat sekundární 

data, jako jsou firemní zprávy, výzkumné zprávy, interní dokumenty, články 

v odborných časopisech, ročenkách, ale i slovní vyjádření a další. Proto se metoda 

popisné analýzy jeví jako vhodná i pro tuto diplomovou práci. 

 Postup popisné analýzy: 

1) Vytyčení cíle 

2) Vyhledání obsahových jednotek – vytyčení určitého problému, který bude 

sledován vzhledem k cíli 

3) Určení souboru materiálu 

4) Čtení 

5) Systematické sledování 

6) Vyjádření výsledků, názorů, tvorba přehledů, tabulek a grafů 

7) Rozbor a hodnocení (Kreuzová, 2005) 
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5.2 SWOT analýza 

 SWOT analýza posuzuje silné a slabé stránky organizace a příležitosti a hrozby 

prostředí. Bere tedy ohled na obojí, na vnitřní i vnější prostředí organizace, ve které je 

analýza prováděna a pro svou logiku, jednoduchost a snadnou pochopitelnost je velmi 

oblíbená. Jednoduchým studiem současného stavu organizace a podmínek vnějšího 

prostředí dokáže manažer identifikovat, co může jeho organizace dělat lépe než 

konkurence (Wright, Noe, 1996; Obrázek 7 – Schéma SWOT analýzy). 

S -   strengths (silné stránky) 

W - weaknesses (slabé stránky) 

O - opportunities (příležitosti) 

T - threats (hrozby) 

 

Obrázek 8 – Schéma SWOT analýzy (Wright, Noe, 1996) 

5.2.1 Analýza vnějšího prostředí 

 Subjekt, který provádí SWOT analýzu, by měl sledovat rozhodující síly 

makroprostředí, které ovlivňují jeho zájmy. Jedná se zde hlavně o síly demografické, 

ekonomické, technologické, politické, legislativní, sociální a kulturní. Hlavním 

důvodem pro toto sledování je včasné rozpoznání příležitostí a hrozeb. 
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„Marketingovou příležitostí je oblast zákaznických potřeb, jejichž uspokojováním 

může firma profitovat.“ (Kotler, 2003) 

 Příležitosti se dají ohodnotit podle jejich přitažlivosti a pravděpodobnosti jejich 

úspěchu. Management by se měl po ohodnocení marketingových příležitostí nejvíce 

zabývat těmi, které jsou pro subjekt nejpřitažlivější a zároveň mají nejvyšší 

pravděpodobnost úspěchu, naopak se nemusí příliš do hloubky zabývat příležitostmi, 

které jsou málo přitažlivé a navíc mají malou pravděpodobnost úspěchu. Znakem 

úspěšných firem je schopnost dokázat u svých produktů vytvářet a dlouhodobě udržovat 

vysokou spotřebitelskou hodnotu. 

„Hrozba prostředí je výzva vzniklá na základě nepříznivého vývojového trendu ve 

vnějším prostředí, která by mohla v případě absence účelných marketingových 

aktivit vést k ohrožení prodeje nebo zisku.“ (Kotler, 2003) 

 Klasifikace hrozeb se provádí podle jejich závažnosti a pravděpodobnosti jejich 

výskytu. Řídící pracovníci by se v tomto případě měli zabývat hlavně hrozbami 

prostředí, které mají vysokou závažnost i pravděpodobnost výskytu. Hrozby s nízkou 

závažností a pravděpodobností výskytu nemusí být akutně řešeny, ale měly by být 

sledovány, pro případ nárůstu jejich závažnosti. 

5.2.2 Analýza vnitřního prostředí 

 Pokud má subjekt vytyčené příležitosti, kterých chce dosáhnout, pomůže mu 

analýza vnitřního prostředí v tom, jak těchto cílů dosáhnout. Jde o analýzu silných a 

slabých stránek. Vše se ale pod tyto dva pojmy nevejde, proto je stejně jako u analýzy 

vnějšího prostředí použito odstupňování: velká síla, malá síla, neutrální, malá slabost, 

velká slabost. Dále se také určuje důležitost jednotlivých silných či slabých stránek, a to 

vysoká, průměrná a nízká. Nejde ale jen o to určit slabé a silné stránky, ale umět jich 

využít v kontextu s tím, čeho se organizace snaží dosáhnout (Kotler, 2003). 
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6 ANALYTICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

6.1 Český atletický svaz 

 Český atletický svaz, zkráceně ČAS, sdružuje atletické kluby v České republice. 

Mimo velkého množství dalších funkcí zajišťuje chod ligových soutěží družstev, jejichž 

je organizátorem. ČAS zastupuje českou atletiku na mezinárodním poli a zajišťuje 

kontakt s mezinárodními střešními organizacemi. 

6.1.1 Historie 

 První zmínka o atletickém závodě je z roku 1297, z korunovace Václava II., kdy 

se konal závod v běhu. Od té doby jsou celkem pravidelně dokládány soutěže v různých 

atletických disciplínách, ať už byly více či méně podporovány. Zlom přišel až se 

vznikem Sokola, který provozoval atletiku jako tělocvik prostý. Důležitým rokem pro 

českou atletiku je rok 1897, kdy se jednak běžel první závod Běchovice – Praha a kdy 

také vznikla Česká atletická amatérská unie (ČAAU). Ta se dá chápat jako předchůdce 

ČAS, protože postupem času se odštěpily ostatní sporty, které byly také členy, a zůstala 

pouze atletika. 1928 byla do ČAAU přijata i ženská atletika. Během druhé 2. Světové 

války se česká atletika potýkala s omezeními, přesto byly položeny základy pro budoucí 

ligové soutěže družstev. Od roku 1940 se také vydávají atletické tabulky. Po válce byla 

ČAAU díky spojení se Slováky přejmenována na ČSAAU. 1948 byla atletická unie 

začleněna do ČSTV a přejmenována na Československý atletický svaz. O rok později 

začal vycházet časopis Atletika, který je vydáván dodnes. Československý atletický 

svaz existoval až do Sametové revoluce, po které přestal být kontrolovaný státem a byl 

přejmenován na Českou a Slovenskou atletickou unii. Ta zanikla po rozpadu federace a 

jejími nástupci se stali ČAS a slovenský svaz (Jirka, 1997). 
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6.1.2 Funkce a poslání ČAS 

Podle platných stanov má ČAS tři základní poslání: 

1) organizovat atletiku a atletické soutěže na území ČR a vytvářet podmínky 

pro jejich rozvoj, 

2) zajišťovat reprezentaci ČR na mezinárodních soutěžích a zastupovat zájmy 

české atletiky ve střešních sportovních organizacích, 

3) zastupovat a prosazovat zájmy české atletiky před státními orgány ČR a 

před orgány územní samosprávy.  

Český atletický svaz eviduje kolem 35 000 členů soustředěných ve více než 250 

oddílech, o ně se stará 14 samosprávných celků, tzv. krajských atletických svazů. ČAS 

je členem ČSTV, IAAF (mezinárodní atletická asociace) a EAA (evropská atletická 

asociace). ČAS se stará o výběr a trénink a účast naší atletické reprezentace, s tím 

souvisí i podpora talentů. ČAS samozřejmě organizuje atletické soutěže na území ČR, a 

to v kategoriích od mladších elévů až po veterány. Organizaci některých soutěží 

deleguje na své členské subjekty. Jsou pořádány soutěže od závodů pro veřejnost až po 

mistrovství ČR. Jedněmi z pořádaných soutěží jsou také ligové soutěže družstev (Český 

atletický svaz, 2012a) 

6.1.3 Akce pořádané ČAS 

 Atletický svaz pořádá mimo ligových soutěží družstev i celou řadu dalších akcí, 

které pro jejich množství nelze všechny vyjmenovat. Ty důležitější akce bývají uváděny 

v brožuře Atletické soutěže. Závody a soutěže nebývají pořádány přímo ČAS, ale 

zajišťují je jednotlivé oddíly, které se o jejich pořádání ucházejí, nebo jimž bylo 

přiděleno, ČAS pořádání akcí podporuje finančně, stanovuje jejich pravidla a popřípadě 

dodává organizátorům i know-how. Systémy soutěží, jejich pravidla a kvalifikační 

limity  
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vytváří sám ČAS (Český atletický svaz, 2012a). Mezi nejvýznamnější akce, pořádané 

pod hlavičkou ČAS, patří: 

- MČR mužů a žen na dráze 

- MČR mužů a žen v hale 

- MČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň ve 

  vícebojích 

- MČR v přespolním běhu mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších 

  žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň 

- MČR v silničním běhu mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek  

6.1.4 ČAS jako občanské sdružení 

 Občanské sdružení Český atletický svaz existuje od roku 1993, kdy se stalo 

nástupnickou organizací České a Slovenské atletické unie. ČAS se podle zákona č. 

83/1990 Sb. řídí svými stanovami. Jeho poslání a stručné informace o členské základně 

jsou uvedeny v kapitole 6.1.2 Funkce a poslání ČAS. 

 Předsedou ČAS je PaeDr. Libor Varhaník, který stojí v čele svazu. Ten je 

společně s celým předsednictvem volen valnou hromadou ČAS, ta volí také arbitrážní 

radu a dozorčí radu. Valná hromada se schází jednou za dva roky. Podrobná organizační 

struktura ČAS je uvedena v příloze práce č. 4 Organizační struktura ČAS. O systém 

ligových soutěží družstev se stará Soutěžní komise ČAS. Svaz má i další komise, které 

zajišťují jeho činnost.  Práce některých z nich také ovlivňuje systém ligových soutěží. 

Každá komise má svého předsedu. O chod ČAS se stará také jeho sekretariát, který má 

ředitele a čtyři oddělení. Struktura sekretariátu je uvedena v příloze práce č. 5 Struktura 

sekretariátu ČAS. Na sekretariátu jsou zaměstnáni profesionální pracovníci, kteří 

projdou výběrovým řízením (Český atletický svaz, 2009). 

Příjmy ČAS, ze kterých zajišťuje svou činnost, pocházejí především ze státních 

dotací, činnosti dceřiných společností, z poplatků, příspěvků a darů. Celkový přehled 

příjmů ČAS za rok 2011 je uveden jako příloha práce č. 6 Příjmy ČAS za rok 2011. 
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6.1.5 ČAS a ligové soutěže družstev 

 Každý ročník ligových soutěží družstev se dá charakterizovat jako projekt ČAS, 

na kterém spolupracují jeho zaměstnanci i členové. Soutěže řídí Soutěžní komise ČAS, 

jejímž předsedou je Dušan Molitoris. Dále na pořádání ligových soutěží družstev 

spolupracuje soutěžní oddělení sekretariátu ČAS. Je samozřejmě nutná také spolupráce 

s ostatními komisemi Českého atletického svazu a odděleními sekretariátu, které se 

k pořádání soutěží vyjadřují v rámci svých kompetencí. 

