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Abstrakt 

Sokol, jako jedna z tradičních masových zájmových organizací v České republice, 

navazuje na tradici z doby svého zaloţení v roce 1862. Navzdory tomu, ţe dokázala 

překonat několik zákazů své činnosti a vţdy se znovu „zvednout ode dna“, moderní doba  

a způsob jejího ţivotního stylu by pro ni mohly být osudovými. Zvláště skutečně tradiční 

sokolský program – všestrannost, se ve srovnání s tzv. specializovanými sporty netěší příliš 

velké oblibě mezi veřejností, ani mezi sponzory. Práce proto popisuje postoj vybraných 

skupin stakeholderů vybrané sokolské jednoty a jejich názory právě na program sokolské 

všestrannosti a jeho vztah s komunitou, intenzitu komunikace s nimi, reálný a potenciální 

přínos Sokola pro komunitu, apod. Výstupem diplomové práce je navrţení strategie pro 

práci s jednotlivými členy komunity. 

 

Abstract 

Sokol, as one of the traditional mass special – interest organizations in the Czech republic 

relates on the tradition from the point of its foundation in 1862. Despite the fact that this 

organization proved to overcome several prohibitions its activities and to re-established, 

the modern period and its life style could be fatal for it. Especially the traditional program 

– universality is not as popular as so - called special sports among public neither donors. 

Because of that the thesis describes an attitude of selected groups of Sokol club´s Písek 

stakeholders, and its opinions about the universality, the reference to a community, the 

strenght of communication, the real and potencial Sokol´s benefit for a community, etc. 

The output of the thesis is proposing of the strategy for the work with particular members 

of community. 

 

Klíčová slova: Sokol, všestrannost, komunita, komunikace, stakeholdeři, komercializace, 

marketizace 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Obsah 
1.  ÚVOD  ....................................................................................................................................... 1 

2.  TEORETICKÁ ČÁST  .......................................................................................................... 3 

2.1  Metodologie teoretické části  .................................................................................... 3 

2.2  Společenská důleţitost  tématu  ................................................................................. 4 

2.3  Hlavní specifika Sokola  ............................................................................................. 6 

2.4  Stručná historie TJ Sokol obecně (jako pozdější  ČOS)  ................................. 12 

2.5  Historie TJ Sokol Písek  ............................................................................................ 17 

2.6  TJ Sokol Písek od svého znovuobnovení v  roce 1991  ................................... 22 

2.7  Obrázek organizace  .................................................................................................... 25 

2.8  Budování vztahu organizace –  komunita  ............................................................ 28 

3.  EMPIRICKÁ ČÁST  ............................................................................................................ 31 

3.1  Metodologie empirické části  .................................................................................. 31 

3.2  TJ Sokol Písek –  identifikace současných problémů (všestrannost vs.  

sportovní oddíly)  ........................................................................................................... 33 

3.2.1  Problém č. 1 –  úbytek členů odboru všestrannosti  .................................. 36 

3.2.2  Problém č. 2 –  konkurence j iných sportovních zařízení v  Písku  ........ 42 

3.2.3  Problém č. 3 –  t rendy v občanské společnost i :  t lak na komercializaci  

OOS  47 

3.3  Výběr konkrétních skupin s takeholderů vzhledem k  výše jmenovaným 

problémům  ....................................................................................................................... 52 

3.4  Výsledky výzkumu  ..................................................................................................... 57 

3.4.1  Obraz Sokola Písek v  místním tisku  ............................................................ 58 

3.4.2  Pohled rodičů s  dětmi v  předškolním věku na sluţby všestrannosti  

Sokola Písek  ......................................................................................................... 61 

3.4.3  Pohled klientů dalších sportovních zařízení na všestrannost Sokola 

Písek  ....................................................................................................................... 62 

3.4.4  Webové stránky písecké všestrannosti  vs.  webové stránky j iných 

sokolských jednot a dalších sportovních zařízení  ................................... 68 

3.5  Praktická doporučení -  budování image organizace  ....................................... 70 

3.5.1  Budování členské základy  ............................................................................... 71 

3.5.2  Důvěryhodnost organizace  .............................................................................. 74 

3.5.3  Firemní kultura organizace  ............................................................................. 77 

4.  ZÁVĚR  ................................................................................................................................... 81 

Pouţité zkratky  ........................................................................................................................... 84 

Seznam pouţité l i teratury  ........................................................................................................ 85 



 
 

Seznam elektronických zdrojů  ............................................................................................... 88 

Přílohy  ............................................................................................................................................ 90 

 

 



1 
 

1. ÚVOD 

Sokol je tradiční organizací s bohatou historií. Jeho vliv na podobu českého národa je 

zřejmý. Vzhledem k současným trendům je však budoucnost Sokola v jeho tradiční podobě 

přinejmenším předmětem nejrůznějších dohadů. Důraz na tradiční hodnoty, jakými jsou 

oddanost vlasti, národní hrdost, tělesná zdatnost a kulturní vyspělost jsou svým způsobem 

stále aktuální, jejich ústřední podoba se však mění. Tradiční organizace se potýkají 

s úbytkem členů a se stárnutím členské základny. Souvisí to především s proměnou 

fungování občanského sektoru, který ve výrazné míře ovlivňuje komercionalizace  

a profesionalizace.  

Ruku v ruce s touto skutečností jde hlavní přínos této diplomové práce, jejímţ cílem 

je zanalyzovat současnou situaci jedné ze sokolských jednot s ohledem na tradiční odbor 

všestrannosti, který pociťuje nezájem veřejnosti více neţ specializované sporty, pro něţ 

není tak obtíţné zaujmout nejenom diváky, ale také sponzory, a na základě rozhovorů  

a dotazníků adresovaných vybraným skupinám stakeholderů formulovat moţná doporučení 

pro formování pozitivního vztahu s komunitou. Tato doporučení reflektují postoje a názory 

jednotlivých skupin stakeholderů, které jsem zjistila na základě provedeného výzkumu. Pro 

vypracování jsem stanovila následující výzkumné otázky:  

a) V čem lze spatřovat komunitní rysy Sokola? 

b) Jaká je současná situace Sokola (konkrétně Sokola Písek)?  

a. V čem se současná sokolská situace liší od historie? 

c) Jak zlepšit současnou situaci Sokola Písek s vyuţitím konceptů moderního 

marketingu? 

Práce vychází z předpokladu fungování Sokola jako komunitní organizace; z teorie 

marketingového prostředí, na jejímţ základě jsem stanovila jednotlivé skupiny 

stakeholderů; dále z konceptu dobrovolnictví a s ním spojenými benefity, ale také 

povinnostmi, které dobrovolnictví přináší neziskovým organizacím; a z teorií PR, 

marketizace/komercializace a marketingu, včetně sociálního marketingu, tj. marketingu 

neziskových organizací.  

Pro realizaci práce jsem zvolila design případové studie, v rámci sběru dat jsem 

vyuţila techniky jak kvalitativního, tak kvantitativního výzkumu: analýzu dokumentů, 



2 
 

zúčastněné pozorování, neformální rozhovory, dotazník, anketu 
1
. Výsledkem 

realizovaného výzkumu je formulace moţných kroků vedoucích ke zlepšení vztahu Sokola 

Písek k vybraným skupinám stakeholderů. Tato doporučení jsou formulována na základě 

informací zjištěných během výzkumu. O pouţitých výzkumných metodách a výzkumném 

vzorku pojednávám na začátku kapitoly 2. Teoretická část a kapitoly 3. Empirická část. 

K tématu této práce jsem se dostala prostřednictvím samotných členů TJ Sokol Písek, 

kteří měli pocit, ţe by se měl zlepšit proces fungování organizace a způsob její komunikace 

nejenom směrem k dobrovolníkům a členům (tj. interní komunikace), ale také směrem 

k veřejnosti, jako potenciálním klientům a donorům. Rozhodli jsme se proto vyuţít 

aktuálnost tématu k napsání diplomové práce. 

  

                                                           
1
 Bliţší popis kaţdé ze zvolených technik uvedu na začátku kapitoly 2. Teoretická část, a na začátku kapitoly 

3. Empirická část. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST  

V teoretické části zdůvodním důleţitost zvoleného tématu, a krátce představím 

historii Sokola obecně (jako pozdější ČOS) a historii Sokola Písek (příklad konkrétní 

sokolské jednoty, která je předmětem této případové studie).  

2.1 Metodologie teoretické části  

V teoretické části jsem se zaměřila na analýzu dokumentů, nezbytných pro kvalitní 

zpracování případové studie. Pro design kvalitativního výzkumu - případovou studii jsem 

se rozhodla vzhledem ke zvolenému tématu, které jiţ při formulaci vyţadovalo úzkou 

spolupráci s konkrétní neziskovou organizací, a pro splnění cíle (tj. zjištění postoje 

stakeholderů k dané organizaci) předpokládalo shromaţďování velkého mnoţství 

informací o dané organizaci. (Hendl, 2005)  

Případovou studii povaţuji za vhodný způsob, jak získat celistvou představu  

o zkoumané organizaci, aniţ bych se cítila vázána vědomím, ţe zvolený design vyţaduje 

cykličnost procesu, a jde v podstatě o nikdy nekončící běh (jako je tomu v případě akčního 

výzkumu). 

Na základě literatury jsem stanovila teoretické předpoklady o povaze problémů  

v Sokole Písek, a pravděpodobné důvody těchto problémů 
2
. Vzhledem k takto získaným 

informacím jsem vytvořila podrobný plán výzkumu (tj. konkrétní výzkumné otázky, 

předpoklady/hypotézy, jednotky analýzy, logiku spojující data a předpoklady/hypotézy, 

kritéria pro vyhodnocování závěrů/zjištění), z nichţ jsem během výzkumu vycházela. 

V případě zdůvodnění společenské důleţitosti zvoleného tématu jsem během 

analýzy dokumentů vycházela především z postoje MŠMT a Evropské komise, a z odborné 

literatury věnující se právě sportovním dobrovolnickým organizacím a jejich působení 

v dnešní společnosti. 

V případě historie šlo především o literaturu související s historií a současnou situací 

ČOS a Sokola Písek, popisující důvody vzniku, průběh existence, a období po roce 1989, 

kdy se Sokol začal znovu obnovovat. V této oblasti jsem se kromě vývoje organizace 

zaměřila především na to, v čem spočívá komunitní charakter Sokola, jak se projevoval,  

a zda přetrval do současnosti. 

                                                           
2
 Ty jsou předmětem empirické části. 
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2.2 Společenská důleţitost tématu  

Sportovní a tělovýchovné spolky fungují v českých zemích jiţ dlouhou řadu let. 

Skutečnost, ţe je jejich činnost postavena převáţně na práci dobrovolníků, ať uţ trenérů, 

cvičitelů, rozhodčích či funkcionářů, přispívá ke sniţování výdajů, které by rozsah této 

oblasti jinak vyţadoval. (Dostupné z http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-politiky-v-

telovychove-a-sportu-v-ceske-republice, ze dne 29. 3.) 

V roce 1990 obnovilo svou činnost, přerušenou z rozhodnutí komunistické strany, 

mnoho sportovních organizací, mezi nimi právě Česká obec Sokolská (ČOS). A v současné 

době se sportovní či tělovýchovné spolkové činnosti v České republice věnuje více neţ 

20 000 lokálně působících klubů a jednot, a více neţ 150 sportovních svazů s celostátní 

působností. Většina z nich se spojila do střešních sportovních institucí, jako je například 

Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) nebo jiţ zmíněná ČOS. Deset nejpočetnějších 

střešních organizací vytvořilo v roce 1994 Všesportovní kolegium ČR 
3
, slouţící uţší 

koordinaci a zastupování společných zájmů všech tělovýchovných a sportovních 

občanských sdruţení zejména ve vztahu ke státu. (Dostupné  

z http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-politiky-v-telovychove-a-sportu-v-ceske-

republice, ze dne 29. 3.) 

V současné době se však dobrovolnické sportovní organizace potýkají s řadou 

problémů. Ty souvisí především s jejich dobrovolnickou povahou, a s rozsáhlým 

nemovitým majetkem, na jehoţ správu nemají dobrovolnické sportovní organizace 

dostatek finančních prostředků. (ibid.) 

„Obecně se dá říci, ţe do sféry sportu míří poměrně velké objemy financí, coţ se týká 

jak jeho komerční, tak i nekomerční sloţky.“ (Bačuvčík 2011: 139) Výhodou komerčního 

sportu je skutečnost, ţe snáze přiláká pozornost veřejnosti, médií, a tím pádem také 

sponzorů. (Bačuvčík, 2011) Nekomerčnímu sportu, a zvláště pak neziskovým sportovním 

                                                           

3
 Jde o uskupení bez právní subjektivity, funguje jako koordinační orgán tělovýchovných a sportovních 

občanských sdruţení s krajským uspořádáním a působností ve vztahu k politickým stranám a hnutím na 

úrovni kraje. Členy kolegia je 10 střešních organizací: Asociace školských sportovních klubů, Asociace 

tělovýchovných jednot a sportovních klubů, Krajská asociace Sportu pro všechny, Česká obec sokolská, 

Český střelecký svaz, ČSTV, Orel (křesťanská tělovýchovná organizace), Klub českých turistů, Sdruţení 

sportovních svazů ČR a Autoklub ČR. Cílem organizace je zastupovat společné zájmy členů kolegia  

a zdokonalovat koordinaci a efektivnost jejich vzájemné spolupráce se státními orgány a orgány samosprávy. 

(dostupné z 

http://www.cstv.cz/jihlava/V%C5%A1esportovn%C3%AD%20kolegium%20kraje%20Vyso%C4%8Dina.ht

m, ze dne 1. 4. 2012) 

 

Dostupné%20z%20http:/www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-politiky-v-telovychove-a-sportu-v-ceske-republice
Dostupné%20z%20http:/www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-politiky-v-telovychove-a-sportu-v-ceske-republice
Dostupné%20z%20http:/www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-politiky-v-telovychove-a-sportu-v-ceske-republice
Dostupné%20z%20http:/www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-politiky-v-telovychove-a-sportu-v-ceske-republice
Dostupné%20z%20http:/www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-politiky-v-telovychove-a-sportu-v-ceske-republice
http://www.cstv.cz/jihlava/V%C5%A1esportovn%C3%AD%20kolegium%20kraje%20Vyso%C4%8Dina.htm
http://www.cstv.cz/jihlava/V%C5%A1esportovn%C3%AD%20kolegium%20kraje%20Vyso%C4%8Dina.htm
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organizacím pak začíná běh na dlouhou trať, v podobě shánění nejenom nových členů, 

klientů, ale také sponzorů a v neposlední řadě dotací nejenom z veřejných rozpočtů, ale  

(v případě těch odváţnějších a zběhlejších) také nadnárodních podpůrných programů. 

Problémy sportovních a tělovýchovných spolků se však nerovnají klesajícímu 

významu sportu pro buducnost. Naopak. Rostoucí význam tématu sportu a sportovních 

organizací potvrzuje mimo jiné rozhodnutí Evropské komise vytvořit tzv. bílou knihu  

o sportu. (Evropská komise 2007) Jde o první ucelenou iniciativu Komise v oblasti sportu. 

„Účelem bílé knihy je poskytnout strategickou orientaci týkající se role sportu v EU. 