6.2 Stručná historie soutěží družstev 

 Utkání družstev mají na našem území dlouhou tradici. První zmínky jsou 

z počátku minulého století. Například závodní řád ČAAU z roku 1907 se už o utkání 

družstev zmiňuje. Velký rozvoj soutěží družstev se paradoxně konal za 2. světové 

války. To bylo dáno tím, že česká mládež nemusela do války a tak se mohla věnovat 

sportu. Nekonala se také mezinárodní utkání, proto vznikaly nové závody doma. Za 

války probíhala například utkání ČAAU – ČOS (Česká obec sokolská), Čechy – 

Morava, nebo Praha – Brno – Zlín. Na rozvoji atletiky, a tím i soutěží družstev, měl 

v této době největší podíl František Vojta. Zavedena byla také I. liga a divize družstev, 

to dokládá například Divizní řád vydaný v roce 1940 (Jirka, 1997). Závody družstev se 

často pořádaly pouze jako dvouutkání. Systém soutěží družstev podobný tomu 

dnešnímu začíná fungovat od roku 1954, soutěže byly samozřejmě společné i se 

Slovenskem, České oddíly měly však vždy výraznou převahu. Po rozpadu ČSFR (Česká 

a Slovenská Federativní Republika) byly rozděleny i atletické soutěže. Od roku 2000 se 

koná MČR (mistrovství České republiky) družstev. Poslední velké změny v systému 

ligových soutěží družstev byly zavedeny od roku 2011, kdy došlo k začlenění MČR a 

některých mítinků do extraligy. Historicky nejúspěšnějšími týmy ligových soutěží 

družstev jsou muži Dukly Praha a ženy Olympu Praha (Procházka, 2011). 
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6.3 Systém ligových soutěží 

 Systém atletických ligových soutěží družstev v České republice zahrnuje šest 

soutěží, kterými jsou: 

- Extraliga mužů 

- Extraliga žen 

- I. liga mužů 

- I. liga žen 

- II. liga mužů 

- II. liga žen 

Existují ale i nižší soutěže, kterými jsou krajské přebory, ty však nejsou pořádány přímo 

ČAS, ale pořádají je KAS (Krajské atletické svazy). Z krajských přeborů je možné 

postoupit do II. ligy. Soutěže dospělých jsou dlouhodobé a pořadí v ročníku rozhoduje o 

zařazení do soutěže v dalším ročníku. Závody v rámci ligových soutěží družstev jsou 

pořádány jako víceutkání družstev v dané skupině. Utkání pořádají družstva, kterým 

bylo pořadatelství přiděleno ČAS (Kňákal, 2012b). 

6.3.1 Organizace ligových soutěží 

Extraliga mužů a žen 

 Extraliga mužů i žen probíhá stejným systémem, až na drobné výjimky. Utkání 

mužů i žen probíhají zároveň na jednom místě. Extraligy se účastní deset týmů, které 

soutěží ve třech kolech. První kolo probíhá jako víceutkání všech deseti týmů. Druhé 

kolo je u mužů součtem čtyř MČR jednotlivců, u žen pouze tří MČR jednotlivců. Jsou 

to: 

- MČR v chůzi na 50 km mužů, 

- MČR v chůzi na 20 km mužů a žen, 

- MČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu na 10000 m, 

- MČR mužů a žen na dráze.  
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Třetí kolo extraligy mužů i žen je součet šesti mítinků, patří mezi ně: 

- Velká cena města Olomouce a pohár Františka Dvořáka 

- Praga Academica 2012, 

- Pražské memoriály, 

- Velká cena Nového Města nad Metují, 

- Velká cena Tábora, 

- Pardubický atletický mítink. 

V extralize se výkony bodují podle IAAF Scoring Tables of Athletics 2011. V prvním 

kole Extraligy se boduje prvních 10 míst v každé disciplíně, ve druhém kole nejlepších 

12 výkonů a ve třetím kole nejlepších 25 výkonů v každé disciplíně. 

 Týmy, které se v Extralize mužů i žen umístí na 1.-7. místě, se kvalifikují na 

MČR družstev mužů a žen, které se koná formou jednoho víceutkání, jehož pořadatele 

vybírá ČAS. Vítězný tým MČR získává titul Mistr ČR. Tým, který je po třech kolech 

Extraligy na prvním místě, získává titul Vítěz Extraligy. 

 Prolínací soutěž o účast v extralize mužů i žen se uskuteční jednorázově jako 

osmiutkání týmů, které skončily v extralize na 8. a 9. místě a týmů, které skončily ve 

třech skupinách I. ligy na 1. a 2. místě. Do extraligy postupují první tři týmy z prolínací 

soutěže, ostatní se účastní I. ligy (Kňákal, 2012b). 

I. liga mužů a žen 

 Stejně jako u extraligy mají v I. lize muži i ženy stejný systém a jejich soutěže se 

uskutečňují zároveň. Týmy jsou rozděleny do třech skupin, dvou českých (A, B) a jedné 

moravské (C), každá skupina je po osmi družstvech. I. liga má 4 kola, která se konají 

jako osmiutkání. Týmy, které jsou v každé skupině po čtvrtém kole na 1. a 2. místě 

postupují do prolínací soutěže o extraligu. Týmy na 6. a 7. místě se účastní prolínací 

soutěže o I. ligu. Týmy na 8. místě sestupují do II. ligy. 

 Bodování v I. a stejně tak i II. lize se provádí podle umístění v disciplínách 

pomocí pomocných a hlavních bodů. Pomocné body se udělují za umístění v každé 

disciplíně, a to od prvního do desátého místa systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1, kde první 

dostává 11 bodů a poslední dostává 1 bod. Pokud dojde k plichtě, jsou body rozděleny 
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mezi závodníky aritmetickým průměrem. Hlavní body, které určují pořadí týmů, se 

přidělují podle součtu pomocných bodů po každém kole a to tak, že se utvoří pořadí 

v daném kole podle vedlejších bodů a hlavní body jsou přiděleny v opačném pořadí 

podle počtu družstev ve skupině. To znamená, že v osmičlenné skupině družstvo 

s nejnižším počtem pomocných bodů získá jeden hlavní bod, to s nejvyšším počtem 

pomocných bodů získá osm hlavních bodů. Hlavní body se při plichtě nedělí. 

 Prolínací soutěž o účast v I. lize má jinou podobu v Čechách a jinou na Moravě a 

ve Slezsku. V Čechách se uskuteční jednorázově jako desetiutkání mezi družstvy, která 

skončila ve skupinách A a B I. ligy na 6. a 7. místě a ve skupinách A, B a C II. ligy na 

2. a 3. místě. Na Moravě a ve Slezsku se prolínací soutěž uskuteční jako jedno 

desetiutkání, kterého se zúčastní družstva, která se umístila v I. lize, ve skupině C na 6. 

a 7. místě a družstva, která se ve skupinách D1 a D2 II. ligy umístila na 1. - 4. místě. O 

počtu postupujících do I. ligy rozhoduje ČAS, podle toho, kam sestoupí týmy 

z extraligy (Kňákal, 2012b). 

II. liga mužů a žen 

Čechy 

 V Čechách jsou druholigové týmy mužů rozděleny do třech skupin (A, B, C), 

v každé skupině jich je osm. II. liga má čtyři soutěžní kola, která se konají jako 

osmiutkání. První tým z každé skupiny postupuje přímo do I. ligy, 2. a 3. družstvo 

postupuje do prolínací soutěže o I. ligu. Družstva na 7. místě se účastní prolínací 

soutěže o účast v II. lize mužů, družstva na posledním místě sestupují do krajského 

přeboru. Prolínací soutěž o účast v II. lize se uskuteční jednorázově jako jedenáctiutkání 

týmů, které se ve skupinách A, B a C, II. ligy umístili na 7. místě a vítězů krajských 

přeborů v Čechách, z nichž prvních šest postupuje. 

 II. liga žen je v Čechách, stejně jako u mužů, rozdělena do skupin A, B a C. Ve 

skupině A je 8 družstev, ve skupinách B a C je 10 družstev. Liga probíhá ve čtyřech 

kolech jako víceutkání. Vítězné družstvo z každé skupiny postupuje přímo do I. ligy, 

družstva na 2. a 3. místě se účastní prolínací soutěže o I. ligu. Žádné družstvo ze soutěže 

nesestupuje, v případě zájmu o účast je družstvo do soutěže zařazeno ČAS (Kňákal, 

2012b). 
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Morava a Slezsko 

 Družstva mužů se utkají ve čtyřech kolech, která jsou devítiutkáními. Na 

Moravě a ve Slezsku jsou dvě skupiny (D1, D2), každá má devět týmů. Družstva, která 

skončí na 1. – 4. místě, postupují do prolínací soutěže o I. ligu na Moravě. 

Z moravských supin nelze sestoupit, další družstvo do soutěže může zařadit ČAS. 

Ženy stejně jako muži soutěží na Moravě a ve Slezsku ve skupinách D1 a D2. 

Ve skupině D1 jsou 4 družstva, ve skupině D2 jich je 5. Pokud je ve skupině pět a méně 

družstev, což je v obou, boduje pouze prvních šest míst v každé disciplíně, stylem 7-5-

4-3-2-1. Hlavní body jsou rozdělovány běžným způsobem. Liga se uskutečňuje 

v podobě čtyř víceutkání. Týmy, které skončí na 1. – 4. místě, se účastní prolínací 

soutěže o I. ligu. Žádné družstvo ze soutěže nesestupuje, v případě zájmu o účast je 

družstvo do soutěže zařazeno ČAS (Kňákal, 2012b). 

Pro lepší orientaci v systému soutěží jsou jako příloha diplomové práce přiřazeny dva 

diagramy (Příloha č. 8: Postupy a sestupy v systému ligových soutěží – muži, Příloha č. 

9: Postupy a sestupy v systému ligových soutěží – ženy). Plné znění soutěžního řádu 

družstev je uvedeno jako příloha č. 7 Soutěžní řád družstev 2012. 

6.3.2 Podmínky účasti v ligových soutěžích družstev 

 Každé družstvo, které se účastní ligových soutěží, musí splňovat celou řadu 

nařízení a podmínek, které mu ukládá Český atletický svaz. Tyto podmínky jsou 

každoročně vydávány pod názvem Soutěžní řád družstev v brožuře Atletické soutěže, 

která je vlastně souborem pravidel systému ligových soutěží družstev. Nejzásadnější 

pravidla, která mají vliv na systém soutěží, jsou rozebrána v následujících odstavcích. 

Před zahájením samotné soutěže musí být družstva včas přihlášena a včas musí 

uhradit soutěžní poplatek 5 000 Kč. Tímto pravidlem se organizátoři jistí proti 

nenadálým změnám před začátkem soutěže. Tím, že družstva toto pravidlo splní, vzniká 

organizátorům dostatečný prostor pro naplánování soutěže. Úhrada 5 000 Kč není pro 

jeden oddíl zásadní částka, ale při součtu všech těchto poplatků od všech zúčastněných 

oddílů vzniká organizátorům solidní finanční základ pro pořádání soutěže. 



63 
 

Další z vybraných pravidel uvádí, že v extralize může startovat pouze jedno 

družstvo oddílu, v nižších soutěžích i více, nesmí však mezi sebou převádět členy. Toto 

ustanovení napomáhá početným oddílům dokonale využít své kapacity závodníků tím, 

že se mohou ve více týmech účastnit i jedné z nižších soutěží. Je ale samozřejmostí, že 

potom nelze přesouvat členy jednoho družstva do druhého podle aktuální potřeby a 

formy závodníků.  

Důležité pravidlo se věnuje také omezení startů. V soutěžích dospělých mohou 

závodit muži, ženy (1992 a starší), junioři a juniorky (1993 – 1994) v plném rozsahu, 

dorostenci, dorostenky (1995 – 1996), starší žáci a starší žákyně (1997 – 1998) pouze 

v rozsahu závodění své kategorie. To z toho důvodu, aby nedocházelo k přetěžování 

závodníků nižších kategorií nadměrným závoděním. Aby byla podpořena příprava 

závodníků v jednotlivých oddílech a aby byli podpořeni čeští talenti, smí ve všech 

nižších soutěžích a prvním kole extraligy za každý tým startovat 6 závodníků, kteří 

nejsou v oddíle zapsání (hostují), z toho mohou být pouze 2 cizinci. Dalších dvou kol 

extraligy se toto pravidlo netýká, protože druhým kolem jsou MČR, na které vybírají 

závodníky techničtí delegáti a třetím kolem je šest tradičních mítinků, na které se může 

přihlásit, kdo chce. Pro třetí kolo ale platí, že bodováno může být také pouze šest 

hostujících závodníků. Aby bylo toto dodrženo, musí být závodníci, kteří nastupují do 

utkání, zapsáni ve startovní listině i záznamech ČAS. Soupisku potvrzuje řídící 

pracovník závodu. 

Ve všech soutěžích, s výjimkou druhého a třetího kola extraligy a celé II. ligy 

žen, smí startovat 24 závodníků. Ve II. lize žen je počet omezen jen na 22 závodnic. 

V druhém kole extraligy, kterým jsou MČR, mohou startovat pouze závodníci zařazení 

technickými delegáty. Ve třetím kole extraligy může startovat neomezený počet 

závodníků. Snížený maximální počet startujících závodnic v II. lize žen je dán tím, že 

zde nejsou tak početná družstva žen. 