Vyzdvihuje se zde společenský a hospodářský význam sportu s důrazem na dodrţování 

poţadavků právních předpisů EU.“ (dostupné 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1066&format=HTML&age

d=0&language=CS&guiLanguage=en, ze dne 15. 1. 2012) 

Bílá kniha je postavena na několika zásadách, mezi nimiţ vynikají zásada 

subsidiarity a autonomie sportovních organizací, které se opírají o současný právní rámec 

Evropské Unie. Bílá kniha „rozvíjí koncepci specifičnosti sportu“ a navrhuje kroky 

podporující rozvoj sportu, které se věnují především jeho hospodářským a společenským 

aspektům (jde především o vztah sportu k oblastem veřejného zdraví, vzdělávání, 

sociálního začleňování, dobrovolnické činnosti ad.). Akční plán EU nese jméno Pierra  

de Coubertina a zahrnuje několik bodů, které svou povahou potvrzují důleţitost podporovat 

sport a sportovní organizace. Evropská komise totiţ vidí sport jako 
4
 (ibid.): 

 Prostředek upevňování zdraví 

 Prostředek sociálního začleňování 

 Prostředek předcházení rasově motivovaným útokům 

 Nástroj rozvojové politiky Evropské Unie 

Oblast sportu navíc podle Bačuvčíka (2011) patří do oblasti společenského  

a komunitního rozvoje. A přestoţe na komunitním principu působí v podstatě všechny 

neziskové organizace, jen málo z nich to uvádí jako hlavní předmět své činnosti. Právě 

„oblast rozvoje společnosti a komunity je jednou z největších výzev pro neziskový sektor.“ 

Činnost neziskových organizací působících ve sportu je, jak píše Bačuvčík, „často 

nenápadná, a velká část veřejnosti si je moţná ani s klasickou představou o neziskových 

organizacích nebude spojovat.“ (Bačuvčík 2011: 38). Počet neziskových organizací 

                                                           
4
 Uvádím zde pouze body vhodné pro pouţití v této diplomové práci. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1066&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1066&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
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v České republice však od roku 1990, kdy zde fungovalo 3879 občanských sdruţení, stoupl 

na 72 981 
5
. (http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2011txt11819.pdf, 

ze dne 28. 3. 2011) V současné době se celkový počet organizací občanské společnosti 

v ČR pohybuje kolem 75 000. Nejvýznamnější poloţkou v tomto sloţení jsou občanská 

sdruţení a jejich organizační sloţky. Dohromady tvoří 88% celku. (Pospíšilová, 2010: 115) 

Co se týče činnosti, zaujímají v celkovém rozdělení v ČR významné postavení sportovní 

neziskové organizace, s více neţ 15 000 organizacemi (jde o občanská sdruţení  

a jejich organizační jednotky, jako je ČOS s organizační sloţkou Sokol Písek), coţ tvoří 

téměř 28 % z celkového mnoţství občanských sdruţení. (Pospíšilová, 2010: 131) 

Organizace občanské společnosti u nás vyuţívají práci kolem 30 % dobrovolníků 
6
. 

Nejvyšší podíl organizovaných dobrovolníků (reprezentativní vzorek nad 15 let)  

se angaţuje právě ve sportu. Jde o 4,7 % dobrovolníků. 

(http://www.hest.cz/res/data/006/000944.pdf; ze dne 28. 3. 2012) Důleţitou skutečností  

je podíl dobrovolnictví mladých lidí ve věku 15 – 24 let, který je v případě sportu 18%. 

Sokol Písek, který je hlavním předmětem této práce, vznikl na základě společného 

zájmu dobrovolníků, jako reakce na nedostatek volnočasových příleţitostí pro členy 

komunity. V jeho činnosti hraje navíc důleţitou roli cíl a poslání. Vzhledem k těmto 

prvkům by tedy měl být klasickou komunitní organizací. Otázkou však zůstává, zda by měl 

klasickou komunitní organizací také zůstat? Tomuto tématu se budu blíţe věnovat 

v kapitole 2.7 Sokol jako tradiční komunitní organizace. 

2.3 Hlavní specifika Sokola  

Skutečnost, ţe je Sokol převáţně členskou organizací, zaloţenou především na práci 

dobrovolníků, přináší řadu výhod. Tyto výhody mohou však být zároveň nevýhodami, 

záleţí pouze na úhlu pohledu. Uveďme alespoň některé z nich: 

 Členy se stávají ve většině případů lidé, kterým jsou poslání 
7
 organizace a její 

činnost, něčím blízké, nebo pro něţ jsou poskytované sluţby finančně 

dostupnější neţ sluţby poskytované komerčními organizacemi. Tito klienti 

jsou nesmírně důleţití, udrţují organizaci při ţivotě, ale finanční prostředky, 

                                                           
5
 Sportovní neziskové organizace fungují nejčastěji právě ve formě občanských sdruţení (Bačuvčík, 2011) 

6
 V tomto smyslu jde o číslo spojené s tzv. formálním dobrovolnictvím, tj. dobrovolnictvím organizovaným 

v rámci organizací občanské společnosti. (http://www.hest.cz/res/data/006/000944.pdf; ze dne 28. 3. 2012) 
7
 Poslání „vystihuje důvod existence NO… pomáhá určovat směr a podobu činnosti organizace, řešit 

problémy, činit závaţná rozhodnutí, vymezovat se i otvírat vůči okolí. Je motivem, zdrojem síly a energie.“ 

(Plamínek 1996, s 13) 

http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2011txt11819.pdf
http://www.hest.cz/res/data/006/000944.pdf
http://www.hest.cz/res/data/006/000944.pdf
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které do ní vkládají v podobě členských příspěvků, nestačí k dalšímu rozvoji 

organizace.  

 Rozpočet Sokola Písek se pohybuje v rozmezí 10 – 11 milionů korun  

za rok. Na členských, popř. oddílových příspěvcích se přitom vybere  

cca 2 600 000 Kč 
8
. 

 Z pozice řadových členů se rekrutují dobrovolníci. Jejich činnost tak vede 

nadšení a radost z toho, co dělají. Tito lidé investují do organizace svůj čas, 

dovednosti a nadšení, a na oplátku nechtějí plat. Bez nich by organizace, jako 

je Sokol, jehoţ činnost závisí především na práci dobrovolníků, byla ztracená 
9
. 

(Cendelínová, 1983-2003) 

 Členské poplatky jsou ve srovnání s platbami za stejné nebo podobné sluţby 

v komerčních zařízeních nesrovnatelně niţší, coţ činí Sokol Písek v oblasti 

způsobu trávení volného času přístupnějším pro širší vrstvy veřejnosti. Zároveň 

to však znamená méně peněz na údrţbu sportovních zařízení, a tím pádem také 

nepřízeň bohatých klientů, kteří by mohli do organizace přinést více 

prostředků, ale jsou zvyklí tzv. „na lepší“. Skromné zázemí sokolské tělocvičny 

jim proto nevyhovuje. Porovnání cen odboru všestrannosti  

a konkurenčních sportovních zařízení v Písku viz kapitola 3.2.2 Problém  

č. 2 – konkurence jiných sportovních zařízení v Písku. 

 Významnými specifiky Sokola jsou však také hodnoty, které provázejí jeho 

činnost jiţ od zaloţení. Kromě rozvoje fyzické zdatnosti se soustředí také  

na utváření mravního postoje jednotlivce v souladu s myšlenkou sokolství,  

tj. výchova k čestnému jednání, k demokracii, humanismu, skromnosti, 

ukázněnosti, ad. (http://www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/idea-a-

program-310A, ze dne 28. 3. 2012) „Sokol pro nás dnes není jenom organizací 

tělocvičnou a sportovní, ale také organizací zajišťující na spolkové bázi 

společensko-kulturní zájmovou činnost. Sokol pro nás je ovšem v obou 

oblastech a v celku organizací, která svými členy uskutečňuje výchovu člověka 

na základech humanitních ideálů.“ (Dvořáková, 1991: 6) Otázkou však 

zůstává, zda je hodnotová stránka věci atraktivní pro dnešního klienta? 

                                                           
8
 Jde o informace získané z rozhovorů se členy vedení písecké jednoty. 

9
 „Ke cvičitelské práci byli vychováváni zpravidla nejlepší cvičenci od dorosteneckého věku. Cvičitelská 

práce se povaţovala za funkci velmi čestnou, autorita cvičitelů byla veliká.“ (Cendelínová, 1983-2003) 

 

http://www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/idea-a-program-310A
http://www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/idea-a-program-310A
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Dalším typickým jevem tradičních organizací, jako je Sokol, je skutečnost, ţe „v čele 

organizace bývají díky ţivelnému samovýběru spíš členové zaslouţilí, hodně zkušení.  

To jsou často lidé starší, jejichţ tvůrčí síly se uplatnily v podmínkách, které jsou jiţ 

minulostí. Organizace tak trochu někdy ztrácí kontakt s realitou, neboť její vedení odmítá 

reagovat na změněné podmínky a na nové příleţitosti.“ (Čepelka, 1997: 33)  

Takoví lidé staví činnost organizace na osobních kontaktech. Podle Čepelky (1997) 

však nechápou, ţe „peníze jiţ nechodí automatickými rozdělovacími procesy jako ve státně 

řízeném hospodářství.“ Komunikace s veřejností je v takových případech zaloţena 

„pouze“ na minulé, dobré pověsti organizace. Ta však málokdy stačí k navazování nových 

kontaktů, ať uţ s donory nebo novými klienty, potaţmo členy. To je případ i písecké 

jednoty, do jejíhoţ čela se vţdy dostávají samotní členové (více viz kapitola 2.7 Obrázek 

organizace). To můţe být na jednu stranu výhoda, protoţe tito lidé znají zvyky a pravidla 

organizace, na druhou stranu jim často chybí nadhled a schopnost podívat se na ni 

nezaujatýma očima.  

Počet členů je přitom podle Polačkové (2005) vizitkou organizace. Podle ní existují 

tři důvody, proč budovat členskou základnu: 

 Závazek. Evokuje pocit spoluzodpovědnosti členů za organizaci. 

 Zapojení. Skutečnost, ţe člen má právo ovlivnit chod organizace (pokud  

to dovolují stanovy). 

 Peníze. Čím vyšší je počet členů, tím vyšší je pravidelný příjem organizace. 

(Polačková, 2005: 32 - 33) 

Významným prvkem, který ovlivňuje člověka při rozhodování o tom, zda se stát 

členem nějaké organizace, či nikoli, hraje také rodina. „Kulturní vzorce, které jsme přejali 

od svých rodičů, stereotypy osvědčené v kaţdodenním ţivotě, různé uţitečné i neuţitečné 

návyky.“ (Čepelka, 1997) I to můţe být pro tradiční organizace jako je Sokol důvodem pro 

budování členské základny. Můţe jít totiţ o způsob, jak si nenásilně zavázat další generace. 

Stejnou pozornost, jakou vyţadují členové, je však potřeba věnovat také 

dobrovolníkům 
10

, kteří jsou spjati s organizací. „Lidé, kteří berou poslání organizace  

za své poslání, a jsou odhodláni vyvinout potřebné úsilí pro jeho naplnění, jsou největším 

bohatstvím kaţdé organizace.“ (Plamínek, 1996: 29) Pro tradiční sportovní organizace, 

                                                           
10

 Podle Friče a Pospíšilové (2010) neexistuje v  akademické obci jednotná definice dobrovolnictví, jak ale 

přiznávají Dekker a Halman (2003), ve všech definicích můţeme najít tři společné prvky: dobrovolnictví je 

nepovinné, neplacené a je ve prospěch druhých.  
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jako je Sokol, je přitom práce dobrovolníků typická, a fungování organizace je na ní 

v podstatě zcela postaveno.  

Kdo je dobrovolník? „Dobrovolník je člověk, který nabízí organizaci své znalosti, 

schopnosti, dovednosti a zkušenosti za dohodnutých podmínek a není za tuto činnost 

finančně odměňován formou platu.“ (Plamínek, 1996: 53) S dobrovolníky se nejčastěji 

setkáváme v neziskových organizacích. V oblasti sportovní a vzdělávací činnosti  

se v České republice práce dobrovolníků projevuje nejčastěji organizací mimoškolních  

a volnočasových aktivit. Jde především o vedení zájmových krouţků, tělovýchovných  

a turistických oddílů. Skvělým organizátorem těchto aktivit jsou právě Sokolové, nebo 

například skauti
11

. (Tošner, Sozanská, 2006: 43)  

Vyuţívání dobrovolníků má pro neziskové organizace řadu výhod. Nejde pouze  

o finanční stránku věci, kdy dobrovolníci vyjdou bez pochyby levněji neţ zaměstnanci. 

Kromě nadšení pro danou věc, které mnoho dobrovolníků při práci projevuje, a které  

je často významnou motivací pro dobrovolnou činnost, vnášejí dobrovolníci do organizace 

„čerstvý vzduch“ – mohou obohatit poskytované sluţby, přispět k rozvoji organizace, 

mohou výchovně působit v rámci mezilidských vztahů. (Plamínek, 1996: 54) 

Hlavní výhoda spolupráce s dobrovolníky však spočívá v jejich blízkém vztahu  

ke komunitě. „Dobrovolník můţe lépe identifikovat potřeby, problémy a cílové skupiny,  

na které můţe organizace zaměřit svoji činnost, přináší nový duch a nadšení.“ (Tošner, 

Sozanská, 2006: 72) Funguje jako ţivá reklama organizace.  

Kaţdý spokojený dobrovolník (stejně jako kaţdý spokojený člen) můţe organizaci 

přivést nové dobrovolníky (popřípadě nové členy). V případě Sokola, kdy se noví cvičitelé 

rekrutují z řad členů, tedy samotných cvičenců, začíná tento proces přijetím nového člena  

a vytvořením kladného vztahu mezi ním a organizací tak, aby bylo v jeho vlastním zájmu 

setrvat ve vztahu s organizací a působit v ní nejenom jako cvičící člen platící členské 

příspěvky, ale také jako kvalifikovaný cvičitel - dobrovolník. Vzhledem k tomu, ţe činnost 

sokolských jednot je v podstatě výhradně zaloţená na práci dobrovolníků, má v tomto 

sokolská organizace určitou výhodu, která je však zároveň nevýhodou, pokud se s ní špatně 

pracuje. 

                                                           
11

 Podle statistických údajů z roku 1999 je oblast sportu a rekreace oblastí, v níţ působí druhý největší počet 

dobrovolníků. 



10 
 

Jak uţ bylo řečeno, činnost Sokola je postavena na práci dobrovolníků. V dalším 

textu proto uvedu několik typů dobrovolné činnosti a sluţeb 
12

, které ve své knize uvádí 

Tošner a Sozanská (2006), na jejichţ základě lze určit povahu organizace: 

 Historické hledisko. Rozlišujeme evropský a americký model dobrovolnictví. 

Zatímco mladší, americký/manaţerský model je postaven na existenci 

profesionálních dobrovolnických center, která „vyhledávají altruisticky 

zaměřené občany a nabízejí jim dobrovolnictví v řadě oborů lidské činnosti  

i organizací“ (Tošner, Sozanská, 2006: 38), evropský/komunitní model 

dobrovolnictví předpokládá, ţe se dobrovolníci „na základě společných zájmů 

setkávají dobrovolně ve společenství, jakým je církev, či sportovní nebo dětská 

organizace.“ (Tošner, Sozanská, 2006: 38) Takový model je typický pro 

oblasti, kde vládnou dobré mezilidské vztahy, a kde cíl a poslání organizace 

hrají důleţitou roli. Podle tohoto rozlišení je Sokol představitelem komunitního 

typu dobrovolnické činnosti.  

 Cesta, kterou se dobrovolnictví ubírá. Rozlišujeme dobrovolnictví, které vzniká 

„zdola nahoru“ a dobrovolnictví, které vzniká „zvenčí dovnitř“. První typ  

je zaloţen „na neformální skupině přátel, která se pustila do společné činnosti 

a postupně zraje k neformální strukturované skupině a dále aţ k registrované 

neziskové organizaci.“ (Tošner, Sozanská, 2006: 38) V případě druhého typu 

jde o „strukturovanou organizaci, v níţ pracují profesionálové a která se 

rozhoduje začít s dobrovolníky spolupracovat či stávající spolupráci 

s dobrovolníky lépe organizovat. Jedná se např. o domovy seniorů, nemocnice 

a školy.“ (Tošner, Sozanská, 2006: 39) Vzhledem k počátkům Sokola nejenom 

v Praze, ale také v dalších jednotách, včetně té písecké, není pochyb o tom, ţe 

Sokol je organizací vznikající „zdola nahoru“. 