V prvním a třetím kole extraligy může každý závodník startovat maximálně ve 

dvou disciplínách. Ve všech ostatních utkáních může závodník startovat maximálně ve 

třech disciplínách. Zde není uvedeno druhé kolo extraligy a to z toho důvodu, že jde o 

MČR, kam účastníky vybírají delegáti, a i účastníci mají zájem spíše dosáhnout úspěchu 

ve své nejlepší disciplíně, než se účastnit jejich velkého množství. 



64 
 

Na utkání II. ligy a prolínací soutěže o účast v II. lize delegují hlavní rozhodčí 

krajské komise rozhodčích, na všechna vyšší utkání deleguje hlavní rozhodčí Komise 

rozhodčích ČAS. Tímto způsobem je zaručena korektnost průběhu soutěže. Ostatní 

rozhodčí, kromě hlavních, zajišťuje pořadatel utkání a může o to požádat i zúčastněná 

družstva, protože se sehnáním dostatečného počtu kvalifikovaných rozhodčích bývá 

občas problém. 

Před každým kolem musí vedoucí družstev podat do 20:00 předběžnou soupisku 

přes stránky atletika.cz. To aby v den utkání nedocházelo ke zbytečným zmatkům a 

průtahům s přihláškami. Před každým utkáním je technická porada, na které řídící 

pracovník zkontroluje přihlášky a zařadí závodníky do běhů a drah a určí pořadí 

závodníků ve vrhačských disciplínách. Oznámí také počty soutěžících přihlášených 

k jednotlivým disciplínám. Disciplína se může konat, pokud jsou k ní přihlášení alespoň 

dva závodníci. Řídící pracovník také kontroluje počty hostujících závodníků a dopisuje 

přihlášky štafet a závodníků mimo soutěž, které se podávají až v den závodu. 

Po každém kole vydává řídící pracovník do čtyř dnů zpravodaj s tabulkou 

soutěže. O pořadí v tabulce rozhoduje počet hlavních bodů, v případě rovnosti rozhodují 

pomocné body. Řídící pracovník ve zpravodaji zhodnotí plnění povinností pořadatele, 

uvede počty závodníků startujících za jednotlivá družstva, hlavně těch hostujících, 

uvede počty závodníků startujících v jednotlivých disciplínách a informuje o 

případných trestech a proviněních (Kňákal, 2012b). 

6.4 Změny systému v posledních letech 

 Tlak na diváctví je hlavním důvodem změn v systému atletických ligových 

soutěží družstev v posledních letech. Tyto soutěže původně vznikly pro závodníky, ne 

pro diváky, a proto jsou například úpravy extraligy na divácky přívětivější soutěž tak 

komplikované a narážejí na odpor. Za první krok směrem k profesionálnímu řízení se dá 

označit založení Oddělení soutěží sekretariátu ČAS. 
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6.4.1 Změny v sezóně 2011 

 Sezóna 2010 byla poslední, ve které fungoval původní systém extraligy mužů i 

žen, to znamená, že extraliga měla tři kola ve formě desetiutkání a byla bodována 

stejným systémem jako nižší soutěže. Byly však provedeny změny, které daly nejvyšší 

soutěži dnešní podobu, to z důvodu přizpůsobení ligy top atletům i divákům. Dalším 

důvodem byla snaha dostat extraligu do médií. 

 Nejzásadnější změnou prošla podoba extraligy. Ze třech desetiutkání  zůstalo 

pouze jedno, a to první kolo. Druhé kolo extraligy bylo nahrazeno součtem čtyř 

mistrovství ČR jednotlivců. Třetí kolo bylo nahrazeno součtem šesti tradičních mítinků. 

To platí pro soutěž mužů i žen, s výjimkou druhého kola, kde mají ženy pouze tři MČR. 

Provedené změny by měly lépe vyhovovat nejlepším českým atletům, kteří nebudou 

nuceni jezdit na každé kolo. Měly by také zvýšit zájem diváků a médií o nejvyšší 

atletickou soutěž družstev, protože díky zavedení mítinků, které jsou celkem krátké, 

odpadla klasická dlouhá šestihodinová utkání (s výjimkou prvního kola). 

 Změny omezily i maximální počet cizinců, kteří smí za družstvo v každém kole 

startovat, na dva. Za družstvo smí startovat celkem šest hostujících závodníků. Celé se 

to ale nově netýká druhého a třetího kola extraligy, v druhém kole nesmí startovat 

cizinci a ve třetím kole smí startovat neomezený počet hostujících, z nichž však boduje 

pouze šest. Některé změny se dotkly i omezení startů. V extralize smí závodník 

v prvním kole a v každém z mítinků nastoupit maximálně ve dvou disciplínách. 

Z extraligy smí nově být závodník převeden do nižší soutěže až po skončení jejího 

třetího kola. 

 Změnily se i časy, v kterých musí být provedeny různé úkony, a to tak, aby lépe 

zajišťovaly hladký průběh soutěží. V extralize musí podle nových pravidel odevzdat 

družstva soupisku už do 5. 5., to záleželo před tím pouze na řídícím pracovníkovi. 

Rozpisy závodů extraligy musí být, na rozdíl od ostatních, zveřejněny do 15. 4. 

Předběžné přihlášky ke kolům musí být podány místo do 24:00 v den před utkáním 

pouze do 20:00. Definitivní přihláška se nově podává nejpozději 15 minut před 

začátkem technické porady, kde se pouze vyškrtají závodníci, kteří nenastoupí. A 

závodní kancelář předá místo 40 minut už 45 minut před začátkem utkání řídícímu 

pracovníkovi seznamy přihlášených závodníků. Zkrácena byla doba pouze u technické 
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porady před startem utkání v nižších soutěžích než v extralize, u které stačí, když začne 

místo 75 minut pouze 60 minut před začátkem utkání. 

 Zásadní změny postihly systém bodování extraligy, kde bylo místo systému, 

který se dnes používá v nižších, zavedeno bodování pomocí bodovacích tabulek IAAF, 

které zohledňuje hodnotu dosaženého výkonu. V MČR byl počet bodovaných míst 

snížen na sedm. 

 Změna postihla i prolínací soutěž o účast v II. lize mužů v Čechách, která se 

místo dvanácti utkání uskutečňuje už pouze jako jedenáctiutkání. Pořadatelům utkání 

ligových soutěží nově přibyla povinnost zajistit kontrolu náčiní. Změnily se i počty 

družstev zařazených do některých skupin nižších soutěží mužů i žen. 

6.4.2 Změny v sezóně 2012 

 Po skončení sezóny 2011, která měla jinou podobu, dospělo vedení k závěru, že 

je potřeba provést jisté změny. Novinky pro sezónu 2012 jsou ale poměrně drobné, to 

z toho důvodu, že podoba systému ligových soutěží družstev byla schválena na dva 

roky. Systém soutěží pro rok 2012 je rozebrán v kapitole 6.3 Systém ligových soutěží. 

 Mezi větší změny patří možnost převést závodníka z extraligy do nižší soutěže, 

pokud v extralize nebodoval v individuální disciplíně už po prvním kole soutěže. Dále 

byl zvýšen počet bodujících závodníků na mistrovství ČR, ze sedmi na osm. Změnily se 

také počty družstev v některých skupinách nižších soutěží. Mimo to bylo provedeno 

ještě několik menších úprav. Žádná z těchto změn nemá výrazný vliv na chod systému 

ligových soutěží družstev. 

6.5 Zvažované změny systému do budoucna 

 Po uplynutí sezóny 2012, kdy vyprší platnost schváleného systému soutěží, 

pravděpodobně přijdou jeho výrazné obměny týkající se hlavně extraligy. Hlavním 

důvodem pro úpravu extraligy je nepřehlednost systému a nespokojenost s hodnocením 

výkonů podle tabulek IAAF. Důvody pro tvorbu stávajícího systému byly přizpůsobení 
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extraligy požadavkům českých vrcholových atletů a zvýšení její konkurenceschopnosti 

v boji o místo v médiích a sponzory, s ostatními sportovními soutěžemi. Tomu bude 

samozřejmě odpovídat i pozměněný systém. 

 Díky odmítavým reakcím k hodnocení výkonů podle bodovacích tabulek IAAF 

a díky tomu, že při nižší výkonnosti nadhodnocují některé disciplíny, bude nejspíš tento 

systém hodnocení zrušen a bude navrácen původní systém bodování, který je stejný 

jako v nižších soutěžích. To znamená, že bude pravděpodobně bodovat prvních deset 

závodníků v každé disciplíně a to stylem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Ze součtu pomocných 

bodů potom budou podle pořadí družstev po skončení kola přiděleny hlavní body. Tím 

dojde i ke zjednodušení systému bodování. 

 Z extraligy budou také pravděpodobně vyřazena MČR, protože jejich zařazení se 

ukázalo jako nevhodné. Po prvním kole extraligy, které bude mít klasickou podobu, 

budou následovat dvě kola složená z mítinků. Druhé kolo by mělo být složeno ze 

čtyř květnových a červnových mítinků a třetí kolo ze čtyř srpnových mítinků, z kterých 

je nyní šest zařazeno mezi mítinky třetího kola extraligy. Potom bude následovat MČR 

družstev. 

 Další změnou pro sezónu 2013, která je už jistá, je omezení počtu družstev 

účastnících se extraligy mužů i žen, z deseti na osm. Snížení počtu družstev v nejvyšší 

soutěži povede k nárůstu kvality jak této soutěže, tak i těch nižších, kde bude větší 

konkurence. Tabulka, podle které se bude měnit počet družstev, je zařazena v příloze č. 

7 Soutěžní řád družstev 2012. Plánované změny jsou zatím pouze koncepty, které 

teprve musí schválit valná hromada ČAS. 

6.6 Pořadatel utkání 

 Nejen týmy, ale i pořadatel každého utkání musí plnit požadavky a nařízení 

Českého atletického svazu. Pořadatelství utkání bývá přidělováno ČAS oddílům, které 

se účastní soutěže. To platí pro I. a II. ligu a pro první kolo extraligy družstev. Na 

ostatní kola extraligy se toto nevztahuje. O pořádání některých akcí, jako jsou třeba 

MČR, oddíly samy žádají. Mítinky zařazené do třetího kola mají své stálé pořadatele. 

ČAS pořadatele utkání podporuje a to jak finančně, tak i jiným způsobem. 
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6.6.1 Úloha a výběr pořadatelů utkání v extralize 

 Tento odstavec se bude zabývat hlavně prvním a třetím kolem extraligy mužů a 

žen. Od pořadatelů se očekává, že splní víc než své povinnosti. Na první kolo extraligy 

je nahlíženo stejně jako na mítinky třetího kola extraligy. Atletický svaz zajišťuje 

technické vybavení závodní kanceláře, informační tabule a další technologie, jako je 

optické měření u hodů, dále také režii utkání, včetně hlasatelů a mítinkům zajišťuje 

jejich zařazením do extraligy účast kvalitních závodníků. Od pořadatelů se naopak 

očekává, že zařídí propagaci akce a diváckou účast. K tomu mohou použít finance 

ušetřené za technologie, které zajišťuje ČAS. Mítinky jsou zařazovány do extraligy 

podle stejného klíče, který se používá u EAA Permit Meetings, zjednodušeně jde o 

bodování nejlepších výkonů v deseti disciplínách. K posuzování se ale používají i další 

klíče, jako je počet diváků, spolupráce s místní samosprávou nebo míra a způsob 

propagace akce. 

6.6.2 Povinnosti pořadatele utkání 

 Povinností pořadatele je s dostatečnou časovou rezervou zajistit hladký průběh 

utkání a splnit všechny povinnosti, které mu ukládá ČAS. Podle pokynů ČAS musí 

všechna utkání ligových soutěží družstev proběhnout na stadionu s umělým povrchem. 

Dále musí pořadatel zařídit měření závodů plně automatickou časomírou a přítomnost 

větroměru. Podmínkou je také zajištění kontroly náčiní a dostatečného počtu 

kvalifikovaných rozhodčích pro průběh utkání. O zajištění rozhodčích může pořadatel 

předem požádat i zúčastněné oddíly. Hlavního rozhodčího deleguje komise rozhodčích 

svazu nebo kraje. 

 Pořadatel musí nejpozději deset dnů před začátkem kola zpracovat rozpis závodů 

a zaslat ho zástupcům všech zúčastněných oddílů. To ale neplatí pro pořadatele druhého 

a třetího kola extraligy, kteří se řídí zvláštními pravidly. 

 Další povinností pořadatele je zajistit v prostoru stadionu možnost občerstvení a 

zdravotnickou službu, o které musí podat informace na technické poradě. V prostoru 

stadionu musí být zajištěny i odpovídající podmínky pro provedení dopingových 

kontrol podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu. Zajištěn musí být také 
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kvalifikovaný hlasatel, který bude během utkání informovat o jeho průběžném stavu. Po 

skončení utkání musí pořadatel předat zástupcům oddílů jeho výsledky a tabulku 

soutěže. To samé předá i řídícímu pracovníkovi, který navíc dostane dokumenty 

k utkání, originál zápisu o utkání a odměnu 1 000 Kč. Nejpozději první pracovní den po 

skončení musí pořadatel odeslat výsledky utkání a tabulku soutěže v elektronické formě 

na ČAS (Kňákal, 2012b). 

6.6.3 Podpora pořadatele utkání 

 ČAS podporuje pořadatele utkání jednak finančně, ale například také 

vzděláváním organizátorů utkání. Další podporou je zajištění hlavního rozhodčího a 

řídícího pracovníka utkání a vytvoření vzorového časového pořadu. ČAS pořádá pro 

organizátory vzdělávací semináře na různá témata, v poslední době proběhly semináře 

na téma pořádání atletických soutěží a režie atletického utkání. Pro pořádající oddíly je 

vzhledem k jejich nákladům pravděpodobně nejdůležitější finanční odměna. Pomocí 

jejího krácení si ale atletický svaz zajišťuje dodržení podmínek pořadateli a to takovým 

způsobem, že za každý prokázaný prohřešek je podpora krácena o 20%. ČAS rozděluje 

podporu pořadatelům takovýmto způsobem: 

25 000 Kč - pořadatel utkání prvního kola extraligy 

20 000 Kč - pořadatelé utkání I. a II. ligy 

 - pořadatel utkání prolínací soutěže o účast v I. lize na Moravě a ve 

  Slezsku 

12 000 Kč - pořadatelé utkání prolínací soutěže o účast v I. lize v Čechách a o účast 

v II. lize 

5 000 Kč  - pořadatelé chodeckých závodů zařazených do 1. – 4. kola I. a II. ligy 

  mužů 

Pravidla týkající se pořadatelů jsou obsažena v příloze č. 7 Soutěžní řád družstev 2012 

(Kňákal, 2012b). 
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6.7 Časový harmonogram systému ligových 

soutěží družstev 

6.7.1 Extraliga mužů a žen 2012 

24. 3.   - MČR v chůzi na 50 km mužů; Dudice 

21. 4.  - MČR v chůzi na 20 km mužů a žen; Poděbrady 

5. 5.   - MČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu na 10000 m; Hradec 

  Králové 

8. 5.  - 1. mítink pro 3. kolo extraligy mužů a žen - Velká cena města 

  Olomouce a pohár Františka Dvořáka; Olomouc 

2. 6.   - 1. kolo extraligy mužů a žen; Kladno 

5. 6.   - 2. mítink pro 3. kolo extraligy mužů a žen - Praga Academica 2012; 

  Praha 

16. – 17. 6. - MČR mužů a žen na dráze; Vyškov 

21. 6.  - 3. mítink pro 3. kolo extraligy mužů a žen - Pražské memoriály; Praha 

18. 8.  - 4. mítink pro 3. kolo extraligy mužů a žen - Velká cena Nového Města 

  nad Metují; Nové Město nad Metují 

21. 8.  - 5. mítink pro 3. kolo extraligy mužů a žen - Velká cena Tábora; Tábor 

26. 8.  - 6. mítink pro 3. kolo extraligy mužů a žen - Pardubický atletický 

  mítink; Pardubice 

6.7.2 I. liga mužů a žen 2012 

7. 4.   - 20 km chůze pro 1. kolo I. ligy mužů; Olomouc 

5. 5.   - 10 km chůze pro 2. kolo I. ligy mužů, skupina B; Praha 
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26. 5.  - 1. kolo I. ligy mužů a žen 

27. 5.   - 10 km chůze pro 2. kolo I. ligy mužů, skupina A, C; Praha – Brandýs 

  nad Labem 

2. 6.   - 2. kolo I. ligy mužů a žen 

2. 6.  - 10 km chůze pro 3. kolo I. ligy mužů; Jablonec nad Nisou 

5. 7.  - 3. kolo I. ligy mužů a žen 

7. 7.  - 10 km chůze pro 4. kolo I. ligy mužů, skupina A, B; Nové Město nad 

  Metují 

11. 8.  - 10 km chůze pro 4. kolo I. ligy mužů, skupina C; Přerov 

25. 8.  - 4. kolo I. ligy mužů a žen 

6.7.3 II. liga mužů a žen 2012 

7. 4.  - 10 km chůze pro 1. kolo II. ligy mužů; Olomouc 

5. 5.  - 10 km chůze pro 2. kolo II. ligy mužů, skupina C, D; Praha 

26. 5.  - 1. kolo II. ligy mužů a žen 

27. 5.   - 10 km chůze pro 2. kolo II. ligy mužů, skupina A, B; Praha – Brandýs 

  nad Labem 

2. 6.  - 2. kolo II. ligy mužů a žen 

2. 6.  - 10 km chůze pro 3. kolo II. ligy mužů; Jablonec nad Nisou 

16. 6.  - 10 km chůze pro 4. kolo II. ligy mužů, skupina C, D; Třebíč 

5. 7.  - 3. kolo II. ligy mužů a žen 

7. 7.  - 10 km chůze pro 4. kolo II. ligy mužů, skupina A, B; Nové Město nad 

  Metují 
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25. 8.  - 4. kolo II. ligy mužů a žen 

6.7.4 Ostatní utkání systému ligových soutěží družstev 2012 

8. 9.  - MČR družstev mužů a žen; Tábor 

9. 9.   - Prolínací soutěž o účast v extralize mužů a žen 

9. 9.   - Prolínací soutěž o účast v I. lize mužů a žen 

16. 9.  - Prolínací soutěž o účast v II. lize mužů v Čechách 

Podrobnější časový harmonogram soutěží je obsažen v příloze č. 7 Soutěžní řád 

družstev 2012 (Kňákal, 2012b). 

6.8 Řízení systému ligových soutěží družstev 

 Pro analýzu řízení systému ligových soutěží bude použito klasické rozdělení 

manažerských funkcí tak, jak s ním pracuje obecný management (4.1.2 Manažer a 

manažerské funkce). Budou zde však jasně patrná specifika sportovního managementu, 

která se promítají i do řízení atletických soutěží. Příkladem může být nutnost schválení 

změn v systému soutěží předsednictvem ČAS (4.2.1 Vymezení pojmu sportovní 

management). V dalších odstavcích bude řízení rozebráno z pohledu plánování, 

organizace, personalistiky, vedení a kontroly. 

6.8.1 Plánování 

 Plánování podoby ligových soutěží provádí společně Soutěžní komise ČAS a 

Oddělení soutěží sekretariátu ČAS. Nejvyšší podíl na plánování má oddělení soutěží, 

protože jeho zaměstnanci jsou profesionálové a řízení soutěží je náplní jejich práce. 

V plánování ale hraje důležitou roli i soutěžní komise, která do něj jednak zasahuje 

prostřednictvím svého předsedy, nebo člena pověřeného řízením soutěží družstev. 

Soutěžní komisi však tvoří dobrovolníci, kteří mají omezenou časovou kapacitu. 
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Soutěžní komise musí plány vytvořené oddělením soutěží, před jejich uvedením do 

chodu, schválit. 

Bude-li plánování vztaženo k příští ligové sezóně, tedy sezóně 2013, musí se 

s plánováním začít už v březnu 2012, tedy před zahájením předchozího ročníku. To se 

děje z toho důvodu, že dojde ke snížení počtu družstev v extralize z deseti na osm a 

postupové klíče musí být tudíž známy už pro sezónu 2012 a vydány v brožuře Atletické 

soutěže 2012 II. díl, která vychází v dubnu. Od té doby už se intenzivně zvažují různé 

varianty a postupně se vytváří plán, podle kterého se bude řídit sezóna 2013. Ladí se 

přesná podoba jednotlivých kol nebo systém bodování. Po skončení sezóny 2012 a jejím 

zhodnocení dojde k definitivnímu rozhodnutí, jak bude následující sezóna vypadat. 

V listopadu, po kalendářní konferenci, se vytvoří termínová listina. Do termínové listiny 

se zařazují závody postupně od těch nejdůležitějších, po ty méně důležité, takže 

s termíny ligových závodů se musí počkat, až budou známy například termíny 

mistrovství. Celý proces plánování skončí v prosinci, od kdy se začne připravovat 

samotný start soutěže, což zahrnuje například přihlašování týmů k soutěži. V dubnu 

2013 bude vydána Brožura atletické soutěže 2013 II. díl. Plánováním v klasickém 

managementu se již zabývala kapitola 4.1.2 Manažer a manažerské funkce. 

6.8.2 Organizace 

Pořadatelé 

 Samotná utkání ligových soutěží zajišťují pořadatelé, jejich povinnosti jsou 

detailněji popsány v kapitole 6.6 Pořadatel utkání. Pořadatelé ligových utkání jsou 

vybíráni Soutěžní komisí ČAS a zodpovídají se jí prostřednictvím řídících pracovníků. 

Řídící pracovníci 

 Každý řídící pracovník má na starosti jednu soutěž a její hladký průběh. Jeho 

činnost je popsána v brožuře Atletické soutěže a o něco podrobněji ve Statutu řídícího 

pracovníka soutěží družstev. Před zahájením soutěže vydává řídící pracovník Zpravodaj 

se základními informacemi o jejím průběhu. Před začátkem utkání provádí řídící 

pracovník kontrolu soupisek, dále dostane od závodní kanceláře definitivní verzi 
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přihlášek, přihlášky štafet a startů mimo bodování. Potom nasadí přihlášené závodníky 

do jednotlivých disciplín. V průběhu utkání kontroluje řídící pracovník jeho hladký 

průběh, po jeho skončení schválí tabulku se součtem bodů a umístěním družstev. Dále 

zkontroluje, jestli někde nedošlo k chybám nebo jednání proti pravidlům, jako například 

nasazení závodníka mimo soupisku. Po skončení utkání musí do čtyř dnů vydat 

Zpravodaj (6.3.2 Podmínky účasti v ligových soutěžích družstev). Po ukončení soutěže 

zjistí, jestli má vítězný oddíl zájem o postup, v případě že ne, nabídne postu dalšímu, 

informuje, které oddíly se zúčastní prolínací soutěže a vydá závěrečný zpravodaj 

(Příloha č. 10: Statut řídícího pracovníka soutěží družstev). 

Oddělení soutěží sekretariátu ČAS 

 Jediný orgán, který není složen z dobrovolníků, ale z profesionálních 

zaměstnanců. Zabývá se řízením všech soutěží, ne jen soutěží družstev. Plní úkoly 

zadané nadřízenými orgány, především Soutěžní komisí ČAS. Vykonává práci, která je 

nutná udělat, ale na kterou nemají dobrovolní pracovníci čas. Má zásadní vliv na 

plánování organizování a řízení soutěží, vše si však musí nechat schválit Soutěžní 

komisí ČAS. 

Soutěžní komise ČAS 

 Soutěžní komise řídí soutěže pořádané ČAS, v jejím čele je předseda. Soutěžní 

komise zadává úkoly oddělení soutěží, schvaluje výsledky jeho práce před uvedením do 

praxe a posuzuje jeho vlastní iniciativu. V rámci soutěžní komise má jeden její člen na 

starosti soutěže družstev, a tím pádem činnost řídících pracovníků. Zodpovídá se 

soutěžní komisi. Soutěžní komise se zodpovídá předsednictvu ČAS. 