 Je tomu tak i v současné době. Profesionalizace se v sokolských 

jednotách dotkla pouze administrativních oddělení, tj. funkce starosty 

                                                           
12

 Dobrovolná vs. dobrovolnická činnost, dobročinnost: Zatímco dobrovolnická činnost je aktivita spojená 

s organizací dobrovolnictví, dobrovolná činnost/sluţba = vlastní výkon dobrovolné pomoci. Dobročinnost 

povaţujeme za jednu z občanských ctností, má dvě formy – dárcovství a dobrovolnictví. Dárcovství se týká 

poskytování darů buď přímo potřebným občanům na veřejně prospěšné účely. V případě dobrovolnictví 

můţe jí t o výpomoc v rodině nebo mezi sousedy, v rámci komunity nebo v nějaké neziskové organizaci. 

(Tošner, Sozanská, 2006) 
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jednoty a pozice ekonoma/účetního, coţ jsou placené funkce 
13

. Veškerá 

cvičitelská práce probíhá stejně jako v minulosti, a je zaloţena  

na přátelství a zájmu členů jednoty. Dobrovolníci nejsou v podstatě nijak 

řízeni, kaţdý má na starosti svůj úkol, a veškerou činnost vykonávají  

ve svém volném čase (tj. vedle běţného zaměstnání). (Zdroj: neformální 

rozhovory s vedením Sokola Písek) 

 Role, jakou hraje dobrovolnictví v organizaci. Rozlišujeme organizace, které 

jsou na činnosti dobrovolníků přímo závislé, a organizace, kde dobrovolníci 

pracují po boku profesionálních pracovníků. V prvním případě pomáhají 

dobrovolníci naplňovat hlavní cíle organizace spolu s malou skupinou 

profesionálů. „Dobrovolníci jsou v tomto případě rozhodující silou 

organizace.“ (Tošner, Sozanská, 2006: 39) Přestoţe je tento typ typický 

především pro organizaci jednorázových příleţitostných akcí, vystihuje 

podstatu fungování sokolské organizace. Její hlavní poslání, tj. organizaci 

tělesné výchovy a sportu tak, aby je mohli pěstovat všichni, kdo o to projeví 

zájem, zajišťují kvalifikovaní cvičitelé, kteří jsou zároveň dobrovolníky.  

Za svou práci nedostávají ţádnou, popř. minimální odměnu. Pokud jde o druhý 

typ role dobrovolnictví v organizaci, není v něm dobrovolnictví hybnou,  

tj. rozhodující silou pro chod organizace. Takový typ organizace by se tedy bez 

dobrovolníků obešel, dokázal by totiţ veškerou činnost zajistit prostřednictvím 

profesionálních zaměstnanců.  

 Časové vymezení. Rozlišujeme zapojení dobrovolníků do jednorázových, 

krátkodobých akcí (veřejné sbírky) a dlouhodobou dobrovolnou výpomoc. 

Právě ta je typická pro sokolskou organizaci. Potvrzuje ji pravidelnost 

nabízených cvičení, která vedou vţdy stejní cvičitelé. 

Pro zdůraznění prvků dobrovolnictví, které jsou typické pro sokolskou organizaci,  

si dovolím shrnout poslední teoretické rozdělení organizací, které pracují s dobrovolníky 

s ohledem na Sokol Písek: Sokol Písek je evropským, tj. komunitním typem organizace, 

která vznikla zdola (směr „zdola nahoru“), vzhledem ke své organizační struktuře je zcela 

závislá na činnosti dobrovolníků, v jejichţ případě nejde pouze o jednorázové akce, ale  

o dlouhodobou dobrovolnou výpomoc. 

                                                           
13

 Jiná situace je na sokolských ústředích, tj. ţupy a ČOS. Zde pracují v administrativě placení zaměstnanci. 

(Zdroj: neformální rozhovor) 
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Práce dobrovolníků však neznamená výhody pouze pro organizaci. Jde o vzájemně 

výhodný vztah. Organizace můţe dobrovolníkovi poskytnout zázemí, nové přátele, 

dobrovolník můţe v takovém vztahu vyuţít dovednosti, které neuplatní v placeném 

zaměstnání, můţe získat nové zkušenosti. Dobrovolná činnost tak funguje jako výměnný 

vztah vzájemné prospěšnosti mezi organizací a dobrovolníkem. (Plamínek, 1996) 

2.4 Stručná historie TJ Sokol obecně (jako pozdější ČOS ) 

Sokol byl zaloţen v době rozmachu českého národního ţivota, který nastal po pádu 

Bachova absolutismu, 16. února 1862. Jeho zakladateli byl dr. Miroslav Tyrš a Jindřich 

Fügner. Mezi členy byly hned od počátku významné osobnosti tehdejšího národního 

ţivota. Mezi jinými např. Rudolf Thurn-Taxis (právník, šlechtic, ţil v letech 1833 – 1904, 

milovník českého prostředí, zakladatel a první předseda pěveckého spolku Hlahol) 
14

, Josef 

Barák (český ţurnalista, básník, spisovatel, člen výboru mladočeské strany, redaktor 

Národních listů, ţil v letech 1833 – 1883) 
15

, bratři Grégrové – Julius (politik, novinář, 

Mladočech, ţil v letech 1831 – 1896) a Eduard (přírodovědec, antropolog, novinář, politik, 

ţil v letech 1827 – 1907) 
16

 ad. Od roku 1864 se pojmenování Sokol úředně změnilo  

na název Praţská tělocvičná jednota Sokol – Sokol Praţský. Tyrš však nechtěl mít  

ze Sokola organizaci pouze pro rozvoj tělesné síly a kondice. Usiloval také o kulturní  

a národní rozvoj jeho členů. „Sokolská myšlenka v pojetí Tyršově a Fügnerově je založena 

na zásadách svobody, demokracie, rovnosti a spravedlnosti pro všechny.“ (Waldauf, 

2007: 21) Kromě tělovýchovné činnosti zajišťoval Sokol i zvláštní odbory. Patřily mezi ně 

např. zábavní, pěvecké, divadelní nebo stavební spolky.  

Krátce po zaloţení Sokola Praţského, začaly po českých zemích vznikat i další 

sokolské jednoty 
17

. Aby Tyrš dále prohloubil sokolskou myšlenku, uspořádal v roce 1882 

na Střeleckém ostrově I. sokolský slet. O dva roky později zemřel.  

Ve stejném roce, tj. v roce 1884, povolily rakouské úřady ustavení sokolských ţup 
18

 

a jako reakce na neustálý rozvoj sokolské organizace byla v roce 1889 ustavena nejvyšší 

instituce, ústřední sokolská organizace Česká obec sokolská, která sdruţovala  

185 sokolských jednot v 11 ţupách. Celkem šlo o 21 740 členů.  

                                                           
14

 Dostupné z http://www.historickaslechta.cz/zapomenuty-slechtic-rudolf-princ-thurn-taxis-id2009080026-

19, ze dne 28. 3. 2012 
15

 Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Bar%C3%A1k, ze dne 28. 3. 2012 
16

 Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Gr%C3%A9gr, ze dne 28. 3. 2012 
17

 V roce 1871 uţ existovalo na 120 sokolských jednot s 11 000 členy. 
18

 Ţupy vznikají sjednocením jednot ve větší, nadřazené celky. 

http://www.historickaslechta.cz/zapomenuty-slechtic-rudolf-princ-thurn-taxis-id2009080026-19
http://www.historickaslechta.cz/zapomenuty-slechtic-rudolf-princ-thurn-taxis-id2009080026-19
http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Bar%C3%A1k
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_Gr%C3%A9gr
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Nadále vznikaly sokolské jednoty nejenom u nás, ale také v jiných slovanských 

státech. V roce 1912 se VI. Všesokolský slet stal zároveň prvním sletem Svazu 

slovanského sokolstva (Svaz ustaven 1908). Došlo také k dalšímu rozvoji vzdělávací 

činnosti Sokola. „Největší organizační činností však bylo úsilí o osamostatnění ţenského 

tělocviku a z toho vyplývající zrovnoprávnění ţen s muţi.“ (Waldauf, 2007: 36)  

Kdyţ vypukla první světová válka, vstupovali sokolové dobrovolně do legií,  

aby bojovali proti Rakousku – Uhersku. „V domácím odboji, v jeho nejdůleţitější sloţce, 

tak zvané Mafii, byl významným členem a spolupracovníkem T. G. Masaryka a E. Beneše 

starosta ČOS dr. Josef Scheiner, který odbojovou činnost podporoval nejen skutkem,  

ale také finančně ze svých vlastních prostředků a z peněz České obce sokolské.“ (Waldauf, 

2007: 38) Sokolové byli rakouskými úřady pronásledováni, rok po vypuknutí války bylo 

dokonce nařízeno rozpuštění ČOS 
19

.  

„Sokol byl od prvních chvil existence ČSR jejím ochráncem a budovatelem.“ 

(Dvořáková, 1991: 37) Činnost ČOS byla obnovena spolu s vyhlášením samostatné 

Československé republiky v říjnu 1918. „Vznikem Československa se naplnily sny českého 

národa o politické samostatnosti. Sokolové vstoupili do nového státu s pevnou a početnou 

organizací, ověnčeni oprávněnou pověstí bojovníků za národní svobodu. Převratu  

se aktivně účastnili a při konstituování republiky sehráli významnou roli, čímţ svoje 

postavení a prestiţ ve společnosti meziválečného Československa ještě posílili.“ (Uhlíř, 

Waic, 2001: 1) Sokolstvo mezitím zaznamenalo nárůst počtu nových členů. V roce 1921  

se ČOS skládala z 53 ţup, 3000 jednot, 710 000 členů.  

Usnesení ČOS z let 1928 a 1931 napomohlo rozvoji sportů v sokolských jednotách. 

(Janda, 2008) 

S nástupem Hitlera v Německu vydala ČOS prohlášení, ţe „fašismus není slučitelný 

se sokolskou myšlenkou a s členstvím v Sokole.“ (Waldauf, 2007: 55) Ani vzestup fašismu 

nezabránil sokolům uspořádat v roce 1938 v pořadí uţ desátý všesokolský slet. Daily 

Telegraph o této akci napsal: „Sokolský slet a hromadné vystoupení znovu posílily důvěru 

obyvatelstva ve vlastní sílu. Sokolské hnutí je ztělesněním národního cítění a lásky 

k svobodě. Pod tlakem politických poměrů byl praţský slet manifestací národního nadšení 

a slovanské jednoty, jejichţ význam daleko přesahuje hranice státu.“ (Waldauf, 2007: 60)  

Postoupením pohraničního území Německu přišli sokolové o sídla 455 jednot 

s bezmála 120 sokolovnami a 232 letními cvičišti. V případě zabrání území Maďarskem 

                                                           
19

 Toto rozhodnutí se nevztahovalo na činnost sokolských jednot. 
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šlo o 49 jednot, 9 sokoloven, 13 cvičišť, v případě Polska o 44 jednot, 8 sokoloven,  

20 letních cvičišť. Po vyhlášení Protektorátu byla nařízena změna názvu ČOS 

z Československé na Českou obec sokolskou. Sokol se stal znovu terčem pronásledování. 

Majetek zabraných jednot byl převezen do Tyršova domu. „Úroveň sokolských ztrát 

demonstruje počátek druhé republiky v celé jeho tragice. Z celkového počtu padesáti ţup se 

zábor dotkl jedenatřiceti.“ (Uhlíř, Waic, 2001: 17)  

„Jestliţe se projevil vliv sokolské výchovy při formování československých legií  

za první světové války, podobně tomu bylo za druhé světové války. Němci měli o Sokole 

spolehlivé informace, spatřovali v něm středisko odboje. Proto ihned po vypuknutí války 

byli mezi rukojmími, které nacisté pozatýkali, čelní funkcionáři ČOS, a představitelé ţup  

a jednot.“ (Dvořáková, 1991: 39) I přesto se začala jiţ v počátcích druhé republiky 

formovat organizovaná rezistence proti novému reţimu. V této době se objevily první 

snahy o organizovaný boj proti reţimu. Krátce po 15. Březnu se začaly formovat první 

odbojové organizace, jako např. PÚ (Politické ústředí), OSVO (Obec sokolská v odboji), 

ON (Obrana národa) 
20

 a ZNV (Zemský národní výbor). Po nějaké době je doplnil neméně 

významný PVVZ (Petiční výbor věrni zůstaneme).“ (Uhlíř, Waic, 2001: 37)  

Vrcholní představitelé českého sokolstva byli i nadále průběţně zatýkáni. V rámci 

zatčení museli podepsat prohlášení, v němţ berou na vědomí svou plnou odpovědnost  

za případnou organizovanou rezistenci ze strany českého sokolstva. V roce 1941 byla 

činnost ČOS i všech sokolských ţup a jednot zastavena. Spolu se zastavením činnosti byla 

zakázána také tělovýchovná a organizační činnost, a povolena pouze správa nemovitostí. 

Bylo však třeba řešit problém s hospodařením, celkový majetek Sokola, nashromáţděný  

za 79 let jeho existence byl totiţ v době zákazu jeho činnosti odhadován na 600 milionů 

korun 
21

. (Uhlíř, Waic, 2001: 68)  

Odbojová činnost sokolů však pokračovala, a kdyţ na místo říšského protektora 

nastoupil R. Heydrich, začala nová vlna pronásledování sokolských činovníků. Mnoho 

z nich bylo popraveno. Celkem bylo v letech 1939-1945 vězněno 11 611 členů ČOS, 

z toho popraveno 1212. Jiným způsobem zemřelo dalších 2176 sokolů. Přesto bojoval 

Sokol a sokolové proti nacistické totalitě od zřízení protektorátu do jeho konce. (Uhlíř, 

Waic, 2001: 96)  

                                                           
20

 Tzv. armáda v podzemí 
21

 „K 31. 12. 1938 vlastnila ČOS 1016 sokoloven, 1506 stadionů, letních cvičišť a hřišť, 132 koupališť,  

39 plaveckých stadionů a plováren, 6 loděnic, 9 zimních chat, 25 lyţařských můstků, 21 letních a 16 zimních 

jízdáren a 60 tábořišť. Kromě toho byl v majetku ČOS i blíţe nespecifikovaný počet dalších pozemků.“ 

(Uhlíř, Waic, 2001: 67) 
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Obnovení činnosti ČOS po druhé světové válce nastalo hned v roce 1945 (9. května). 