Předsednictvo ČAS 

 Předsednictvo, v čele s předsedou svazu, je voleno valnou hromadou. Schvaluje 

změny v systému ligových soutěží družstev. Zodpovídají se mu všechny komise i 

sekretariát Českého atletického svazu. Předsednictvu je nadřízena pouze valná hromada. 
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Valná hromada ČAS 

 Valná hromada je nejvyšším orgánem ČAS, bývá svolávána jednou za dva roky. 

Kromě toho, že jmenuje členy arbitrážní a dozorčí rady, předsednictvo svazu, předsedy 

a členy komisí, schvaluje i zásadní změny v systému soutěží (Příloha č. 4: Organizační 

struktura ČAS). Schéma organizace ligových soutěží družstev je uvedeno jako příloha 

diplomové práce (Příloha č. 11: Schéma organizace ligových soutěží družstev). 

Organizace jako manažerská funkce byla hlouběji probrána v kapitole 4.1.2 Manažer a 

manažerské funkce, stejně tak i personalistika a vedení lidí (Český atletický svaz, 2012). 

6.8.3 Personalistika a vedení lidí 

 Členové předsednictva a komisí ČAS jsou voleni valnou hromadou, to se 

samozřejmě vztahuje i na soutěžní komisi. Jsou to členové občanského sdružení a svou 

práci pro něj dělají dobrovolně při zaměstnání. Stejně jsou na tom i řídící pracovníci, 

kteří se o tuto funkci hlásí sami, a Soutěžní komise ČAS z nich vybírá. U dobrovolníků 

je výhodou, že mají hlubší než finanční motivaci pro výkon své práce. Jedinými 

zaměstnanci svazu jsou lidé pracující na sekretariátu, ti se na tuto pozici dostanou 

výběrovým řízením, které vypisuje ředitel sekretariátu. Tito zaměstnanci jsou 

profesionálové a odborníci ve svém oboru. 

 Český atletický svaz nezanedbává ani rozvoj svých zaměstnanců a 

dobrovolníků, kteří se mohou zúčastnit různých vzdělávacích seminářů nebo konferencí 

pořádaných i mezinárodními organizacemi. Za všechny semináře lze jmenovat 

například Seminář řídících pracovníků nebo semináře určené pro pořadatele utkání na 

téma pořádání atletických soutěží a režie atletického utkání. 

6.8.4 Kontrola 

 O kontrole a jejích prostředcích bylo již pojednáno v kapitole 4.1.2 Manažer a 

manažerské funkce. Nejširší spektrum kontrol používají řídící pracovníci, kteří 

kontrolují pořadatele a účastníky utkání. Preventivní kontrolou se dá označit kontrola 

soupisek před zahájením utkání, která má zamezit tomu, že některý závodník nastoupí 
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do utkání proti pravidlům soutěže. Průběžnou kontrolou je namátková kontrola, zda 

závodní kancelář uvádí do zápisů a výsledkových listin všechny údaje, dále řídící 

pracovník kontroluje zápisy rozhodčích z hlediska správnosti pořadí a zda nejsou 

porušována jeho rozhodnutí. Řídící pracovníci provádí i kontrolu zpětnou vazbou. Jedná 

se o následné porovnání výsledkových listin se zápisy, o kontrolu toho, zda některý 

závodník nenastoupil do soutěže proti pravidlům, a o přepočítání bodových zisků a 

kontrolu tabulky soutěže. 

 Řídící pracovníci jsou kontrolováni soutěžní komisí, která používá kontrolu 

zpětnou vazbou v podobě Zpravodajů, ve kterých je uvedeno stručné hodnocení 

průběhu soutěže, zjištěné chyby na straně pořadatele i zúčastněných družstev, výsledek 

kontroly soupisek, počty startujících závodníků, opravy chyb a doplňky ve výsledkové 

listině, udělené tresty za provinění proti soutěžnímu řádu a pokyny pro další kolo 

soutěže. Tyto zpravodaje zašle nejen zúčastněným oddílům ale i ČAS. 

 Pod kontrolou Soutěžní komise je také činnost Oddělení soutěží sekretariátu 

ČAS.  Komise zde provádí hlavně průběžnou kontrolu. 

 Práci Soutěžní komise kontroluje předsednictvo ČAS. Předseda komise podává 

předsednictvu pravidelně zprávy o její činnosti, jedná se tedy o kontrolu zpětnou 

vazbou. 

 Na předsednictvo dohlíží Dozorčí rada ČAS. Nejvyšším orgánem, kterému se 

zodpovídá jak předsednictvo, tak i dozorčí rada, je valná hromada ČAS, která se schází 

jednou za dva roky (Příloha č. 4: Organizační struktura ČAS) 

6.9 Financování systému ligových soutěží 

družstev 

6.9.1 Financování soutěží družstev ze strany ČAS 

 Financování soutěží družstev všech kategorií se řídí stejnými pravidly. Soutěžní 

komise Českého atletického svazu dostane přiděleny finanční prostředky v určité výši, 

které jsou určeny na financování všech soutěží družstev, z nich vyčlení peníze pro 
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ligové soutěže družstev. V roce 2012 byl příspěvek od ČAS na soutěže družstev asi 

1 200 000 Kč. Podobně je to i s finančními prostředky pro MČR družstev mužů a žen. 

ČAS pro tento rok vyčlenil 500 000 Kč na pořádání MČR družstev všech kategorií, 

z čehož budou vyčleněny prostředky i pro kategorii dospělých. 

6.9.2 Možnosti sponzoringu extraligy 

 V systému ligových soutěží družstev nefiguruje žádný sponzor nebo partner 

soutěže. Snaha o sehnání sponzorů extraligy probíhá již delší dobu, v původní podobě 

byla ale tato soutěž pro případné zájemce o sponzoring nezajímavá. Problémem byla 

nízká divácká sledovanost a absence atletické extraligy v médiích. Tyto problémy se 

snaží řešit nový systém extraligy zavedený od roku 2011. Tím, že byla místo klasických 

kol do ligy začleněna MČR a mítinky, byla zvýšena atraktivita soutěže pro diváky i 

média. Díky mítinkům totiž došlo ke zkrácení utkání. Propagace a kvalita utkání však 

závisí na pořadatelích a tím i jejich návštěvnost. Dojde-li k vytvoření nějaké divácké 

základny, je možné nabídnout televizi například sérii šesti ligových mítinků, z které by 

vznikly dva sestřihy, jeden po květnové a červnové a druhý po srpnové části třetího 

kola. Přítomnost v médiích by potom měla vést ke zvýšení zájmu sponzorů. Pokud se 

podaří získat sponzora a místo v médiích, dojde i k nárůstu divácké základny a ještě 

většímu zájmu sponzorů a médií, čímž se vlastně roztáčí spirála. Teorie sponzoringu ve 

sportu byla uvedena v kapitole 4.4.3 Sponzoring ve sportu. 

6.10 Marketing v ligových soutěžích družstev 

 Marketing obecně zajišťuje pro ČAS Česká atletika s.r.o., která je ve vlastnictví 

svazu a svou činností mu přináší finanční prostředky. Za rok 2011 to bylo téměř 16 

milionů Kč. Pokud by nějaká ze soutěží měla být nějakým způsobem cíleně 

propagována, pak je to extraliga, to se ale neděje a celá propagace leží na pořadatelích, 

kteří se starají o marketing jednotlivých utkání. ČAS k problému přistupuje takovým 

způsobem, že organizátory podporuje technologicky, personálně a finančně (pokud 

nejde o mítinky) a tím jim šetří finance, které by měli pořadatelé dát do PR a propagace 

utkání (6.6 Pořadatel utkání). To se ale úplně nedaří, proto svaz pořádá pro organizátory 
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vzdělávací semináře na téma pořádání atletických soutěží a režie atletického utkání, což 

by podle ČAS mělo vést ke zlepšení práce organizátorů. 

 Pro přehledné seznámení s marketingem soutěží družstev budou v následujících 

odstavcích popsány vlivy ČAS a pořadatelů na jednotlivé součásti marketingového 

mixu (4.3 Marketing, 4.4 Marketing ve sportu). 

6.10.1 Marketing soutěží družstev z pohledu ČAS 

 Z pohledu marketingu ČAS vysokou měrou ovlivňuje produkt. Produktem je 

v tomto případě atletické utkání. Atletický svaz vybírá organizátory. ČAS určuje, i jak 

je toto utkání zařazeno do soutěže, určuje jeho systém, pravidla a bodování, do jisté 

míry má i vliv na kvalitu závodníků, kteří se utkání účastní. Utkání ovlivňuje také 

výběrem hlavního rozhodčího a řídícího pracovníka. ČAS zajišťuje pořadatelům i režii 

utkání. Zařazení mítinku do extraligy může být divákem chápáno jako jistá značka 

kvality. 

 Distribuci produktu ovlivňuje ČAS výběrem pořadatelů, a tím i geografickým 

rozmístěním utkání. Dalším potencionálním kanálem distribuce utkání jsou média, kam 

se svaz snaží ligová utkání dostat. 

 Na cenu a propagaci nemá ČAS žádný vliv, toto nechává přímo na pořadatelích 

jednotlivých utkání. 

6.10.2 Marketing soutěží družstev z pohledu pořadatelů 

 Co se týká produktu, zajišťují organizátoři jeho část, která je divákem nejlépe 

vidět. Produkt ze strany organizátorů zahrnuje zázemí sportoviště (hlavně divácké), 

čistotu sportoviště, pořadatelskou službu a její ochotu, možnost občerstvení, atd. 

V případě mítinků mají pořadatelé vliv i na sportovní obsazení utkání. Dále pořadatelé 

ovlivňují i podobu materiálních součástí produktu, jako jsou například programy, 

propagační materiály, nebo vstupenky. 
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Z distribuce mohou pořadatelé ovlivnit například dostupnost sportoviště. To 

může zahrnovat dostupnost MHD, dostatek parkovacích míst v okolí nebo směrovky ke 

sportovišti. 

 Zcela na pořadatelích leží také cena vstupného. Při nízké divácké sledovanosti 

soutěží družstev ale bývá vstupné zdarma. 

 Propagace utkání a vlastně i celé soutěže závisí na pořadatelích. Ti mohou 

k propagaci využít všech možných prostředků, bývají však omezeni finančně. Proto se 

při propagaci nejčastěji používají plakáty. Dají se ale využít i kreativnější, cenově 

dostupné prostředky pro propagaci utkání a zlepšování PR. 

6.11 Programy rozvoje atletiky 

 Český atletický svaz si je vědom toho, jak důležitá je podpora mládeže a výběr 

talentů pro rozvoj české atletiky. Nejde jen o atletiku obecně, ale i o ligové soutěže 

družstev, kterým účast kvalitních závodníků přidává na prestiži. Dá se říci, že čím větší 

základna mladých atletů bude, tím více talentů se podaří zachytit a dovést je k vysoké 

výkonnosti. Jejich účast v systému ligových soutěží družstev je potom logická, protože 

už od mládežnických kategorií tvoří soutěže družstev základ jejich závodní činnosti. 

Český atletický svaz proto vytvořil několik programů, které mají širokou základnu mezi 

mládeží, výběr talentů a péči o ně zajistit. 

6.11.1 Atletika pro děti 

 Projekt atletika pro děti zahrnuje vznik atletických přípravek a školek. Cílem 

tohoto projektu je nabídnout rodičům a jejich dětem možnost pravidelně navštěvovat 

atletické kroužky a podpořit tím přípravu nejmladších atletů v oddílech. Cílovou 

skupinou projektu jsou děti ve věku od pěti do jedenácti let. ČAS se snaží přimět oddíly 

ke zřízení těchto přípravek a o podporu těch stávajících. V současné době jsou 

přípravky zřízeny ve více než 120 oddílech a navštěvuje je přes 10 000 dětí. Děti 

z přípravek se mohou účastnit i pro ně určených soutěží (Atletické školky a přípravky, 

2012). Projekt je částečně financován pomocí svých partnerů, kterými jsou: Česká 



80 
 

spořitelna, UPC a ČD Cargo, zbytek financí zajišťuje Český atletický svaz 

prostřednictvím státních dotací. 

6.11.2 Sportovní střediska 

 Sportovní střediska se soustředí na výběr potencionálních talentů a jejich další 

rozvoj. Vznikají při atletických oddílech. Sportovních středisek může být několik typů, 

řadí se sem sportovní středisko při atletickém oddílu, sportovní středisko při atletickém 

oddílu s návazností na konkrétní základní školu, sportovní středisko – doplňkové 

pracoviště a atletické přípravky. Součástí sportovního střediska s návazností na základní 

školu jsou sportovní třídy. Členové středisek jsou nejvýše starší žáci, pravidelně trénují, 

účastní se soutěží a připravují se na případný přechod do Sportovních center mládeže. 

6.11.3 Sportovní centra mládeže 

 Sportovní centra mládeže, zkráceně SCM, jsou zřizována pro jednotlivé kraje. 

V jejich čele stojí vždy vedoucí trenér SCM, který je profesionálním pracovníkem. 

Centra se starají o talentovanou mládež od patnácti do devatenácti let věku, ta je do nich 

zařazována na základě výkonnosti a perspektivnosti. Atleti zařazení v SCM trénují ve 

svých oddílech, jsou ale pod dohledem vedoucího trenéra. Podle výkonnosti jsou 

zařazeni do několika skupin, od čehož se také odvíjejí příspěvky na přípravu. 

6.11.4 Vrcholové sportovní centrum mládeže 

 Vrcholové sportovní centrum mládeže, jinak také VSCM, je jen jedno. Je 

zřízeno nově, aby se staralo o talentovanou mládež ve věku 20 až 22 let. VSCM je 

nejvyšším stupněm péče o mládež, funguje podobně jako SCM, má však přísnější 

kritéria. U jeho členů se předpokládá, že budou reprezentovat ČR v dospělých 

kategoriích. Funkci vedoucího trenéra VSCM vykonává zástupce šéftrenéra ČAS (Bor, 

Rudová, Rus, Purman, 2012). 
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6.11.5 Rozvoj atletiky z pohledu EAA 

 Evropská atletika se snaží podporovat atletiku z nadřazené pozice národním 

federacím. Značná pozornost EAA je věnována mezinárodním závodům mládeže, 

včetně soutěží družstev. Evropská atletika se snaží nabídnout celou škálu závodů tak, 

aby se mladí talenti mohli navzájem utkávat na nejvyšší úrovni (European Athletics, 

2011). EAA se ale snaží propagovat atletiku také v souladu se základními myšlenkami 

sportu pro všechny a zpřístupnit ji tím i sportovní veřejnosti. 

6.12 Vnější a divácké prostředí atletiky 

 Sport obecně a tudíž i atletika se nacházejí ve specifickém vnějším prostředí, 

které do značné míry utváří sportovní diváctví. V této kapitole bude toto prostředí a jeho 

vliv na atletiku podrobněji rozebráno. 

6.12.1 Globalizace ve sportu 

Sport, a tím i atletika, se potýká s moderním trendem globalizace, což vede 

k tomu, že diváci i od domácích soutěží žádají kvalitu blížící se těm nadnárodním. Tuto 

kvalitu samozřejmě nejde zaručit ve sportovních výkonech, ale měly by jí dosahovat 

doprovodné služby spojené s utkáním. Globalizace se projevuje i na poli sportovních 

médií, které informují o událostech sestupně, od nadnárodních soutěží k těm domácím a 

regionálním. 

 Tlaky globalizace působí i na samotné sportovní týmy, na kterých leží 

rozhodnutí, jestli chtějí provozovat svou činnost pro své spádové okolí a soustředit se 

tím spíše na sport pro všechny a občas najít nějaký talent, nebo jestli se zaměří na 

ekonomickou sílu, budou se snažit účastnit nejvyšších soutěží i za cenu toho, že místo 

výchovy vlastních talentů přeplatí cizí sportovce. Potom ale většinou nezbývají finance 

ani kapacity pro sport pro všechny, které jsou využity například na propagaci. 

Samozřejmě, se nejedná pouze o práci s talenty, ale o celkový model přístupu ke sportu.  
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6.12.2 Sportovní fandovství 

 Podle Sekota (2008) „je vhodné nazírat na sportovní jako na součást širšího 

komplexu konzumní kultury a konzumní praxe.“ V sociologii je považován sport za 

kulturní statek, jehož konzumní povaha je nejlépe vidět právě na sportovním fandovství. 

Zde je nejlépe vidět charakter sportu jako zboží s obrovským emočním nábojem. Diváci 

si kupují přístup ke sledování sportovních akcí ve formě zboží. Při sledování 

sportovních událostí mohou diváci svými bezprostředními reakcemi ovlivnit průběh 

hry, reakce trenérů, hráčů i rozhodčích. Tím pro fanouška podpora klubu ale nekončí, je 

si vědom i toho, že klub podporuje finančně nákupem vstupenky. Pro někoho je 

sportovní fandovství i prostředkem k utváření vlastní sociální a kulturní identity. 

 Sociologie odlišuje sportovního fandu a sportovního diváka. Sportovní fanda 

bývá spjat s jedním sportem a jedním klubem a realizuje se v projevech náklonnosti 

k němu. Účastní se klubových akcí, sleduje všechny novinky a nakupuje 

merchandisingové předměty. Naproti tomu divák sleduje sport jako divadelní 

představení a je povznesen nad klubovou rivalitu, záleží mu spíše na sportovním 

výkonu než na vítězi (Sekot, 2008). 
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7 SYNTETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

7.1 SWOT analýza systému ligových soutěží 

družstev 

 SWOT analýza je, jak už z jejího anglického názvu vyplývá, analýzou silných a 

slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Tato analýza je hojně využívána všemi typy 

organizací, v tomto případě bude zaměřena na systém ligových soutěží družstev 

řízených Českým atletickým svazem. Analýza silných a slabých stránek se zabývá 

vnitřním prostředím organizace nebo zkoumaného subjektu a analýza příležitostí a 

hrozeb se zabývá jeho vnějším prostředím a jeho stavem v budoucnosti. 

7.1.1 Silné stránky 

Silné stránky Možnosti rozvoje silných stránek 

Management - prohlubovat odbornost managementu 

  jeho dalším vzděláváním 

- zabránit rozpadu organizačního týmu 

- zajistit vzdělání a praxi manažerů, kteří 

  v budoucnu systém soutěží převezmou 

Tradice - zvyšovat povědomí o tradici soutěží 

  družstev na našem území 

Široká sportovní základna - soustředit se na nábor mládeže 

- vzdělávat trenéry, kteří v budoucnu 

  mládež povedou 

Účast kvalitních atletů - udržet kvalitu soutěží 

- vytvářet vhodné prostředí pro podávání 
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  výkonů na nejvyšší úrovni 

- přizpůsobit extraligu top atletům 

Obliba atletiky - přetavit oblibu atletiky ve skutečnou 

  diváckou sledovanost atletických soutěží 

Tabulka 4 – Silné stránky 

 Silné stránky je potřeba identifikovat a vyžít jich ve prospěch organizace. Tyto 

stránky se nacházejí ve vnitřním prostředí a subjekt je tedy může ovlivňovat. Po jejich 

nalezení je potřeba postarat se o jejich rozvoj a získat tím potřebnou konkurenční 

výhodu. U systému atletických ligových soutěží družstev není konkurenční prostředí 

přímo patrné, protože se dá v této oblasti označit za monopol. Na druhou stranu si tento 

systém konkuruje se soutěžemi v jiných sportech, navzájem si přebírají diváky, 

sponzory i mladé talenty. 

 Silnou stránkou systému ligových soutěží družstev je jeho management, který 

pořádal už řadu ročníků a je tedy na vysoké odborné úrovni a má mnohaletou praxi 

v oboru. Proto je nutné udržet tento tým pohromadě a nepřipustit odchod jeho členů, 

například za lepšími finančními podmínkami. Manažerům by také měl být umožněn 

osobní rozvoj a další vzdělávání v oboru, které je důležité i pro jejich případné 

nástupce, kteří by postupně měli získávat praxi a odbornost po boku zkušenějších 

manažerů, aby byli v budoucnu schopni přebrat jejich funkce. 

 Oproti mnohým jiným sportům je výhodou atletiky tradice a tím je myšleno jak 

soutěží družstev, tak i atletiky obecně. Tato výhoda je ale bezcenná, pokud o ní nikdo 

neví. Proto by ČAS měl pracovat na zvýšení povědomí o tradici utkání družstev, a to 

například publikování článků na toto téma v časopise Atletika, na internetu nebo i 

pomocí jiných médií. Další možností zvýšení povědomí o tradici soutěží družstev je 

připomínání zajímavostí z jejich historie, například při komentáři během samotných 

závodů. 

 Další nespornou výhodou je poměrně široká základna, a to jak sportovců, tak i 

oddílů, které je sdružují. Tato základna potom zásobuje ligové soutěže dostatečným 

množstvím talentů, kteří zvedají jejich úroveň. Aby nedošlo k přibrzdění tohoto 

procesu, je nutné zajistit přísun nových talentů do kategorií mládeže a zařídit, aby se 
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jich ujali kvalifikovaní trenéři, jejichž vzdělání je také potřeba zajistit. Ligové soutěže 

družstev by neměly být překážkou pro špičkové atlety, ale měly by být zpestřením 

jejich závodního období. Z toho důvodu byl zaveden systém mítinků, z kterých si 

mohou závodníci vybírat podle disciplín a nemusí se účastnit každého. 

 Pokud se bude dařit vše, co je popsáno v předchozím odstavci, budou ligy 

obsazeny kvalitními závodníky. V případě, že by kvalita soutěží poklesla, mohlo by 

však dojít k tomu, že tito dobří závodní začnou vyhledávat jiná utkání, například různé 

zahraniční mítinky, v kterých budou mít lepší podmínky pro podávání špičkových 

výkonů. To samé platí i v případě poklesu konkurence mezi závodníky, která je 

k dosahování solidních výkonů nutná. 

 Silnou stránkou, kterou se ale dlouhodobě nedaří využít, je obliba atletiky. Podle 

výzkumu Oddělení managementu sportu FTVS z roku 2000, který publikuje Čáslavová 

(2009), je atletika mezi populací ČR třetím nejoblíbenějším sportem. Proto, aby se 

atletické soutěže staly populárními i divácky, je nutné zatraktivnit jejich sledování.  

7.1.2 Slabé stránky 

Slabé stránky Možnosti nápravy slabých stránek 

Komplikovanost systému ligových soutěží 

družstev 

- snaha o zjednodušení systému ligových 

  soutěží družstev 

- lepší prezentace systému 

- zrušit rozdělení systému na Čechy, 

  Moravu a Slezsko 

Nízká divácká sledovanost - zatraktivnění ligových soutěží pro 

  diváky 

Složitý systém bodování - zjednodušení systému bodování 

Nevhodný výběr míst a dat konání - změnit metodu rozdělování družstev do 

  skupin 
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některých utkání - lépe rozprostřít jednotlivá kola nižších 

  soutěží do závodní sezóny 

Chyby na straně organizátorů - školení organizátorů 

- aktivnější podpora organizátorů ze 

  strany ČAS 

- zpřísnění povinností organizátorů 

Tabulka 5 - Slabé stránky 

 Věcí, na kterou by si organizace měla dávat pozor, jsou její slabé stránky. 

Pocházejí z vnitřního prostředí, takže se dají celkem dobře ovlivnit. Aby ale mohla 

organizace své slabiny napravit, musí je nejprve identifikovat, a k tomu slouží SWOT 

analýza. Neřešením svých slabých stránek se může organizace snadno dostat do 

problémů a to nejen s konkurencí. 