„Zpráva katastru ČOS pro květnovou výborovou schůzi v roce 1947 uvádí: 3 207 jednot  

a poboček, 280 748 muţů a 190 927 ţen tj. 471 675 členů, 42 915 dorostenců a 56 100 

dorostenek, 98 650 ţáků a 118 360 ţaček.“ (Uhlíř, Waic, 2001: 99) Nově mohly do 

sokolských jednot vstupovat i příslušníci všech politických stran, včetně lidovců  

a komunistů. „Nicméně jednoty nekompromisně trvaly na dodrţování pětiměsíční lhůty  

(v případě komunistů bez výjimky) před schválením ţádosti o vstup do Sokola. To zapříčilo 

mj. skutečnost, ţe „komunisté nezískali do února 1948 v jednotách a ţupách ČOS 

významnější pozice.“ (Uhlíř, Waic, 2001: 111)  

Komunistům vyhovoval nadstranický postoj Sokola, který se vţdy snaţil stát mimo 

politiku, a neinklinovat k ţádné konkrétní politické straně, i přesto však vedení strany 

nařídilo svým členům, aby se hromadně hlásili do Sokola a dostali se tak do jeho vedení, 

jednoty však jejich hromadné přihlášky odmítaly s tvrzením o nutnosti přijetí na základě 

osobní přihlášky a absolvování školy pro nové členy. (Dvořáková, 1991) „Vedení Sokola 

se snaţilo o zachování korektních vztahů s KSČ, ale zároveň zůstalo vůči komunistům 

ostraţité, a pokud šlo o sokolské zájmy, neváhalo se s nimi střetnout.“ (Uhlíř, Waic,  

2001: 113) 

Kdyţ komunistická vláda přebrala moc v Československu, ustavila tzv. akční výbory, 

které měly provést personální čistku v jednotách i ve vedení ČOS. „23. března 1948 byl 

ustaven Ústřední akční výbor Československé obce sokolské s dominujícím posláním – 

sjednocením tělesné výchovy a sportu v Československu.“ (Uhlíř, Waic,  

2001: 129) Chystal se navíc XI. Všesokolský slet, s nímţ nejenom sokolové, ale také 

komunisté spojovali nemalá očekávání. „Zdařilý průběh sokolského sletu měl dokázat, ţe 

politická situace je stabilizována a ţe ji mají pevně v rukou. Jejich pohlaváři očekávali téţ 

ne zrovna nadšenou manifestaci souhlasu se svou politikou, ale alespoň střízlivý projev 

loajality.“ (Uhlíř, Waic, 2001: 134) Sokolové však slet vyuţili jako příleţitost projevit 

nesouhlas s převzetím vlády komunistickou stranou. „XI sokolský slet a především sletový 

průvod se stal největší poúnorovou demonstrací, která před celou veřejností zpochybnila 

tvrzení komunistické propagandy, ţe nástup totality je vítězstvím všeho lidu. Jasně 

vyjádřený postoj většiny členů Sokola vůči novému reţimu utvrdil vedení KSČ 

v přesvědčení, ţe Sokol a celou sjednocenou tělovýchovu je potřeba zbavit všech, kteří 

neprokáţí poslušnost lidově demokratickému zřízení.“ (Uhlíř, Waic, 2001: 139) Výsledkem 

bylo další pronásledování členů Sokola.  
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Po ukončení očisty Sokola se konala reorganizace jeho organizační struktury. 

Dosavadní činnost sokolských ţup přešla na krajské výbory Sokola, a okresní výbory ČOS. 

Zároveň byly zakládány závodní jednoty. Na valném sjezdu ČOS v roce 1952 nařízeném 

komunistickou stranou, byla „potvrzena bezpodmínečná poslušnost komunistické straně  

a zahájena nová cesta sokolstva zaloţená na zásadách marx - leninismu. Na sjezdu byla 

ovšem také předloţena zpráva, ţe i kdyţ počet sokolských jednot značně vzrostl z 3 686 

jednot vykazovaných ČOS v roce 1947 na 6 958 v roce 1952, členská základna se v roce 

1952 sníţila na 857 678 příslušníků, kdeţto sokolské jednoty ČOS měly v roce 1947 

1 004 987 příslušníků.“ (Waldauf, 2007: 267) Komunisté s tímto vývojem nebyli 

spokojeni, a proto rozhodli, ţe tělesná výchova a sport budou řízeny přímo státem. 

„Rozhodnutí o zestátnění tělovýchovy a sportu bylo vyhlášeno 12. prosince 1952 zákonem 

č. 71 Sb., o organizaci tělesné výchovy a sportu, kterým se uzákonilo jednotné státní řízení 

a kontrola tělesné výchovy a sportu v Československu. Jméno Sokol pro celou organizaci 

bylo zrušeno a organizováním a výkonem dobrovolné tělesné výchovy a sportu pro členy 

ROH a příslušníky jejich rodin byla pověřena Ústřední rada odborů (ÚRO). Jedině pro 

pracující na vesnicích a v menších městech, kde nebyly odborářské tělovýchovné jednoty, 

stala se organizací tělovýchovy a sportu »Dobrovolná sportovní organizace Sokol« (DSO 

Sokol), které se všeobecně říkalo Sokol na venkově. Komunisty plánované zničení sokolské 

organizace v Československu bylo tím dokončeno.“ (Waldauf, 2007: 268) Komunisté totiţ 

Tyršovo heslo „co Čech, to sokol“ chápali ve zjednodušeném významu,  

tzn. ve smyslu pouhého narůstání členské základny. Jeho sílu tak neviděli v harmonickém 

rozvoji člověka jak po fyzické, ale také duševní a mravní stránce, a v rámci posilování 

člověka jako jednotlivce docílit posílení charakteru národa jako celku. (Dvořáková, 1991) 

V době Praţského jara se přední činovníci Sokola pokusili o obnovu organizace,  

ale vzhledem k následné normalizaci, bez úspěchu. Celý proces ale začal znovu v roce 

1989.  

Po revoluci mohl Sokol rychle začít opět fungovat. Rychle se obnovující sokolské 

jednoty však měly problém získat zpět svůj majetek. Obnovena byla také činnost ţup,  

i kdyţ v upravené působnosti. „Obnovená ČOS získala zpět pro své ústředí Tyršův dům  

v Praze, který mu ochotně předala Fakulta tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy, hned 

poté, co dostala náhradní objekt v Praze-Vokovicích.“ 

(http://sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/obnova-po-roce-1989-AD30 ze dne 18. 1. 2012) 

K tradiční sokolské všestrannosti navíc přibyly další sporty, pokračuje i výchovná  

a vzdělávací činnost.  

http://sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/obnova-po-roce-1989-AD30
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Ke sportům, které se začaly rozvíjet díky jiţ zmiňovaným usnesením ČOS z let 1928 

a 1931, mezi něţ patřila původně například atletika, šerm, házená ad., se přidaly nové, 

moderní (mezi nimi například akrobatický rokenrol). Odbor všestrannosti sice stále tvoří 

nejpočetnější sloţku ČOS, přehled sportovních činností registrovaných v ČOS je však 

široký. Jde například o aerobic, aikido, bojové techniky, cyklistiku, jachting, jezdectví, 

kuţelky, ale také stolní tenis, softball, šachy, triatlon nebo vzpírání 
22

. (dostupné  

z http://www.zupajungmannova.cz/?page=21, ze dne 28. 3. 2012)  

Spolu s obnovením ČOS byla obnovena také tradice sokolských sletů. V letošním 

roce se, k příleţitosti 150. výročí Sokola uskuteční v pořadí jiţ patnáctý.  

2.5 Historie TJ Sokol Písek  

Tělocvičná jednota Sokol Písek vznikla 12. 7. 1868 
23

. V prvním roce měla 90 členů, 

chyběly jí však vlastní prostory na cvičení. (Cendelínová, 1983-2003)  

Roku 1882 se 23 členů písecké jednoty vypravilo do Prahy na 1. Sokolský slet.  

Na veřejném vystoupení cvičilo 15 píseckých sokolů. Během dalších sletů vysílala písecká 

jednota také své závodníky, účinkující na sletových závodech. (ibid.) 

Roku 1894 odhlasovalo obecní zastupitelstvo příspěvek 2500 zlatých na stavbu nové 

sokolovny, splatný ve lhůtách po 500 zlatých. Spořitelna věnovala 500 zlatých, a Občanská 

záloţna také 500 zlatých. 24. 1. 1895 byly zahájeny stavební práce. Stavba byla zhruba 

hotová na podzim téhoţ roku. Slavnostní otevření se chystalo na léto roku následujícího. 
24

 

(Kopecký, Šebánek, 1928)  

V roce 1885 se jednota stala součástí ţupy Ţiţkovy. Protoţe však počet sokolských 

jednot neustále rostl, došlo roku 1898 v jiţních Čechách ke změně ţupního zřízení. Jednota 

Písek se spolu s dalšími jednotami spojila v ţupu Jeronýmovu. Zbytek ţup se sloučil  

v ţupu Husovu.  

„Velmi se dbalo na pravidelnost cvičení, na kvalitu cvičebních hodin a na kvalitu 

cvičitelů. V prvních letech cvičili jen muţi, studenti a ţactvo, v pozdějších letech i řemeslný 

dorost. Poniţující sociální postavení ţeny tehdejší společnosti bylo příčinou, ţe cvičení ţen 

začalo aţ v devadesátých letech. O zřízení „Spolku sokolek“ se hovoří poprvé na valné 

                                                           
22

 Celkově je v ČOS zaregistrováno osmdesát sportů. (dostupné  

z http://www.zupajungmannova.cz/?page=21, ze dne 28. 3. 2012) 
23

 Sokolská jednota vznikla po návštěvě příbramského Sokola. Písečanům se nápad a náplň spolku natolik 

zalíbily, ţe se rozhodli zaloţit vlastní jednotu (Kopecký,Šebánek, 1928). 
24

 Sokolovna byla pořízena celkovým nákladem 23.299 zlatých a 51 krejcarů, na vnitřní zařízení bylo 

věnováno 2.058 zlatých a 02 krejcarů. (Kopecký, Šebánek, 1928) 

 

http://www.zupajungmannova.cz/?page=21
http://www.zupajungmannova.cz/?page=21
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hromadě 25. března 1890. Návrh byl příznivě přijat, avšak k jeho uskutečnění došlo  

aţ v roce 1897, kdy byla dne 28. února svolána do sokolovny schůze ţen a dívek. 

Přítomných 45 ţen se usneslo zřídit „Tělocvičný odbor ţenský“. Ţeny zahájily cvičení ještě 

téhoţ roku v květnu.“ V roce 1904 bylo zaloţeno sokolské loutkové divadlo, které jiţ 

během prvního roku své existence uspořádalo na devatenáct vystoupení. (Cendelínová, 

1983-2003) 

Rok 1910 znamenal realizaci plánu na přístavbu Sokolovny (náklad 10.000 korun). 

„Podle plánu zbudován na jiţní straně menší a niţší sál a některé vedlejší místnosti.  

Na krytí nákladu upsali členové podílných listů za 2.820 K, ţenský odbor věnoval 250 K, 

pravovárečné měšťanstvo 500 K, Občanská záloţna 370 K, půjčkou hypoteční opatřeno  

ze spořitelny 4.000 K, z Občanské záloţny také 4.000 K.“ (Kopecký, Šebánek, 1928: 75) 

„Přes léto byla přístavba hotova a 9. října konalo se otevření Slavnostním večerem.“ 

(Kopecký, Šebánek, 1928: 76) 9. 7. 1914 došlo na základě ustanovení valné hromady  

ke změně stanov, které zaručovaly rovný postoj muţů a ţen.  

Po sarajevském atentátu se spustila vlna pronásledování příslušníků sokolských 

jednot. „Nedůvěra vlády vídeňské k Sokolu, projevovaná různým způsobem od počátku 

války, vyvrcholila koncem listopadu 1915, kdy nařízením ministerstva vnitra rozpuštěna 

byla Česká Obec Sokolská jako spolek státu nebezpečný. Tím uvolněna byla cesta 

k soustavnému pronásledování jednot sokolských a sokolské práce vůbec. Jednota písecká 

byla tak šťastná, ţe celkem ušla těmto persekucím, poněvadţ úřední zástupci vlády u nás 

měli dosti rozumu, aby zbytečně nejitřili stále napnuté ovzduší a vykonávali dané rozkazy 

z Vídně a Prahy s veškerou šetrností.“ (Kopecký, Šebánek, 1928: 84) Píseckou sokolovnu 

zabrala postupně domobranecká komise, místní vojenská nemocnice i Červený kříţ. Více 

neţ čtvrtina příslušníků píseckého sokola byla odvedena do války 
25

. Přesto  

se písečtí sokolové snaţili udrţovat národní uvědomění zbylých členů. Podnikali cvičební 

zájezdy, cvičitelské kurzy a další aktivity, které udrţovaly jednotu při ţivotě.  

V okamţiku prohlášení samostatné Československé republiky v říjnu 1918  

se sokolové postarali o odzbrojení vracejících se vojínů a bezpečné uloţení všech zbraní; 

                                                           
25

 „O úpadku cvičení za války lze si učiniti dojem z přehledné statistiky. V roce 1914 na počátku války cvičilo 

průměrně ještě 28 bratří, 27 dorostenců, 67 ţáků, v ţenském odboru cvičilo 26 sester, 44 dorostenek a 60 

ţákyň. V roce 1918 pak byl průměr 7 bratří, 16 dorostenců, 61 ţáků, 20 členek, 20 dorostenek a 44 ţákyně. 

Ţenský odbor cvičitelský byl stále úplný, ale svízele stravovací a zvýšená starost o domácnost způsobila,  

ţe jen málo cvičitelek mohlo se vytrvale věnovati práci v tělocvičně. Zato muţský cvičitelský odbor byl hned 

od počátku ochuzen o mnoho zdatných sil, takţe v roce 1915 zbyli doma jen 4 cvičitelé, a ti při letních 

odvodech v roce 1916 byli téţ odvedeni; z nich posléze jen dva aţ do konce války vedli veškerá cvičení. Také 

stav členstva od počátku války silně klesal. Před vypuknutím války čítala jednota 519 osob, roku 1917 

zaznamenává uţ jen 263 členy.“ (Kopecký, Šebánek, 1928: 94) 
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dohlíţeli, aby se vlaky nevyváţelo nic za hranice, chránili významné budovy. „Naše 

jednota objevovala se hromadně v kroji na ulicích, kdykoli vznikaly bouře nespokojeného 

lidu. Bratři dovedli vţdy svých zjevem a důstojným klidem i taktem uklidniti rozhořčení 

lidu, třeba spravedlivé a odůvodněné. Kdyţ nově uspořádané státní samosprávné úřady 

ponenáhlu přejímaly své příslušné obory správní, Sokol omezoval svou účast čím dál tím 

více, aţ posléze ke konci listopadu byla pohotovost sokolská zrušena.“ (Kopecký, Šebánek, 

1928: 101)  

Po poválečném obnovení činnosti zaznamenala písecká jednota nárůst počtu členů, 

navázala na vzdělávací a kulturní činnost, pořádala šibřinky, besídky, pomáhala  

se zakládáním a rozvojem nových jednot apod. V roce 1921 zaznamenala písecká jednota 

zatím nejvyšší počet členů: 1173. 

V roce 1925 byl zakoupen pozemek určený k rekonstrukci staré sokolovny. Na tuto 

akci přispěla řada členů a místních korporací. Na jaře 1927 byla zahájena přestavba 

cvičebního sálu (rozšířeno jeviště, umístěno tam všechno visuté nářadí, za ním prostorná 

ţenská šatna, sprchy, a za sálem pevná kůlna na nářadí). V roce 1939 měla písecká jednota 

1013 členů (569 muţů a 354 ţen).  

Přestoţe ČOS oficiálně podpořila rozvoj dalších sportů (vedle všestrannosti) 

v sokolských jednotách aţ ustanoveními v letech 1928 a 1931, v Sokole Písek se další 

sportovní činnost začala rozvíjet dříve. V roce 1921 se objevují první zmínky o házené,  

o sedm let později se dostává ke slovu odbíjená. Od roku 1933 se součástí píseckého 

sokola stal šermířský oddíl, o rok později stolní tenis. Počátkem třicátých let se rozvíjí 

táboření v přírodě, objevila se však také lukostřelba. Hlavním směrem však zůstával odbor 

všestrannosti. 

Během 2. světové války bylo několik členů píseckého Sokola vězněno, někteří z nich 

byli umučeni.  

„Sokolská jednota se přihlásila k ţivotu ihned v prvních květnových dnech roku 1945. 

Obnovila činnost výboru a cvičitelských sborů. Zájem o cvičení byl mezi mládeţí  

a dospělými veliký. Jednota si pomáhala cvičením na směny a od roku 1947 pronájmem 

tělocvičny ve škole E. Beneše. Byly obnoveny letní tábory a osady a byl ustanoven  

14. února 1946 táborový odbor. Těţiště činnosti bylo stále v tělocvičnách. Pěstovala  

se gymnastika a jako doplněk lehká atletika. Nejlepší cvičenci se zúčastňovali ţupních 

závodů.“ TJ Sokol Písek stejně jako ostatní jednoty ţil přípravami na XI. Všesokolský slet 

v Praze. (Cendelínová, 1983-2003) 
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K 1. lednu 1949 byly na základě politického rozhodnutí zrušeny sokolské ţupy  

a organizace vyšších sokolských sloţek byla provedena podle politického územního 

rozdělení státu (v Písku byl na základě tohoto rozhodnutí stanoven Okresní výbor Sokola,  

a to 9. prosince 1948). Vzhledem k tomu se začaly zakládat sokolské jednoty při 

jednotlivých závodech. 16. 1. 1951 vznikla v Písku závodní jednota Sokol NV Písek 
26

.  