 Při pohledu na diagramy systému ligových soutěží si nelze nevšimnout jejich 

komplikovanosti (Příloha č. 8: Postupy a sestupy v systému ligových soutěží – muži, 

Příloha č. 9: Postupy a sestupy v systému ligových soutěží – ženy). Postupové klíče jsou 

tak složité, že se v nich nevyznají ani samotní závodníci. Další chaos přináší nutnost 

čekat na to, kdo vypadne z extraligy při postupu do nižších soutěží. Řešením této 

slabiny je zjednodušení celého systému soutěží. Systém ligových soutěží dělá zbytečně 

složitým také rozdělení nižších soutěží na České a Moravské a Slezské skupiny. Díky 

rozdílným postupovým klíčům a počtům zúčastněných družstev jsou skupiny v rámci 

jedné ligy výkonnostně diferencované. Tomu lze zabránit zrušením dělení na Čechy, 

Moravu a Slezsko, zavedením stejného množství, ale vyvážených skupin s jednotnými 

postupovými klíči, jejichž účastníci by však byli vybíráni s důrazem na místní 

příslušnost. Další možností je jeho lepší vysvětlení a prezentace ze strany svazu. Tento 

krok se dá udělat zvlášť nebo i současně s tím předchozím. Systém by mohl být 

zjednodušeně vysvětlen například na stránkách atletika.cz, nebo by mohl být vyvěšen na 

nástěnce přímo v průběhu utkání. 

 Problémem ligových soutěží družstev je také jejich nízká divácká sledovanost. 

Potenciál pro zvýšení divácké sledovanosti má hlavně extraliga, k jejímu zvýšení by 

mohlo dojít zjednodušením systému soutěže a tím i lepší orientaci v něm. Soutěž se dá 
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divácky zatraktivnit i lepším výsledkovým servisem. Výsledky by měly být jednoduše 

přístupné i na internetu, a to pokud možno i ty průběžné. K tomuto účelu by mohla 

vzniknout sekce ligových soutěží na stránkách atletika.cz. Pro diváky by také bylo jistě 

zajímavé, kdyby utkání nemělo pouze hlasatele, ale spíše moderátora, který by diváky 

více vtáhl do utkání, například krátkými rozhovory s vítězi nebo favority. Prvním 

krokem k zpřístupnění atletiky divákům bylo zavedení systému mítinků v extralize, 

které jsou mnohem kratší než klasická utkání, a tím i pro diváka příjemnější. 

 Složitý systém bodování je další slabou stránkou. Jeho komplikovanost spočívá 

v tom, že jsou v systému ligových soutěží použity různé systémy bodování (pro 

extraligu a pro nižší soutěže), které už samy o sobě jsou složité. Proto se nabízí řešení 

jeden z nich zrušit. V současnosti to vypadá, že bude do extraligy navrácen stejný 

systém bodování, jako je v nižších soutěžích. To z toho důvodu, že systém bodování 

podle tabulek IAAF při dosahování nižších výkonů než na evropské úrovni 

nadhodnocuje některé disciplíny. 

 Jako slabou stránku lze označit i nevhodný výběr dat a míst konání některých 

utkání. U dat konání dochází k tomu, že jsou například dvě kola týden za sebou a po té 

následuje měsíční proluka, proto by bylo vhodné termíny jednotlivých kol lépe 

rozprostřít do závodní sezóny. Termíny samozřejmě závisí na datech konání 

důležitějších závodů, to by ale nemuselo bezvýhradně platit pro nižší soutěže, protože 

se nedá předpokládat, že se velké množství závodníků z těchto soutěží zúčastní závodů 

evropské nebo světové úrovně. Nevhodným umístěním některých utkání se rozumí 

jejich konání v místech, která jsou pro ostatní oddíly náročná na dojíždění, to 

samozřejmě platí pouze pro nižší soutěže. Řešením tohoto problému je lepší rozmístění 

družstev do skupin, které by více přihlíželo k jejich geografickému rozmístění. 

 Systém soutěží a hlavně extraligu mohou poškodit i chyby na straně 

organizátorů. Jejich úloha je nadmíru důležitá, protože teprve výsledek jejich práce je 

pro diváka viditelný. Aby nedocházelo k jejich selhání, je nutné zajistit proškolení 

organizátorů v oblasti pořádání atletických soutěží. ČAS by měl organizátory lépe 

podporovat, například vyčleněním jednoho pracovníka pro komunikaci s organizátory 

soutěží a dozor nad nimi nebo vytvořením přehledného manuálu pro pořádání soutěží, 

jak to dělá například USATF. Možným řešením je i rozšíření povinností pořadatele o 

propagaci akce a dalších povinností vedoucích ke zkvalitnění utkání. 
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7.1.3 Příležitosti 

Příležitosti Možnosti využití příležitostí 

Nalezení partnera nebo sponzora pro 

extraligu 

- využití finančních prostředků k dalšímu 

  rozvoji ligy 

Divácká atraktivnost atletiky - přilákání diváků 

- přilákání sponzorů 

Reakce na změny sytému ligových soutěží 

družstev 

- využít případný příbytek diváků k lákání 

  sponzorů 

Reakce na zlepšení diváckého komfortu - využít případné zvýšení diváckého 

  zájmu k lákání sponzorů a nových 

  talentů 

Objev nových talentů - přivést je k ligovým soutěžím a zvýšit 

  tak jejich kvalitu 

Tabulka 6 - Příležitosti 

  

 Příležitosti jsou pozitivní trendy ve vnějším prostředí organizace. Jejich 

zanalyzováním je možné je konstruktivně využít pro růst organizace a její další rozvoj. 

Pokud je organizace nevyužije, připravuje se zcela zbytečně o potencionální 

konkurenční výhody. 

 Velkou příležitostí, hlavně pro extraligu, je nalezení silného partnera nebo 

sponzora, který by byl ochoten s nejvyšší českou atletickou soutěží spojit své jméno. 

Lze namítat, že nalezení sponzora není vnějším trendem, ale není tomu tak. Samotné 

hledání vychází sice z vnitřního prostředí organizace, ale něco jiného je nalezení 

partnera, který přichází z vnějšího prostředí se svými cíli a očekáváními. Nalezení  
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partnera by mohlo přinést extralize finanční prostředky pro její další rozvoj, například 

na zapojování dalších moderních technologií. 

 To, že diváky atletika zajímá, ale reálně ji nesledují, bylo už probráno 

v předchozí kapitole. Pokud by se podařilo již zmíněnými prostředky přilákat diváky ke 

sledování atletických soutěží, vedlo by to i ke zvýšení zájmu sponzorů, kteří přinášejí 

finanční prostředky.  

 Ke zvýšení diváckého zájmu by mohly vést i další dvě příležitosti, a to reakce na 

změny systému ligových soutěží družstev a reakce na zlepšení diváckého komfortu. 

Možnosti, jak toho dosáhnout, byly popsány o několik odstavců výše. Vyšší divácký 

zájem o atletiku by logicky vedl k vyššímu zájmu sponzorů a pravděpodobně i 

k vyššímu zájmu talentované mládeže o tento sport. 

 To souvisí s další příležitostí, kterou je objev nových atletických talentů, kteří by 

při účasti v ligových soutěžích zvedali jejich kvalitu a prestiž. Kvalitní závodníci jsou 

také lákadlem pro diváky i sponzory. 

7.1.4 Hrozby 

Hrozby Eliminace hrozeb 

Nedostatek finančních prostředků - investovat s rozvahou 

- sehnat sponzora nebo partnera 

- tvořit rezervy 

- podpora oddílů 

- podpora pořadatelů utkání 

Konkurence soutěží v jiných sportech - zatraktivnění ligových soutěží družstev 

- nábor mladých talentů 

Úbytek členů ČAS - modernizace image atletiky 

- nábor nových členů 
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Aféry a skandály - důkladná kontrola na všech úrovních 

Reakce na nepovedené změny v systému 

ligových soutěží 

- všechny změny před jejich aplikací 

  důkladně analyzovat 

- informovat o změnách a vysvětlovat je 

Tabulka 7 - Hrozby 

 Hrozby vnějšího prostředí by v budoucnu mohly mít neblahý vliv na rozvoj 

organizace a její konkurenční postavení. Proto je nezbytností tyto hrozby včas odhalit a 

zavést taková opatření, která eliminují jejich dopad. Protože se hrozby nacházejí ve 

vnějším prostředí, je samotné nemůže organizace ovlivnit. 

 Nedostatek finančních prostředků je v dnešní době, zmítané krizí, problémem 

nejen ve sportu. Firmy, jejichž zisky poklesly, nejsou tolik ochotny investovat své 

peníze do sponzoringu sportu a raději volí běžnější formy marketingu. Nejisté finanční 

situaci nahrávají také problémy ČSTV po pádu Sazky a nedořešená koncepce podpory 

sportu ze strany státu. Následky tohoto vývoje lze eliminovat uváženým a střídmým 

investováním a tvorbou dostatečných rezerv pro chod ligových soutěží v případě 

dočasného přerušení přísunu financí. Výhodou by také bylo i přes obtíže získat 

sponzora nebo partnera, který by pomohl ligové soutěže financovat. Kromě toho, že by 

se s nedostatkem financí mohl potýkat ČAS, to samé hrozí i jednotlivým oddílům, které 

se soutěží účastní. Asi nejvyšší položkou, která se účasti v ligových soutěžích týká, jsou 

náklady na dopravu. Ty se dají snížit lepším rozmístěním oddílů do skupin soutěží, kdy 

bude brán vyšší zřetel na jejich geografickou polohu. Finančním problémem může být 

také pořadatelství utkání, pokud by se tak stalo, mohl by ČAS navýšit příspěvky na 

pořadatelství. Největší hrozbou tohoto vývoje by byl odchod oddílů ze soutěží kvůli 

jejich finanční náročnosti. 

 Dalším negativním trendem je konkurence ze strany soutěží v jiných sportech. 

Ty mohou ligovým soutěžím družstev pořádaným ČAS přebírat potencionální sponzory, 

diváky i sportovní talenty. Aby atletické soutěže v konkurenci obstály, je potřeba zvýšit 

jejich atraktivitu pro zájemce ze všech tří cílových skupin. Dalším řešením je nábor 

mladých talentů, kteří v budoucnu budou zajišťovat sportovní kvalitu systému soutěží. 



91 
 

 Hrozbou pro českou atletiku je úbytek členů ČAS. To je dáno vyšší atraktivností 

jiných, dynamicky se rozvíjejících sportů, jako je třeba florbal. Atletika se proto musí 

snažit o modernizaci svého image, aby byla zajímavá pro mladé začínající sportovce. 

Samozřejmostí je, že čím bude větší zájem diváků i sponzorů o atletiku, tím se zvýší i 

zájem mládeže. 

 Poškodit pozici atletických soutěží mohou i případné aféry a skandály. Může se 

jednat o skandály finanční povahy, které většinou bývají produktem výše postavených 

manažerů, může se jednat také o dopingové aféry, které leží přímo na sportovcích, nebo 

například o zranění diváků při vrhačských disciplínách, která by byla chybou 

pořadatelů. Na všechny tyto typy nepříjemností platí důsledná kontrola na všech 

stupních řízení, a to nejen následná, ale i preventivní. Pomoct může také šíření osvěty, 

například o škodlivosti dopingu. 

 Hrozbou pro systém ligových soutěží družstev jsou i jeho nepovedené změny a 

negativní reakce na ně. Prevencí je proto dostatečná analýza plánovaných změn a jejich 

pečlivé zhodnocení. V případě jejich zavedení je nutné je správně vysvětlit a včas o nich 

informovat. 

7.1.5 Shrnutí výsledků SWOT analýzy 

 Provedená SWOT analýza naznačuje některé směry, kterými by se mohl ČAS 

při pořádání ligových soutěží družstev ubírat. Naplnění alespoň některých poznatků 

analýzy by jistě vedlo k lepšímu využití silných stránek, k alespoň částečné eliminaci 

některých slabých stránek, k využití příležitostí a vyhnutí se hrozbám, které by mohly 

fungování ligových soutěží družstev narušit. 

 Z pohledu diváka je atletika atraktivním sportem, ale nenabízí mu žádné důvody, 

proč ji sledovat, spíše naopak. Jeho nedostatečná informovanost a komplikovanost 

systému i bodování vede k tomu, že atletiku záměrně sledovat nebude. Proto musí jít 

organizátoři soutěží divákovi naproti, zjednodušit a lépe mu vysvětlit systém soutěží a 

bodování. To se týká hlavně extraligy, ve které se jednotlivá kola navzájem překrývají. 

Nárůstu divácké sledovanosti by jistě pomohlo zlepšení výsledkového servisu, a to 

například pružnějším sdělováním průběžného stavu utkání i soutěže nebo rychlejším 
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zpracování výsledků v nižších soutěžích. S tím souvisí i snadnější dostupnost výsledků 

na internetu. Zatraktivnit utkání by mohl také hlasatel, který by se měl stát spíše 

moderátorem utkání a zprostředkovatelem aktuálního dění divákům. 

 Z pohledu případných sponzorů a partnerů je podstatné, kolik lidí za jimi 

investované peníze do sportu osloví. Proto je lákají hlavně divácky atraktivnější 

soutěže. Pokud by ale narostla divácká sledovanost atletických soutěží, narostl by i 

zájem sponzorů. Jejich zájmu o atletiku by mohla nahrávat i image atletiky, v porovnání 

například s fotbalem, jako čestného a férového sportu. Tuto pověst atletiky by bylo 

dobré udržovat. 

 Pro mladé nadějné sportovce a jejich rodiče bude atletika o to větším lákadlem, 

čím větší budou úspěchy našich atletů na mezinárodním poli, a čím větší bude její 

divácká sledovanost. Jistou úlohu mohou hrát také finance, pokud například fotbalový 

oddíl může dětem proplatit soustředění a kopačky a atletický oddíl si nic podobného 

nemůže dovolit, jde o jasnou nevýhodu. 
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8 DOPORUČENÍ PRO ORGANIZÁTORY 

LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ DRUŽSTEV 

 Na úvod této kapitoly musí být zdůrazněno, že jsou zde uvedena pouze 

doporučení, která je potřeba ještě dále rozpracovat, analyzovat a rozebrat jejich možné 

důsledky. Tato doporučení lze tedy chápat spíše jako soubor nápadů na vylepšení 

systému ligových soutěží družstev. Tím však není ubráno na jejich důležitosti a 

přínosnosti jejich dalšího rozpracování. Pro lepší orientaci byly návrhy na zlepšení 

rozděleny do čtyř podkapitol. 

8.1 Zjednodušení systému ligových soutěží 

družstev 

 Systém soutěží družstev je zbytečně složitý, a to jak uspořádáním nižších 

soutěží, tak i současnou podobou extraligy. Pokud by extraliga měla přilákat diváky, 

média a tím i sponzory, měla by být výrazně zjednodušena. Pokud si divák bude jistý 

tím, o co v danou chvíli právě jde, soutěž pro něj bude rozhodně zajímavější. 

Doporučení: 

- Zjednodušit systém nižších soutěží zrušením rozdělení na Čechy a Moravu a Slezsko. 

  Toto rozdělení má sice své historické opodstatnění, ale jeho zrušením by odpadly 

  problémy s postupy a sestupy podle místní příslušnosti. Mohlo by dojít také 

  k vyrovnání počtů družstev v jednotlivých skupinách lig a k nárůstu kvality II. ligy 

  mužů na Moravě a ve Slezsku, z které by šlo sestoupit i postoupit v prolínací 

  soutěži spojené pro celou II. ligu mužů. 

- Přijmout zamýšlené změny v extralize, která by podle nich měla být zúžena na osm 

  družstev mužů a žen, čímž by měla vzrůst její kvalita. Přínosem by bylo i vyřazení 

  MČR jednotlivců z extraligy, a naopak zařazení dalších mítinků, z kterých by vznikla 

  dvě kola. Správným krokem se zdá i návrat k původnímu systému bodování pomocí 

  vedlejších bodů, čímž by došlo ke sjednocení tohoto bodování pro celý systém soutěží. 



94 
 

- Další zjednodušení extraligy by bylo také přínosem. Mohlo by jít o posunutí prvního 

  kola, které má klasickou podobu, ještě před první mítink druhého kola tak, aby kola 

  neprobíhala současně. Další možností je úplné zrušení prvního kola v klasické podobě 

  a jeho nahrazení dalšími mítinky, čímž by se extraliga mohla stát sérií několika 

  mítinků. 

8.2 Zlepšení podpory pořadatelů utkání 

 Přesto, že se podpora pořadatelů a komunikace s nimi ze strany ČAS poslední 

dobou výrazně zlepšuje, existují prostory pro další rozvoj. Problémem pořadatelů je, že 

většinou nejde o profesionály, ale o dobrovolníky, kteří se pořadatelství utkání věnují 

při zaměstnání. Tím pádem jim k této činnosti často scházejí potřebné znalosti. 

Doporučení: 

- Vyčlenění jednoho profesionálního pracovníka ČAS pro komunikaci s pořadateli a 

  jejich podporu by jistě vedlo ke zlepšení situace. Náplní jeho práce by byla pomoc 

  organizátorům s přípravami utkání v podobě konzultací různých problémů, dále 

  kontrola pořadatelů a tvorba informačního zázemí pro pořádání utkání. Nevýhodou 

  jsou ale finanční náklady na jeho plat. 

- Vytvoření manuálu pro pořádání atletických utkání by mohlo být prací pro 

  zaměstnance zmíněného v předchozím odstavci. Manuály k pořádání utkání vydává 

  například USATF, obsahují stručný a přehledný seznam úkonů v časové souslednosti, 

  který je potřeba splnit pro úspěšné uspořádání atletického mítinku. Takto vytvořený 

  manuál by se stal cenným zdrojem informací pro pořadatele. 

- Extraligový mítink jako značka kvality. Tak by měly být chápány mítinky zařazené do 

  extraligy. Pro mítink zařazený do extraligy by měl ČAS vytvořit jakousi značku 

  kvality, ve smyslu například EAA Premium Meetings, nebo IAAF Super Grand Prix, 

  samozřejmě v českém prostředí. Značka by mohla mít například název Extraligový 

  mítink ČAS a samozřejmě i grafickou podobu. Pro diváky by z toho mělo vyplynout, 

  že mítink musel splnit nějaké požadavky, aby se do extraligy dostal, a tím je zaručena 

  určitá kvalita. 
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8.3 Zlepšení PR extraligy 

 Pro diváka je atletická extraliga družstev trochu imaginárním pojmem, protože o 

ní není řádně informován, a jestliže chce nějaké informace získat, musí je složitě 

dohledávat. Přitom náprava tohoto problému nemusí být nijak složitá, jde jen o to, začít 

počítat s tím, že nejvyšší atletickou soutěž může někdo sledovat. 

Doporučení: 

- Vytvořit extraligu jako značku je výzvou pro její management. Jde o vytvoření 

  jasného, dobře zapamatovatelného a úderného loga a grafického stylu, kterým se bude 

  extraliga prezentovat (stávající logo extraligy je uvedeno jako příloha č. 12 Logo 

atletické extraligy). Pouze tím ale extraliga jako značka fungovat nezačne, divák 

  musí jít na extraligový mítink, ne na mítink, kde kromě jiného také uvidí extraligu. PR 

  musí tedy směřovat k tomu, aby bylo jasně patrné, že extraliga je něco většího a 

  komplexnějšího, co jeden mítink přesahuje a dělá z něj jen součást ligy.  

- Vytvořit webové stránky extraligy s uceleným obsahem a přehlednými informacemi, 

  které by byly zajímavé pro případné diváky a návštěvníky stránek. Měly by kromě 

  jiného obsahovat například informace o zúčastněných oddílech, výsledkový servis, 

  statistiky, časový harmonogram soutěže nebo programy jednotlivých kol. Stránky by 

  měly využívat stejného grafického stylu jako extraliga ve svých materiálech. 

  K propagaci ligy by mohl být použit i Facebook, Twitter nebo další moderní kanály. 

8.4 Zlepšení diváckého servisu, spojeného s utkáním 

 Dnešní podoba extraligy sice dělá krok vstříc divákovi, má však stále velké 

rezervy. Utkání mají sice na starosti pořadatelé, to ale neznamená, že je ČAS nemůže 

lépe usměrňovat nebo do podoby utkání alespoň v omezené míře zasahovat. ČAS musí 

využít všechny možnosti, jak jít divákovi naproti. 

Doporučení: 

- Z hlasatele udělat spíše moderátora utkání, který by nebyl jen slyšet, ale i vidět. 

  Tohoto se využívá například o přestávkách v hokeji, atletika má ale tu výhodu, že 
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  může být moderátor na ploše stadionu přítomen nepřetržitě. Neměl by jen hlásit, kdo 

  nastupuje k soutěži a jakého dosáhl výkonu, ale dávat to do kontextu se stavem utkání 

  a ligy. Možným zpestřením by mohly být i rozhovory s favority a vítězi soutěží. 

- Zajistit lepší výsledkový servis, ve kterém nejde jen o rychlé zveřejnění výsledků 

  v rozhlase a na nástěnce. Divák by měl mít i lepší přehled o průběžných výsledcích 

  kola a aktuálním stavu soutěže, aby si s nimi mohl dávat do kontextu aktuální dění na 

  stadionu. K tomu lze například lépe využít světelné tabule. Výsledky by mohly být 

  průběžně zveřejňovány i online takovým způsobem, aby byly přístupné například i 

  přes chytré mobilní telefony, ve kterých si je mohou diváci najít bez toho, aby se 

  zvedali ze svého místa. 

- Více odkazů na příslušnost k extralize by dalo divákovi jasně najevo, na jakém utkání 

  se právě nachází, a pomohlo by to budovat i image extraligy. K tomu je možné využít 

  bannery, reklamní pásy nebo i jednotnou podobu výsledkových listin s logem 

  extraligy, to samé platí i pro tištěné časové pořady a programy. 

8.5 Nalezení partnera pro extraligu 

 Partner extraligy nemusí do soutěže hned přinést velké objemy peněz, k tomu se 

může nejvyšší soutěž družstev propracovat až postupnými kroky. Stejně tak nemusí být 

extraligové mítinky hned nabízeny televizi, která o ně zatím nemá zájem, vše potřebuje 

svůj čas. 

Doporučení: 

- Najít pro extraligu mediálního partnera, který by o dění v nejvyšší soutěži pravidelně 

  informoval širší veřejnost, například výměnou za umístění reklam na sportovišti nebo 

  i jména v názvu soutěže, popřípadě další služby. Rozhodně nemusí jít o televizi, může 

  se jednat například o celostátní rádio, noviny nebo internetový portál typu idnes.cz, 

  sport.cz nebo novinky.cz. To by sice nemělo finanční přínos, ale mohlo by dojít 

  k nárůstu diváckého zájmu, který se projeví zájmem sponzorů až v delším časovém 

  horizontu. 
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9 ZÁVĚR 

 Věřím, že tato diplomová práce splnila cíle, jež si dávala v úvodu, byly jimi 

analýza systému ligových soutěží družstev řízených Českým atletickým svazem 

z pohledu managementu a marketingu a následná tvorba souboru doporučení pro další 

rozvoj soutěží. Obojího bylo dosaženo a zjištění, ke kterým jsem dospěl, byla popsána 

v předchozích kapitolách práce. 

 Během tvorby této práce jsem si rozšířil obzory jak v managementu, tak i v 

atletice a jejích soutěžích a setkal jsem se s různými názory na problémy řešené 

v diplomové práci. Doufám, že se mi tyto nově získané zkušenosti podařilo do 

jednotlivých kapitol zakomponovat a zprostředkovat je tak ostatním, kteří tuto práci 

budou číst, nebo z ní i dále čerpat. Vhodné by bylo, kdyby se někdo touto 

problematikou dále zabýval a rozšířil mnou získané poznatky. 

 Věřím, že obsah práce pomůže i Českému atletickému svazu při hledání ideální 

podoby systému ligových soutěží družstev. Některá má doporučení mohou být jistě 

v praxi přínosem, než se tam však dostanou, je nutné se jimi ještě dále zabývat a 

prověřit je. Snad se i díky nim podaří v atletice vybudovat systém ligových soutěží 

konkurující ostatním sportům, a to jak výkonnostně, tak divácky a marketingově. 
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