O dva roky později došlo v Písku k ustavení Okresního výboru pro tělesnou výchovu 

a sport, a jednota začala fungovat pod názvem Slovan. Bylo vyhlášeno úplné sjednocení 

tělesné výchovy a sportu. I cvičení základní tělovýchovy v sokolovně začalo probíhat pod 

hlavičkou Slovan Písek. Působila zde však řada cvičitelů a cvičitelek bývalého Sokola, 

kteří vychovali mnoho dalších cvičitelů a cvičitelek. Děti tak v podstatě dále chodily  

do Sokola.  

Na základě rozhodnutí akčních výborů dostali „někteří členové, činovníci a cvičitelé 

píseckého Sokola důtku, jiní byli vyloučeni. V důsledku těchto zásahů byla na dlouhá léta 

fakticky ukončena činnost Sokola píseckého dle skutečných ideálů Sokola.“ (Janda, 2008: 

14) Jako příklad lze uvést sokolská hromadná tělovýchovná vystoupení, která všichni znali 

pod názvem Všesokolský slet, a které v době komunismu probíhaly pod názvem 

spartakiáda 
27

.  

V dalších letech se jednota přejmenovala na TJ Jiskra Písek a pak na Jitex Písek.  

TJ Jiskra „ustavila odbory základů TV a turistiky, sportovní oddíly kanoistiky, házené, 

odbíjené, košíkové, juda, šermu, cyklistiky, šachů, stolního tenisu, sportovní gymnastiky  

a kuţelek… Cvičilo se ve školách, v podnicích, v jednotách, i na vsích a v armádě. Jiţ  

se aţ na výjimky nejednalo o dobrovolnost jako na sokolských sletech.“ (Janda, 2008: 15)  

Odbor základní tělesné výchovy Jitexu Písek byl největším sportovním odborem 

nejenom v okrese, ale i v kraji. Pořádal tělovýchovná vystoupení, veřejné akademie. Jeho 

členové se účastnili závodů ve sportovní gymnastice, plavání, atletice, a vţdy se vraceli 

s dobrými výsledky. Jitex Písek však pokračoval i v pořádání stanových táborů  

a lyţařských kurzů. Mimo základní tělesnou výchovu zaštiťoval 13 sportovních oddílů: 

házenou, odbíjenou, šerm, turistiku, šachy, kanoistiku, košíkovou, stolní tenis, atletiku, 

kuţelky, kulturistiku, softbal, orientační běh. (Cendelínová, 1983-2003)  

                                                           
26

 „V roce 1951 byla zřízena v Písku Sportovní škola dorostu, kde mimo ředitele školy působili cvičitelé 

Sokola. Takţe Sokol, i kdyţ pod jiným názvem a pod přísnou kontrolou dosazeného ředitele mohl pokračovat 

dál. Jedině o co cvičitelé prosili neoslovovat je „bratře“ a „sestro“, jinak se nic nezměnilo proti cvičení 

v Sokole. Písecká mládeţ tedy nepocítila v těchto letech zánik Sokola. Mezi chlapci cvičil i Vašek Kubička – 

pozdější reprezentant republiky. Škola byla zrušena v červnu 1957.“ (Cendelínová, 1983-2003) 
27

 První krajská spartakiáda DSO (dobrovolná sportovní organizace) Slovan byla organizována Slovanem 

Písek 4. a 5. 9. 1954. 
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Činnost tělovýchovného hnutí ovlivňovala politika KSČ. Rozhodovala o tom, kdo 

smí a nesmí vykonávat funkce v tělovýchovných organizacích, i cvičitelskou a trenérskou 

práci. „Z dobrovolného sportování se často stávaly nucené masové politicky motivované 

sportovní akce.“ (Janda, 2008: 15) Jednou za pět let se byly spartakiády, kaţdoročně  

se konaly soutěţe k Vítěznému únoru, k výročí Velké říjnové socialistické revoluce,  

ke sjezdům KSČ. Navzdory zrušení Sokola mnoho cvičitelů (i těch, kterým byla činnost 

zakázána) u své činnosti zůstalo. „Díky tomu bylo v Písku při obnově Sokola po listopadu 

1989 dost schopných cvičitelů ochotných pokračovat v cvičitelské práci i v Tělocvičné 

jednotě Sokol Písek v organizační struktuře ČOS (v té době ještě Československé obce 

sokolské, dnes České obce sokolské)“ (Janda, 2008: 16).  

Po celou dobu však je v činnosti písecké jednoty je patrná kontinuita.  Tato spočívala 

především v přesvědčení píseckých cvičenců a cvičitelů, kteří i přes zákaz stále tvrdili,  

ţe chodí do Sokola. Vypovídá o tom mj. vyprávění dlouholeté sokolské cvičitelky Ireny 

Cendelínové. Ta kdyţ oznamovala svým cvičencům, ţe „od této chvíle uţ nebudou chodit 

do ZRTV, ale konečně znovu do Sokola“, zeptali se jí „a kam jsme chodili doteď?“ (Zdroj: 

neformální rozhovor) 

I proto bylo v roce 1990 uvítáno rozhodnutí odboru ZRTV (základní a rekreační 

tělesné výchovy) o zastavení činnosti Jitexu Písek a obnovení činnosti Sokola Písek 

v rámci struktury ČOS. To se podařilo v březnu 1991 
28

. Zároveň však konstatoval, ţe by 

byla chyba přerušit dlouholetou úspěšnou spolupráci se sportovními oddíly. Proto byl 

přímý vstup do ČOS odloţen, a rok 1990 byl věnován organizačním záleţitostem 

spojených s přechodem celé jednoty do ČOS. (Janda, 2008) 

Písecká jednota, skládající se z odboru všestrannosti a 14 sportovních oddílů,  

se s celkovým počtem 1500 členů (z toho 650 za všestrannost) zároveň stala součástí Ţupy 

Jeronýmovy. (Cendelínová, 1983-2003) Podle slov Ing. Zdeňka Jandy, který byl dlouhá 

léta starostou písecké sokolské jednoty se přechod celé jednoty do ČOS uskutečnil bez 

konfliktů, a to především proto, ţe sokolští cvičitelé působili i v odboru ZRTV, coţ po 

revoluci umoţnilo plynulý přechod, nikoli násilné navazování na kdysi přerušenou tradici. 

Pod ČOS přestoupily všechny části sokolské jednoty s výjimkou odboru turistiky, který se 

stal součástí Českého klubu turistů (měl cca 400 členů). (článek Deset let od listopadu 89, 

představy a skutečnost, autor, Ing. Zdeněk Janda In Cendelínová, 1983 - 2003) 
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 „Přechod jednoty do ČOS byl valnou hromadou schválen 21. 3. 1991 a v ČOS byla registrována  

3. 4. 1991.“ (Janda, 2008: 17) 
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Majetek se písecké jednotě vrátil, ovšem dokumenty o její činnosti od roku 1945  

se nedochovaly. „Podklady o činnosti Sokola Písek od jeho obnovy v roce 1991 jsou 

ucelenější a jsou publikovány v Ročenkách vydávaných Sokolskou ţupou Jeronýmovou  

aţ do jejího sloučení do Sokolské ţupy Jihočeské od 1. 1. 2005.“ (Janda, 2008: 17)  

„V historii píseckých Sokolů se setkáváme s obrovským nadšením, zápalem a nasazením,  

s jakým budovali svoji jednotu, vlastenectvím při zakládání samostatného státu i velké 

osobní statečnosti během německého okupace a v dobách komunismu mnozí z nich zaplatili 

za svoje sokolské ideály cenu nejvyšší.“ (Janda, 2008: 1) 

2.6 TJ Sokol Písek od svého znovuobnovení v  roce 1991 

Po obnovení organizace v roce 1991 čekaly na písecké sokoly další překáţky. 

Největším problémem byla zchátralá sportoviště, ruku v ruce s nimi šel nedostatek 

finančních prostředků na jejich rekonstrukci. Představitelé píseckého sokola proto začali 

hledat cesty, jak přispět ke zlepšení dosavadní neutěšené situace sokolských sportovišť. 

Finanční zdroje získávali především z ČOS, z MěÚ Písek, z krajského úřadu 

v Českých Budějovicích, ale také ze státního rozpočtu. Podařilo se jim opravit nebo 

alespoň zlepšit situaci některých svých nemovitostí, postavit malý atletický stadión,  

a novou obloukovou halu. Na mnoha projektech se finančně podíleli sami (z provozních 

prostředků jednoty). Investiční akce však ustaly v roce 2008 (Příloha 1). V současné době 

podala jednota ţádost o grant na opravu podlahy v sokolovně na MŠMT (neúspěšně), 

v plánu je vystavět spojovací koridor mezi halou a obloukovou halou.  

Díky vytrvalosti členů písecké jednoty se podařilo uvést sokolská sportovní zařízení 

do lepšího stavu. I díky tomu je tělocvičná jednota Sokol Písek v současné době největší 

jednotou Jihočeské ţupy, a třetí největší jednotou v České republice. Mimo tradičního 

odboru všestrannosti zastřešuje sedmnáct sportovních oddílů 
29

, které poskytují prostor pro 

realizaci výkonnostních sportovců. Pod jednotu však spadají také kulturní spolky, jako  

je divadelní spolek Nitka nebo fotografický krouţek TeriFoto. Tato skutečnost potvrzuje 

přetrvávající široký, komunitní záběr Sokola. 

Počet členů jednoty však není stálý, rok od roku se více či méně mění. Ve vývoji 

členské základny v letech 1991 – 2011 lze vidět klesající tendence v členské základně 

odboru všestrannosti, a to i přes rostoucí počet členů v organizaci jako celku. Podrobnější 
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 Aerobik, atletika, badminton, basketbal, florbal, kanoistika, karate, kulturistika, kuţelky, moderní 

gymnastika, sportovní gymnastika, stolní tenis, šachy, šerm, volejbal, házená, bojové techniky. 
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informace uvedené v tabulce viz kapitola 3.2.1 Problém č. 1 – úbytek členů odboru 

všestrannosti. 

Písecká sokolská jednota však není závislá pouze na členských/oddílových 

příspěvcích 
30

 (ty tvoří cca 2,6 milionu Kč/rok, samozřejmě v závislosti na počtu členů 

jednoty). Významnou podporu jí poskytuje také město Písek. Na základě informací  

Bc. Dity Nekysové z MěÚ Písek jsem zjistila, ţe podpora sportu ve městě činí dvě 

procenta celkových výdajů města (mimo průběţné poloţky). Sokol Písek ţádá kaţdoročně 

o příspěvky na investice, činnost, akce, akce pod Záštitou starosty (morální podpora) a na 

systémovou podporu sportu. Veškeré finanční příspěvky jsou poskytovány dle Pravidel 

pro poskytování příspěvků na sportovní činnost organizacím především na podporu 

mládeţe do devatenácti let. V roce 2011 získal Sokol Písek od MěÚ finanční podporu ve 

výši 2 057 122 Kč 
31

. Jde o příspěvky na investiční akce, na činnost  

a jednotlivé sportovní akce. Zvláštní finanční podporu dostává kaţdoročně oddíl házené 

ţen Sokola Písek, a to vzhledem k jeho dlouhodobým úspěchům v Interlize házené ţen. 

(Zdroj: informace z odboru školství a kultury MěÚ Písek)  

Hlavní důvod pro poskytnutí podpory je práce s mládeţí do devatenácti let (ze 

stejného důvodu podporuje město také IHC Písek – občanské sdruţení a fotbalový klub FC 

Písek o. s.) 
32

. 

Veškerá finanční podpora, kterou MěÚ Písek poskytuje Sokolu Písek je určená pro 

organizaci jako celek, a je věcí interních pravidel jednoty, jakým způsobem bude celková 

částka přerozdělena mezi jednotlivé oddíly (včetně všestrannosti). Výše příspěvku pro 

organizaci je podle Bc. Nekysové odvozena od celkového počtu členů a počtu mládeţe do 

devatenácti let. Z celkové částky není vyloučen oddíl házené ţen, který poté ţádá o další, 

zvláštní podporu. 

Interní pravidla organizace pro rozdělování dotací z MěÚ Písek mezi jednotlivé 

sportovní oddíly berou v úvahu vedle počtu členů do devatenácti let, a počtu členů nad 

devatenáct let v rámci oddílu, také výkonnost jednotlivých kategorií, tj. jejich úspěšnost 

v národních soutěţích. Všestrannost můţe vysokým soutěţím sportovních oddílů (interliga, 
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 Jde o příspěvky, které zůstávají přímo jednotě. Kaţdý člen Sokola navíc platí členské příspěvky ve výši 

300 Kč, které připadají ústředí, tj. příslušné ţupě, popř. ČOS (výplaty placených zaměstnanců). Ústředí však 

posílá peníze od sponzorů a ze státního rozpočtu, a to většinou ve stejné výši, jako je částka, kterou jim 

jednota odeslala z členských příspěvků. Obě transakce jsou tak v podstatě vyrovnané. (neformální rozhovor) 

V dalším textu však budu pouţívat termín členské příspěvky. 
31

 Z celkové částky 4,4 milionu Kč určenou pro podporu sportu na rok 2011. Sokol Písek tak získal cca 47% 

z celkové částky. 
32

 Město Písek však podporuje i další organizace, mezi nimi například Tenisový klub Písek, o.s., AC Sole 

maţoretky, Radioklub Písek, Sportovní klub Policie Písek. 
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extraliga ad.) konkurovat především účastí svých členů na soutěţích republikové úrovně 

(TeamGym, přebor všestrannosti, ZZZ – závod zálesácké zdatnosti), kde má své úspěšné 

zástupce. (Zdroj: neformální rozhovor) 

Činnost sportovních oddílů je však od odboru všestrannosti správně i finančně 

oddělena. Oddílové příspěvky se započítávají do celkového rozpočtu organizace,  

ale zůstávají příslušnému oddílu. Ligové soutěţe, jichţ se sportovní oddíly často účastní
 33

, 

navíc zlepšují jejich výchozí pozici ve vyhledávání sponzorů a partnerů, a to především 

vzhledem k vyšší divácké atraktivitě a pozornosti médií 
34

. Finanční podpora sponzorů 

určená pouze sportovním oddílům se kaţdoročně pohybuje kolem 5 milionů Kč (tato 

podpora záleţí na úspěšnosti kaţdého z oddílů v rámci velkých soutěţí, a nerozděluje  

se mezi ostatní oddíly, tzn., vţdy zůstává tomu oddílu, který uzavřel s daným sponzorem 

smlouvu o sponzorství). 

Celkový roční rozpočet Sokola Písek, který se pohybuje kolem 10 milionů korun,  

se tak skládá se tří velkých poloţek (jde o přibliţné částky): 

 Oddílové příspěvky (2,6 milionu korun) 

 Podpora města Písek (2 miliony korun) 

 Podpora sponzorů (5 milionů korun) 

Faktem však zůstává, ţe na rozdíl od sportovních oddílů nebo komerčních 

sportovních zařízení, jejichţ činnost pěstováním konkrétního sportu začíná, ale také končí, 

sokolská všestrannost, není pouze sport, jsou to také kulturní a společenské akce, letní 

dětské tábory a zimní lyţařské kurzy, Zátavský triatlon, otevřený nejenom výkonnostním 

sportovcům, ale také amatérům a široké veřejnosti, společná vodácká putování, „vánoční 

lezení“, pravidelné vandry a mnoho dalších aktivit. Sokolská všestrannost je především  

o přátelství.  

„Sokolové byli vedeni nejen k demokracii, ale také k silnému humanitnímu cítění.“ 

(Dvořáková, 1991: 11) A to je něco, co se nezměnilo, přestoţe se v současné době potýká 

s nedostatkem porozumění ze strany veřejnosti. Jde především o ochotu členů sokolské 

všestrannosti vzájemně si pomáhat, trávit společně chvíle volna, a pořádat nezávisle na 

                                                           
33

 Sportovní oddíly Sokola Písek se pyšní juniorskými tituly mistrů světa, Evropy, dlouhou řadou mistrů 

České republiky, účastí v nejvyšších ligových soutěţích a řadou reprezentantů. Mezi jejich sponzory patří 

významné místní firmy, mj. NEOTECH, KOČÍ, CSS Spedition, ZŠ J. K. Tyla (Sršni Písek), STRABAG a.s., 

AISIN CZECH s.r.o., ČEVAK a.s., ad. (Házená Písek) apod. (http://www.hazena.info/cz/, 

http://www.srsni.com/, ze dne 18. 1. 2012) 
34

 Doklad o tom, ţe místní, tj. písecké sdělovací prostředky, věnují sportovním oddílům Sokola Písek větší 

pozornost, uvedu v kapitole 3.4.1. Obraz Sokola Písek v místním tisku. 

http://www.hazena.info/cz/
http://www.srsni.com/
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jednotě společné výlety. Případů takových aktivit je mnoho, jako příklad lze uvést např. 

pomoc při rekonstrukci domu některého z členů (situace se opakuje vţdy v případě 

potřeby), pomoc při práci v lese (les jako majetek některého ze členů), kaţdý rok se také 

opakují společné vandry, vodácká putování ad. (Zdroj: zúčastněné pozorování) 

2.7 Obrázek organizace  

TJ Sokol Písek je organizační jednotkou České obce sokolské, a je tedy součástí 

třístupňového organizačního řádu. ČOS má totiţ tři organizační stupně: 

 Tělocvičná jednota Sokol 

 Sokolská ţupa 

 ČOS 

Jednoty a ţupy vystupují v tomto systému jako organizační jednotky ČOS  

se samostatnou právní subjektivitou.  

Jednoty disponují vlastním majetkem, nebo mohou spravovat majetek jim svěřený. 

Jejich chod řídí orgány jednoty: 

 Valná hromada jednoty (nejvyšší orgán jednoty), svolává ji výbor jednoty 

minimálně jednou do roka. Valné hromady jednoty se mohou účastnit všichni 

zletilí členové jednoty (mají rozhodující hlas), a nezletilí členové bez moţnosti 

hlasovat. 

 Výbor jednoty (statutární orgán jednoty), řídí činnost jednoty (výbor písecké 

jednoty je v současné době sloţen z osmi zástupců jednotlivých oddílů). 

 Kontrolní komise, resp. člen pověřený kontrolou (nezávislý orgán) 

Jednat jménem jednoty je oprávněn starosta jednoty. V případě Sokola Písek se ve funkci 

starosty jednoty vystřídalo od jeho znovuobnovení v roce 1991 jiţ několik osob (ve všech 

případech jde o členy jednoty). Tabulka 1 ukazuje, kdo vedl jednotu v jakých letech  

od jejího znovuobnovení v roce 1991 (Tabulka 1). 
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Tabulka 1 Starostové Sokola Písek od znovuobnovení jednoty v roce 1991 

Funkční období Jméno 

Březen – duben 1991 Tom Zajíček 

1991 Mgr. Jaroslav Branšovský 

1992 – 1994 Antonín Beníšek 

1995 – 2000 Zdeněk Pokorný 

2001 – současnost 
35

 Milan Kučera 

Zdroj Vlastní zpracování 

Sokolská ţupa představuje orgán, tvořený jednotami v příslušném kraji. Stejně jako 

jednoty, i ţupy disponují vlastním majetkem 
36

. Mohou také spravovat majetek, kterým jim 

svěřily jednoty, jiné ţupy, ústřední orgány ČOS ad. Jejich chod řídí orgány ţupy: 

 Valná hromada ţupy (nejvyšší orgán ţupy), účastní se jí členové výboru ţupy, 

delegáti, zvolení v jednotách (v počtu na základě klíče stanoveného 

předsednictvem ţupy), a členové odstupujícího předsednictva ţupy, všichni 

s hlasem rozhodujícím. Svolává ji předsednictvo ţupy jednou za tři roky. 

 Výbor ţupy, tvoří ho zástupci všech příslušných jednot. 

 Předsednictvo ţupy (statutární orgán ţupy), řídí činnost ţupy, schází  

se nejméně desetkrát ročně. Zodpovídá se výboru ţupy. 

Tělocvičné jednoty Sokol jsou v současné době sdruţeny do 42 sokolských ţup. Ţupy 

tvořené tělocvičnými jednotami se nacházejí vţdy na území jednoho kraje. 

(http://www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/organizace-A9EF, ze dne 17. 3. 2012)  

TJ Sokol Písek je součástí Jihočeské ţupy se sídlem v Českých Budějovicích. 

Na vrcholu organizační pyramidy stojí ČOS. Jejími ústředními orgány jsou: 

 Sjezd ČOS (nejvyšší orgán ČOS), svolává ho výbor jednou za tři roky. 

 Výbor ČOS 

                                                           
35

 Volba nového starosty čeká jednotu v roce 2013. 
36

 Od roku 2005 je TJ Sokol Písek součástí Jihočeské ţupy, ve struktuře ČOS. 

http://www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/organizace-A9EF
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 Předsednictvo ČOS (statutární orgán ČOS), řídí činnost ČOS 

 Kontrolní komise ČOS (nezávislý orgán) 

Pro úplné dokreslení představy o sokolské organizaci je však vedle organizačního 

rámce potřeba uvést také poslání, cíle a hodnoty, které Sokol prosazuje. 

 Sokolství je mravní postoj. Je zaloţeno na národních tradicích, na odkazu činů 

členů Sokola v období válek a nesvobody, na kodexu fair-play 
37

. Je zaloţeno na obětavosti 

a na připravenosti veřejně se angaţovat na straně demokracie, práva a morálky. Posláním 

ČOS je vedle zvyšování fyzické zdatnosti svých členů také vychovávat je a vést  

„k čestnému jednání v ţivotě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboţenské 

snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce  

k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemţ vychází z odkazu 

Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.“ Dodrţování sokolských hodnot a zásad patří také 

k povinnostem členů ČOS. Člen ČOS má mj. povinnost „jednat vţdy v duchu sokolských 

idejí, zásad mravní čistoty tělocvičné a sportovní činnosti a zásad fair play, nepoškozovat 

svým jednáním dobrou pověst sokolského hnutí, ale naopak svou činností přispívat k jeho 

rozvoji i k rozvoji demokratické společnosti, chránit ţivotní prostředí a přispívat k jeho 

zvelebování.“ (Stanovy ČOS, dostupné také  

na http://www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/stanovy-6ABB, ze dne 17. 3. 2012)  

 „Cílem činnosti ČOS je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně 

občanů naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, 

společenské a kulturní činnosti, výchovy k mravnosti a občanské odpovědnosti.“ (ibid.) 

Je však důleţité zmínit také prostředky, pomocí nichţ Sokol těchto cílů dosahuje,  

a naplňuje tak své poslání. Orgány ČOS, ţup a jednot v rozsahu své působnosti zejména 

(ibid.): 

 organizují tělesnou výchovu a sport, aby všichni, kdo o to projeví zájem,  

je mohli pěstovat především pro vyplnění volného času, k upevnění zdraví  

či zlepšení tělesné a duševní výkonnosti. Organizují výkonnostní a vrcholový 

sport,  

 pečují o zachování etických a morálních zásad olympijského hnutí, chrání sport 

i sportovce před zneuţíváním pro politické a komerční cíle,  

                                                           
37

 Jde o Kodex sportovní etiky, vydaný Radou Evropy. Jeho heslem je Ten, kdo hraje čestně, je vţdy vítězem 

(Fair play – the winning way). Dostupný na www.msmt.cz/uploads/soubory/TVS/2002/KODEX.PDF,  

ze dne 30. 3. 2012 

http://www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/stanovy-6ABB
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/TVS/2002/KODEX.PDF
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 organizují kulturní a společenskou činnost,  

 organizují hospodářskou činnost na podporu vlastní činnosti jednoty,  

 spolupracují se sokolskými organizacemi v zahraničí,  

 spolupracují s tělovýchovnými, sportovními a dalšími zájmovými organizacemi 

v ČR i zahraničí,  

 programově, tematicky a organizačně zajišťují přípravu i realizaci 

všesokolských sletu. 

Nejvyšším spolkovým předpisem jsou Stanovy ČOS, které platí pro celou ČOS, tedy 

pro všechny jednoty a ţupy. 

2.8 Budování vztahu organizace – komunita 

Výše uvedené kapitoly dokazují, ţe Sokol je svou povahou tradiční komunitní 

organizací. Nejenom při svém vzniku, ale i v současné době vychází zdola z komunity, 

staví na hodnotách národa a občanství, na morálce a rovnosti.  

Jaké jsou důvody pro budování vztahu s komunitou, se stakeholdery? Harrison  

a St. John (1996) označují stakeholdery jako jednotlivce nebo skupiny, jeţ mohou 

významně ovlivnit organizaci, nebo kteří mohou být významně ovlivněni aktivitami 

organizace. S tím souvisí mj. snaha bourat hranice mezi organizací a jejím okolím, 

komunikovat, a navazovat vztahy s komunitou. Jde o jakési budování organizace bez 

hranic. Stakeholdeři jsou v takových případech vnímáni jako partneři organizace, jako 

zdroj její ţivotní síly. Tento postoj můţe přispět k rozvoji organizace v souladu 

s poţadavky jejího okolí (zavádění vhodných produktů nebo sluţeb), můţe zamezit 

případným nedorozuměním, ať uţ ze strany organizace, nebo ze strany stakeholderů 

(poškození image organizace), můţe podporovat důvěryhodnost organizace v očích 

veřejnosti.  

Významným argumentem pro budování vztahu „organizace – komunita“  

je především navýšení flexibility organizace, která je díky komunikaci schopna pruţněji 

reagovat na změnu poptávky, a lépe tak vyhovět svým stakeholderům  

(tj. komercializace/marketizace). Dalším důvodem pro budování takového vztahu  

je skutečnost, ţe organizace má vůči svým stakeholderům zodpovědnost, ţe mezi 

organizací a jejími stakeholdery existuje jakási společenská smlouva. Budování vztahu  

se stakeholdery můţe organizaci ulehčit ţivot v komunitě. (Harrison a St. John, 1996) 
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Na základě historického vývoje je patrné, ţe původním sokolským programem byla 

všestrannost, a ţe sportovní oddíly se začaly vyvíjet aţ o několik desítek let později (rozvoj 

specializovaných sportů v Sokole usnadnila aţ usnesení ČOS z let 1928 a 1931).  

Ani rostoucí počet výkonnostních sportů registrovaných v ČOS nic nemění na 

skutečnosti, ţe i dnes nese odbor všestrannosti zodpovědnost v oblasti posilování 

komunitního rozvoje. Jde především o pořádání výletů, kulturních a vzdělávacích akcí, 

podporu vzniku jednot v jiných městech v ČR, vzájemné návštěvy členů sokolských jednot 

z ČR i ze zahraničí ad. (Janda, 2008) Jako konkrétní příklad komunitního aspektu lze uvést 

například stavbu, či opravy písecké sokolovny (r. 1910, r. 1925), na jejichţ realizaci 

přispívali nejenom členové Sokola, ale také řada místních korporací (Kopecký, Šebánek, 

1928). Jako příklad ze současnosti můţe slouţit např. vysazení platanu javorolistého 

v Palackého sadech v Písku na místě, kde červencová bouře v roce 2011 zlomila původní 

platan (náklady na pořízení a výsadbu stromu hradili členové všestrannosti ze svého, Zdroj: 

Tisková zpráva MěÚ Písek č. 94 ze dne 7. 11. 2011, dostupná na http://www.mesto-

pisek.cz/soubory/dokument13460.pdf, ze dne 15. 12. 2012), ad. 

Aby organizace mohla plnit své hlavní cíle, své poslání, předpokládá se vzájemný 

kladný vztah organizace s komunitou 
38

. Proto má být komunita součástí PR organizace. 

Protoţe aby se organizace stala součástí komunity, musí znát její zvyky. „Komunita má 

společný základ slova s pojmem komunikovat. Komunitu je třeba budovat a není to snadné. 

Neziskové organizace mají uţ svým charakterem velmi blízko k lidem ze svého okolí, a tedy 

i dobré předpoklady k tomu, aby funkční komunita vznikla. Komunita se často tvoří kolem 

problému, který začne trápit více lidí (dopravní průjezd obcí, nedostatek příleţitostí pro 

volný čas dětí a mládeţe.“ (Tošner, Sozanská, 2006: 62)  

Právě nedostatek příleţitostí pro trávení volného času členů konkrétní komunity 

(obyvatel obce) byl důvodem pro zaloţení Sokola nejenom v Písku. Uţ tenkrát se objevila 

potřeba vybudovat organizaci, v níţ by lidé mohli trávit svůj čas a potkávat se s těmi, 

s nimiţ mají něco společného. Od té doby byl Sokol utvářejícím prvkem komunity. 

(Kopecký, Šebánek, 1928)  

V současné době se však vytratila potřeba jakéhosi souznění v oblasti sportu  

a tělovýchovy, a jejich propojení s ostatními oblastmi ţivota. (Bačuvčík, 2011) Sokol tak 

funguje vedle komunity a vznikají hlavně komerční organizace, které jsou svou podstatou 

                                                           
38

 Pod pojmem komunita si můţeme představit skupinu jednotlivců nebo organizací v okolí organizace, kteří 

jsou vůči ní v nějakém vztahu, a to jak z hlediska prostorové vzdálenosti (obec, region), tak vzhledem 

k poslání organizace. (Tošner, Sozanská, 2006) 

http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument13460.pdf
http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument13460.pdf
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zaloţeny na poskytování stejných, nebo při nejmenším velmi podobných sluţeb jako nabízí 

Sokol s tím rozdílem, ţe pochopily, ţe je potřeba více rozvíjet vztahy se svým okolím, 

dávat o sobě tzv. vědět. Komerční organizace se však namísto komunity v tradičním slova 

smyslu 
39

, soustřeďují spíše na klienty, a potenciální zákazníky. Do středu zájmu se tak 

dostávají skupiny spojené s moderním trendem marketizace, kdy v případě neziskových 

organizací hrozí, ţe se z členů stanou zákazníci, ţe naplňování poslání střídá především 

snaha vyhovět poţadavkům trhu, apod.). 

Cílem neziskových organizací by však mělo být „pouze“ to, aby si jich komunita 

všimla, brala je váţně, povaţovali je za zodpovědné a legitimní. To se děje, pokud členové 

komunity shledají ţe organiazce poskytuje sluţby ve veřejném zájmu, a v neustálé 

pozornosti k nim 
40

. (Balser, McClusky 2005: 298)  

Trend potvrzený např. v USA dokládá, ţe pokud komunita povaţuje organizaci za 

uţitečnou, usnadňuje to další existenci organizace, a to například v oblasti fundraisingu. 

Podle Wolfa totiţ znamená v USA podpora komunity zároveň vyšší podporu donorů. 

(Wolf, 1999) 

  

                                                           
39

 „Komunita - (z lat. communitas = společenství) – téţ společenství, pospolitost - soc. útvar charakterizovaný 

jednak zvl. typem soc. vazeb uvnitř, mezi členy, jednak specif. postavením navenek, v rámci širšího soc. 

prostředí. Byť se jedná o jednu ze základních kategorií sociologického myšlení, bývá pojem k. chápán velmi 

nejednoznačně.“ (Petrusek, M. a kol. 1996) 
40

 Existují různé mechanismy komunikace ve vztahu organizace – komunita. Jde například o pořádání 

konferencí, vyţadování zpětné vazby od členů ad. (Balser, McClusky, 2005: 297)  
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3. EMPIRICKÁ ČÁST  

V empirické části se věnuji současné situaci Sokola Písek. Zaměřuji se na problémy, 

s nimiţ se potýká, a které souvisejí především s novými trendy, jeţ jsou patrné v občanské 

společnosti jako celku. 

3.1 Metodologie empirické části  

V empirické části jsem vyuţila analýzu dokumentů, zaměřila jsem se přitom  

na zdroje o počtu členů jednoty, na dostupné informace pojednávající o investičních akcích 

jednoty v uplynulých letech, a na články o TJ Sokol Písek uveřejněných v místním tisku. 

Významnou součástí empirické části byla také analýza konkurenčních sportovních zařízení 

v Písku, tj. organizací, které mohou povahou svých sluţeb alespoň částečně konkurovat 

odboru všestrannosti Sokola Písek. Cílem této analýzy bylo zjistit míru konkurence, které 

musí sokolský odbor všestrannosti v Písku čelit.  

Jedním ze zdrojů byly také dokumenty spojené se současnými trendy patrnými 

v občanské společnosti, které souvisejí s marketizací/komercializací nestátních 

neziskových organizací. Předmětem zkoumání byla dále analýza literatury o technikách 

public relations a fundraisingu, teorie mikro a makro prostředí, analýza webových stránek 

organizace (porovnání webových stránek píseckého sokola se stránkami jiných jednot,  

a se stránkami konkurenčních sportovních zařízení ve městě). 

Dalším způsobem sběru dat bylo zúčastněné pozorování, a především účast na akcích 

pořádaných Sokolem Písek pro členy, i pro veřejnost. Díky zúčastněnému pozorování lze 

„popsat, co se děje, kdo nebo co se účastní dění, kdy a kde se věci dějí, jak se objevují  

a proč.“ (Hendl, 2005: 193)  

Výsledky zúčastněného pozorování jsem si zapisovala, a hledala jsem v nich důkazy 

pro má tvrzení. Zúčastněné pozorování jsem vyuţívala během akcí, které pořádal Sokol 

Písek – odbor všestrannosti, nejenom pro své vlastní členy (gymnastické závody), ale také 

pro veřejnost (Zátavský triatlon, představení na městských slavnostech). Předmětem mého 

zájmu byl především způsob organizace dané akce a chování členů realizačního týmu, 

včetně jejich schopnosti komunikovat (ať uţ v rámci vlastní skupiny, či směrem ven). 

(Disman, 2008) Díky zúčastněnému pozorování jsem se dozvěděla doplňkové informace 

týkající se sledované otázky. Soustředila jsem se přitom na chování skupiny, nikoli 

jednotlivců.  
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Výhodou kvalitativního výzkumu je skutečnost, ţe se odehrává v „domácím 

prostředí“ zkoumaného jevu. Otevřenost a důvěra zúčastněných aktérů vůči výzkumníkovi 

je tak na vyšším stupni, coţ ovlivňuje kvalitu získaných dat. I z tohoto důvodu jsem viděla 

zapojení se do aktivit organizace, jako přínos. Přechod z pozice cizince (jednorázové 

příchody a odchody výzkumníka), popř. návštěvníka (opakované návštěvy výzkumníka 

jako někoho známého), do pozice zasvěceného (člověk, který se stýká se svými 

respondenty i mimo rámec výzkumu, mi usnadnila vhled do problematiky. (Švaříček, 

Šeďová 2007) 

Další formou sběru dat byly neformální rozhovory. Ty jsem provedla se zástupci 

jednotlivých skupin stakeholderů (s vedením píseckého sokola i s jeho klienty).  

O neformální rozhovory šlo v těchto případech proto, ţe jsem neznala ţádné prvky, které 

by byly společné všem skupinám stakeholderů, nevěděla jsem ani, s kým tyto neformální 

rozhovory proběhnou. Rozhovory vţdy vyplynuly jako spontánní reakce na nezávaznou 

konverzaci, tzn., v rámci přirozené interakce, kterou bylo např. výše uvedené zúčastněné 

pozorování. (Hendl, 2005)  

Neformální formu rozhovorů navíc podporovala i snaha co nejvíce omezit redukci 

informací, čímţ standardizace rozhovoru jistě je. (Disman, 2008) „Síla neformálního 

rozhovoru spočívá v tom, ţe zohledňuje individuální rozdíly a změny situace. Otázky 

mohou být individualizovány, aby se dosáhlo hloubkové komunikace  

a vyuţilo se prostředí a situace a aby se posílila konkrétnost a bezprostřednost 

rozhovoru.“ (Hendl, 2005: 175) Po kaţdém neformálním rozhovoru jsem si zapsala jeho 

obsah. V rámci neformálních rozhovorů a zúčastněného pozorování se součástí 

výzkumného vzorku stali také samotní členové a dobrovolníci působící v Sokole Písek – 

odboru všestrannosti. 

Pro dokreslení celkového obrazu o organizaci jsem vyuţila také metody 

kvantitativního výzkumu, a to dotazník a anketu (cílem bylo zjistit postoj vybraných 

skupin stakeholderů na všestrannost Sokola Písek).  

Cílovou skupinou ankety byli rodiče s dětmi. Písecká všestrannost povaţuje právě 

tuto skupinu za jednu z cílových skupin (v rámci svých sluţeb nabízí mj. cvičení rodičů  

s dětmi). Cílem ankety bylo zjistit kritéria zájmu této veřejnosti o Sokol Písek, zda 

respondenti některé sluţby TJ Sokol Písek vyuţívají, o jaké další sluţby by měli zájem,  

a jakou částku by za danou aktivitu byli ochotni zaplatit. Respondenty jsem oslovovala 

v mateřských školách v okolí jednoty. Výsledky uvedu v kapitole 3.4.2 Pohled rodičů 

s dětmi v předškolním věku na sluţby všestrannosti Sokola Písek. Anketa je však v tomto 
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případě vedlejší výzkumnou metodou. Slouţí pouze pro dokreslení informací získaných 

z jiných zdrojů (Příloha 2). 

Významnou úlohu v této části výzkumu hraje dotazník, adresovaný zástupcům 

vybrané skupiny stakeholderů. Jedinečnost sportovního programu všestrannost potvrzuje 

skutečnost, ţe podobný tělocvičný program jiné organizace v regionu nenabízejí. To je 

hlavní důvod, proč jsem si jako skupinu stakeholderů, kterou podrobím výzkumu, zvolila 

zákazníky jiných sportovních zařízení v Písku. Hlavním cílem bylo zjistit, zda někdy 

všestrannost navštěvovali, popř. navštívili, proč ji nenavštěvují, a jaké jiné zařízení 

navštěvují (Příloha 3). 

Dotazník formou e-mailové komunikace (na otázku zaslanou e-mailem jsem dostala 

e-mailovou odpověď) jsem provedla se zástupkyní místní samosprávy. V rámci tohoto 

rozhovoru bylo mým cílem zjistit vztah odboru všestrannosti s místní samosprávou,  

a postoj, jaký má k Sokolu odbor školství a kultury na MěÚ v Písku. Výsledky tohoto  

e-mailového dotazníku jsou uvedeny v kapitole 2.6 TJ Sokol Písek od svého znovuobnovení 

v roce 1991. Týkají se poskytování finanční podpory písecké jednotě  

ze strany města. A doplňují teoretické poznatky získané z literatury. 

V kapitole 2.4 Praktická doporučení – budování image organizace uvádím návrhy 

moţných aktivit vedoucích ke zlepšení situace odboru všestrannosti Sokola Písek na trhu 

sportovních zařízení v Písku, a to na základě teoretických poznatků čerpaných z odborné 

literatury zaměřené na PR aktivity (práce s veřejností, komunikace, působení organizací 

v rámci komunity apod.) a poznatků získaných na základě výzkumu.   

3.2 TJ Sokol Písek  – identifikace současných problémů  

(všestrannost vs. sportovní oddíly ) 

„Odbor všestrannosti je odborný programový útvar České obce sokolské. Tvoří ho 

náčelnictvo ţen ČOS, náčelnictvo muţů ČOS a odborné komise.“ (dostupné  

z http://sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/odbor-vsestrannosti-EDCC ze dne 20. 1. 2012) 

Jeho tradice sahá k samému počátku Sokola. Sdruţují se v něm především ti, kdo nestojí  

o profesionální, vysoce výkonnostní sport, ale přesto mají radost z pohybu. To je také 

jedna z jeho silných stránek, protoţe skutečnost, ţe sokolská všestrannost je ochotná 

přivítat kaţdého, kdo má chuť si zasportovat, bez ohledu na to, jaká je jeho výkonnost, 

poukazuje na komunitního ducha organizace, na hodnotu rovnosti, kterou prosazuje,  

a potvrzuje ji tím, ţe se otevírá všem. A co víc „sokolský program všestrannosti  

http://sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/odbor-vsestrannosti-EDCC
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se nesoustřeďuje pouze na tělesnou způsobilost a odolnost, ale také na pravidelnost  

a disciplínu, pěstuje společné zájmy (cvičení ve skupinách).“ (Waldauf, 2002: 23)  

Jak uţ bylo řečeno, příznivci sokolské všestrannosti se stávají všichni ti, jejichţ cílem 

není maximální sportovní výkon, ale pohyb pro radost. „Součástí cvičebního programu je 

pohybová výchova, základy sportovní a moderní gymnastiky, rytmická gymnastika, 

aerobik, cvičení s náčiním, různé taneční směry, atletika, základy míčových her, netradiční 

hry a sporty, jóga, základy asijských bojových umění, zdravotní gymnastika, základy 

různých sportů, především sezonních, pobyt v přírodě a turistika.“ Členové všestrannosti 

jsou rozděleni podle věkových kategorií - od nejmladších (oddíly rodičů a dětí), přes děti 

předškolního a školního věku, dospělé, aţ po seniory. 

(http://www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/sport-pro-vsechny-8EEC, ze dne 17. 3. 

2012) 

Všestrannost je tradičním sokolským programem jiţ od zaloţení Sokola v roce 1862 

v Praze, v Písku od roku 1868. Co je pro ni typické, je především dostupnost širokým 

vrstvám obyvatel. Uvedu konkrétní příklad: Písecká všestrannost má v současnosti 519 

členů, rozdělených do jednotlivých kategorií, kterými jsou: rodiče a děti, předškolní děti, 

mladší ţáci, starší ţáci, muţi, starší ţákyně, senioři, mladší ţákyně, dorostenky, sportovní 

gymnastika, plavání, aerobik, tance. Kromě pravidelného cvičení v těchto kategoriích lze 

navštěvovat také sportovní gymnastiku, jiţ zmíněný TeamGym, Line dance, Country 

dance, v nabídce nechybí ani lezení na umělé stěně. Kvalifikovaní cvičitelé TJ Sokol Písek 

navíc nabízejí studentům, uchazečům o studium na sportovních školách i dalším zájemcům 

pravidelnou formu přípravy ze sportovní gymnastiky.  

Vedle tradiční činnosti, tj. poskytování příleţitostí pro trávení volného času 

prostřednictvím sportovních, ale také kulturních aktivit, organizuje písecký odbor 

všestrannosti mnoho dalších, doplňkových činností, mezi něţ patří mj. kaţdoroční pořádání 

sokolských táborů, jejichţ tradice spadá do 30. let 20. století, kdy se cvičitelský sbor 

poprvé rozhodl zavést táboření dětí v přírodě 
41

. Mezi další akce patří kaţdoroční týdenní 

lyţařský kurz, jednodenní lyţařské zájezdy na Šumavu, letní i zimní zájezdy do 

rakouských Alp, Zátavský triatlon ad. 

Všestrannost, na rozdíl od sportovních oddílů, a komerčních sportovních zařízení 

podporuje kromě rozvoje tělesné zdatnosti také smysl pro spolupráci, pro komunitního 

                                                           
41

 „V roce 1931 byl pořádán první týdenní pobyt 23 ţaček pod stany u Caisova mlýna. Se ţáky vyšel cvičitel 

Ţdimera poprvé v červnu 1933 na Říčky, kde přespali pod stany.“ (Cendelínová, 1983-2003: 6) V současné 

době se sokolský tábor koná kaţdoročně prvních čtrnáct dní v červenci (pouze v letošním roce se termín 

posouvá na druhou polovinu července, a to z důvodu konání všesokolského sletu). 

http://www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/sport-pro-vsechny-8EEC
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ducha. Lidé, kteří jsou členy sokolské všestrannosti, jsou nejenom sokoly, ale především 

přáteli, kteří spolu tráví volný čas, a jsou schopni, a především ochotni, vzájemně  

si pomáhat. Dokládají to například situace, kdy se společně sešli při opravě domu, či 

kácení dříví v lese, a to na poţádání některého z členů – přátel (Zdroj: zúčastněné 

pozorování), při výsadbě nového stromu v parku na místě, kde bouře zlomila původní 

strom (tisková zpráva MěÚ Písek), ad. I v tom lze vidět významný přínos sokolské 

všestrannosti pro dnešní dobu, tedy to, ţe vychovává ze svých členů lidi ochotné pomáhat 

druhým. Tento faktor lze však jen těţko prezentovat ven z organizace, a vyuţívat ho jako 

„tahák“ dalších členů. Sokolská všestrannost se tak potýká s několika problémy. Pokusím 

se uvést a vysvětlit alespoň hlavní z nich: 

1) Členská základna tradičního sokolského programu všestrannosti klesá. 

2) Sokol obecně (nejenom Sokol Písek) začal fungovat jako tradiční organizace,  

a její jednoty se potýkaly s v podstatě minimální konkurencí v podobě 

například Orla 
42

 nebo Dělnických tělocvičných jednot 
43

, jejichţ členská 

základna však nebyla ani zdaleka tak rozsáhlá, v současnosti však musí 

soupeřit s komerčními subjekty působícími v oblasti sportu. Úspěch 

jednotlivých jednot v tomto boji závisí mj. na osobnosti, která stojí v čele 

kaţdé z nich. 

3) Sokol, stejně jako další organizace občanské společnosti, se musí potýkat  

s rostoucími trţními tlaky. V neziskových organizacích se nově objevují snahy 

o komercializaci/marketizaci.  

 V dalším textu rozeberu kaţdý z těchto problémů. 

  

                                                           
42

 Katolicky zaměřené sportovní jednoty. První začaly vznikat na přelomu 19. a 20. století. Za oficiální rok 

zaloţení Orla se pokládá rok 1909. V současné době má Orel kolem 17 000 členů. 

(http://www.orel.cz/profil/historie_1.html, ze dne 15. 4. 2012) 
43

 Svaz dělnických tělovýchovných jednot usiluje o soulad sportovního rozvoje dělné třídy. Svaz DTJČ byl 

zaloţen v roce 1903. Základem hnutí DTJ je socialismus. V současné době má SDTJ. 

(http://www.sdtj.cz/onas/historie.aspx, ze dne 15. 4. 2012) 

http://www.orel.cz/profil/historie_1.html
http://www.sdtj.cz/onas/historie.aspx
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3.2.1 Problém č. 1 – úbytek členů odboru všestrannosti  

Kořeny českých sportovních neziskových organizací jsou hluboké. Jejich tradice 

souvisí s občanským sdruţováním, a s členstvím v těchto organizacích. Sokol se, jako 

hlavní představitel tohoto způsobu setkávání, jehoţ vliv sahá daleko do 19. století, snaţí 

drţet krok s dobou a přizpůsobovat nabízené sluţby aktuálním poţadavkům dnes uţ jiného 

typu veřejnosti (http://www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/idea-a-program-310A,  

ze dne 28. 3. 2012). 

Sportování v současné době však členství v organizacích striktně nevyţaduje, nejde 

jiţ o spolkovou činnost, jako tomu bylo v minulosti. (Seippel, 2002) Tradiční spolky, jako 

je právě Sokol, které kromě sportovní aktivity dbaly, a stále dbají také na posilování ducha 

a kulturnosti jednotlivce, ztrácejí na popularitě, a navzdory snaze vyrovnat se s novými 

trendy se jim příliš nedaří nacházet nové příznivce.  

Situace se však liší v tradičním odboru všestrannosti, a ve sportovních oddílech, které 

pod Sokolem fungují. Dokládají to počty členů všestrannosti, jejichţ výše za poslední dobu 

spíše stagnuje, popř. klesá. Například Sokol Písek vstupoval do demokratické éry 

s celkovým počtem 1500 členů (z toho 650 za odbor všestrannosti), celkový počet vzrostl 

na 1890 za rok 2011 (z toho 510 za odbor všestrannosti). Vývoj počtu členů od 

znovuobnovení písecké jednoty ukazuje Tabulka 2 (Tabulka 2). Ta ukazuje celkový počet 

členů, počet členů odboru všestrannosti, a počet aktivních cvičitelů všestrannosti,  

tj. dobrovolníků, kteří vedou jednotlivá cvičení. Je zde patrný rostoucí celkový počet 

členů jednoty na jedné straně, ale pokles členů odboru všestrannosti na straně druhé. 

Tabulka ukazuje také procentuální podíl počtu členů v uvedených dvaceti letech, pro odbor 

všestrannosti na jedné straně (pokles o 22%), a pro jednotu jako celek na straně druhé 

(nárůst o 26%). Informace jednotlivých let nejsou kompletní. 

  

http://www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/idea-a-program-310A
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Tabulka 2 Počet členů TJ Sokol Písek v letech 1991 – 2011 

Rok Všestrannost 

počet členů 

Počet aktivních cvičitelů - 

všestrannost 

Celkem 

členů 

1991 650 65 1500 

1992   1451 

1993 666   

1994 691  1407 

1995 616  1339 

1996 630 53 1452 

1997 632 56 1334 

1998 652   

1999   1577 

2000 653 52 1607 

2001 693 45 1664 

2002   1747 

2003  47 1571 

2004 656  1589 

2005 585 37 1610 

2006 524   

2007   1600 

2008 438   

2009 488  1760 

2010 556  1953 

2011 510  1890 

Podíl v % -22  26 

Zdroj Vlastní zpracování 

Vývoj počtu členů odboru všestrannosti Sokola Písek vzhledem k celkovému počtu 

členů jednoty názorně ukazuje Graf 1. Nezapomíná ani na měnící se počet cvičitelů 

všestrannosti. Je potřeba si povšimnout především rostoucí tendence celkového počtu 

členů, a spíše stagnující, popř. klesající tendence členů odboru všestrannosti. Tato 

skutečnost ukazuje, ţe do ostatních sportovních oddílů se lidé hlásí, ale do všestrannosti 

nikoli. 
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Graf 1 Vývoj počtu členů odboru všestrannosti Sokola Písek vzhledem k celkovému počtu 

členů jednoty v letech 1991 – 2011 

 

Zdroj Vlastní zpracování 

Tabulka 3 (Tabulka 3) ukazuje vývoj počtu členů ve sportovních oddílech házené, 

basketbalu a stolního tenisu. Zatímco v případě házené a basketbalu má vývoj počtu členů 

spíše rostoucí tendenci (s výjimkou období 2010 – 2011, v němţ je patrný pokles členské 

základny – ve srovnání s předchozími lety, v obou případech), stolní tenis spolu s odborem 

všestrannosti, zaznamenávají aţ na výjimky pozvolný pokles kaţdý rok (aţ na pozitivní 

vzestup počtu členů všestrannosti v roce 2010). Tabulka 3 ukazuje také procentuální podíl 

počtu členů jednotlivých oddílů v uvedených dvaceti letech, v případě házené jde o nárůst 

počtu členů o 107% v případě basketbalu o nárůst počtu členů o 170% a v případě stolního 

tenisu o pokles členů o 69%. Informace jednotlivých let nejsou kompletní. 

Společný ukazatel trendu, který ukazuje Tabulka 2 spolu s Tabulkou 3, je skutečnost, 

ţe zatímco házená a basketbal se účastní nejvyšších soutěţí (extraliga basketbalu, interliga 

házené apod.), stolní tenis má zastoupení pouze v niţších oblastních soutěţích,  

a celorepubliková soutěţ všestrannosti, kterou organizuje ČOS, a která by mohla být 

divácky atraktivní (myšleno pro písecké publikum), se koná pouze jednou ročně,  

a to v Praze.  
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Tabulka 3 Vývoj počtu členů ve vybraných oddílech Sokola Písek v letech 1991 - 2011 

Rok Házená 

počet členů 

Basketbal 

počet členů 

Stolní tenis 

počet členů 

1991 140   

1994 118 87 97 

1996 193 108 90 

1998 227 132 55 

2001 282 233  

2004  226 50 

2008 311 262 50 

2009 299 278 42 

2010 260 270 33 

2011 244 235 30 

Podíl v % 107 170 -69 

Zdroj Vlastní zpracování 

Vývoj počtu členů vybraných sportovních oddílů v období let 1991 – 2011 ukazuje 

Graf 2.  

Graf 2 Vývoj počtu členů ve vybraných sportovních oddílech TJ Sokol Písek  

v letech 1991 – 2011 

 

Zdroj Vlastní zpracování 
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Uvedené tři sporty (házená, basketbal, stolní tenis) jsem vybrala z několika důvodů: 

 Fungují v TJ Sokol Písek jiţ od jejího znovuobnovení 
44

 

 Mají nejlépe dostupné informace o počtech členů v jednotlivých letech 

 Patří k úspěšným (házená a basketbal) a méně úspěšným (stolní tenis) 

sportovním oddílům sokolské jednoty. 

Zatímco sportovní oddíly nemají díky svým úspěchům v mediálně známých 

soutěţích větší problém získat nejenom sponzory, ale také nové členy, odbor všestrannosti 

je na tom hůře 
45

. Situaci lze mj. popsat vzhledem k faktickému mnoţství sponzorů, kteří 

podporují sportovní oddíly písecké jednoty 
46

 kontinuálně, nejde tedy pouze o jednorázový 

sponzoring, a k výši sponzorských darů (podrobnosti viz kapitola 2.6 TJ Sokol Písek od 

svého znovuobnovení v roce 1991). Sokolská všestrannost má pouze partnery podporující 

jednorázové, a často jednodenní akce. Ve většině případů nejde o oficiální partnerství. 
47

 

(Zdroj: neformální rozhovor) 

Pro diváky, a tím pádem také pro sponzory, je všestrannost překvapivě málo 

atraktivní, a to i přesto, ţe i její členové mají vynikající sportovní výsledky. Výborné 

výsledky mají pravidelně druţstva TeamGymu 
48

,ale také jednotlivci, kteří se účastní 

tradičních sokolských soutěţí. Zapomenout nelze ani na účastníky sletů, a to jak 

střediskových, ţupních, tak také Všesokolského sletu v Praze. Všechny tyto aktivity dělají 

z odboru všestrannosti výjimečně pestrý způsob trávení volného času. (Janda, 2008) 

Nezájem veřejnoprávních médií (ČT a ČRo) o myšlenku sportu pro všechny pociťuje 

také MŠMT, které mluví o malé mediální podpoře myšlenek sportu pro všechny  

a zdravotně preventivní a socializační funkce sportu. Podle MŠMT jde o jeden z hlavních 

                                                           
44

 První zmínky o házené pocházejí dokonce z roku 1921, o stolním tenise z roku 1934 (Janda, 2008), nás 

však zajímá doba aţ po Sametové revoluci. 
45

 Rozpočty jednotlivých sportovních klubů spadajících pod Sokol Písek se mi nepodařilo získat, stejně jako 

informace o rozpočtu odboru všestrannosti, a celkového hospodaření jednoty. 
46

 NeoTech, Kočí a.s., CSS Spedition, ČSAD Autobusy České Budějovice, a. s., BaK Písek, Švec Textil 

Písek, BONUM, OTAVARENA, FlorbalObchod, Stavebniny Bail + Q s.r.o., Hotel Bílá růţe, SID interiér, 

všeprotisk, Artik Interier, partnerem například oddílu házené je také Město Písek. (webové stránky oddílů 

házené, basketbalu a florbalu). Celkový objem prostředků, který sponzoři investují do sportovních oddílů, se 

kaţdoročně pohybuje kolem 5 milionů korun (Zdroj: neformální rozhovor). 
47

 Příklady firem, které občas podporují jednorázové akce sokolské všestrannosti, zde na ţádost členů jednoty 

nemohu uvést, právě pro neoficiálnost těchto zdrojů. 
48

 „Gymnastická soutěţ TeamGym vznikla na půdě Evropské gymnastické federace UEG v roce 1994, tehdy 

ještě pod názvem Euroteam. Tato nová soutěţní forma gymnastiky je určena pro druţstva ţen, muţů či 

druţstva smíšená. Od roku 1995 zaznamenává dynamický rozvoj ve všech evropských zemích.“ (dostupné  

z http://www.teamgym.cz/kategorie.asp?idk=871 z 20. 1. 2012) 

http://www.teamgym.cz/kategorie.asp?idk=871
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problémů oblasti sportu. (dostupné z http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-politiky-v-

telovychove-a-sportu-v-ceske-republice, ze dne 29. 3.)  

Problémem klesajícího členství v tradičních organizacích můţe být také 

individualizace sportu. Seippel (2002) hovoří o důleţitosti společenské role sportu a uvádí, 

ţe lidé v současné době vyuţívají sluţby nejrůznějších sportovních hnutí, sbírají nové 

sportovní zkušenosti, a zároveň hledají sportovní vyţití mimo tradiční sportovní 

organizace. Upřednostňují tedy takové sportovní aktivity, které mohou vykonávat sami. 

Ruku v ruce s těmito změnami jde skutečnost, ţe dnešní lidé projevují méně solidarity  

a ochoty, a nevstupují tak často do organizací nebo institucí, které provozují sport, a to  

i přesto, ţe během několika posledních desetiletí vzrostla míra pozornosti věnovaná 

občanské společnosti a dobrovolnickým organizacím, jako její součásti. Nábor nových 

dobrovolníků znamená proto pro tyto organizace problém, v jehoţ důsledku tradiční 

sportovní organizace postupně ztrácejí svůj svépomocný charakter. O jakých organizacích 

konkrétně však Seippel (2002) ve své práci mluví? Podle něj jde o organizace, které splňují 

následující kritéria: 

 Dobrovolné členství 

 Nezávislost na státu a trhu 

 Demokratické struktury rozhodování 

 Práce dobrovolníků jako většinový prvek 

 Povinnosti a závazky organizace vůči jejím členům 

 Naplňování specifických cílů organizace 

Výzkum, který provedl Seippel (2002) v Norsku, a který se zabýval tradičními 

sportovními organizacemi, ukázal, ţe ve 2/3 norských sportovních klubů vykonávají 

veškerou práci dobrovolníci.  

Tento trend odpovídá situaci v organizacích jako je Sokol, v němţ má nejvyšší podíl 

na odvedené práci bezpochyby práce cvičitelů 
49

. Dokládají to nejenom údaje Českého 

statistického úřadu, podle jehoţ analýz je zřejmé, ţe „v tomto typu organizací dobrovolně 

pracují tři čtvrtiny mladých lidí (73%)… Mládeţ je tedy zainteresovaná především do těch 

oblastí dobrovolnictví, které přirozeně souvisejí s mladým věkem, tj. sport a mládeţ,“ 
50

 

(Frič, Pospíšilová, 2010) ale také situace v Sokole Písek, kde pracují pouze dva lidé 

                                                           
49

 V norských organizacích jde o 17,4 hodiny za týden. 
50

 Jde o důleţité zjištění, protoţe potvrzuje důleţitost tématu. Podpora občanských sdruţení poskytujících 

moţnosti pro trávení volného času sportem znamená podporu a rozvoj mládeţe, a tedy investici do budoucna. 

http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-politiky-v-telovychove-a-sportu-v-ceske-republice
http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-politiky-v-telovychove-a-sportu-v-ceske-republice
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v kanceláři jednoty (starosta jednoty, ekonomka/účetní), tři uklízečky a jeden údrţbář. 

(Zdroj: neformální rozhovor) Dobrovolní cvičitelé se přitom ve většině případů rekrutují 

právě z členů. (Cendelínová, 1983-2003) I to je proto důvod pro budování členské 

základny, protoţe bez dobrovolných cvičitelů by organizace, jako je Sokol, ztratily svůj 

charakter.  

3.2.2 Problém č. 2 – konkurence jiných sportovních 

zařízení v  Písku  

Sokol fungoval jiţ od svého počátku jako komunitní a vlastenecká organizace. Tuto 

skutečnost dokládá mnoho jeho aktivit a činností, mezi nimi například pravidelné pořádání 

plesů, divadelních představení, vzdělávacích přednášek ad., ale také skutečnost, ţe na tyto  

i další aktivity přispívaly finančními i jinými prostředky významné místní podniky. 

(Kopecký, Šebánek, 1928)  

Organizace sportovních, kulturních a jiných společenských událostí nevymizela. 

„Orgány ČOS, ţup a jednot organizují tělesnou výchovu a sport, kulturní  

a společenskou činnost pro vyplnění volného času, k upevnění zdraví či ke zlepšení tělesné 

a duševní výkonnosti a duchovní úrovně svých členů.“ (dostupné  

z http://sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/stanovy-6ABB, ze dne 28. 3. 2012) 

Důkazem Sokola jako komunitní a vlastenecké organizace jsou také jeho hodnoty. 

Kromě myšlenky rovnosti, o které nejenom mluví, ale také ji sám dodrţuje 

(zrovnoprávnění ţen na začátku 20. století), šíří také myšlenky demokracie a vlastenectví. 

To dokládá nejenom sokolský boj proti nepřátelským reţimům v první i druhé světové 

válce, ale také jeho odmítavý postoj vůči komunistické nadvládě. Sokolské hodnoty jsou 

navíc obsaţeny ve Stanovách ČOS. Jsou mj. součástí sokolské symboliky, uvedené  

ve stanovách. Ta uvádí, ţe jedním ze symbolů ČOS je odznak „Na stráţ!“ (potvrzuje 

odhodlání sokolů bránit svou vlast), a ţe se členové ČOS oslovují „sestro“, „bratře“ 

(vypovídá o rovnosti všech členů). (ibid.) 

Sokolské hodnoty se však neprojevují pouze v sokolském ústředí, ale především 

v  jednotách. Co se týče písecké jednoty, i ta prokázala za léta své existence odhodlání 

dodrţovat sokolské zásady a hodnoty. Rovnost ţen byla v jednotě vyhlášena v roce 1914, 

během první světové války byla většina sokolů odvedena do války, po jejím skončení stáli 

písečtí sokolové v čele denních a nočních hlídek Národní gardy, vstupovali do II. pluku 

http://sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/stanovy-6ABB
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„Stráţe svobody“ 
51

 v Českých Budějovicích a v Plzni, který byl podřízen Ministerstvu 

národní obrany, a fungoval v sokolském duchu. Mezi členy písecké jednoty byla 

uspořádána sbírka na podporu rodin, které ve válce přišli o ţivitele.  

Před válkou i během ní nepřestala jednota organizovat přednášky, výlety, veřejná cvičení, 

šibřinky ad. (Kopecký, Šebánek, 1928) 

 Podobná situace se v podstatě opakovala po druhé světové válce. V roce 1948 však 

bylo vyhlášeno úplné sjednocení tělovýchovy a sportu a Sokol ve své podstatě přestal 

existovat. (Janda, 2008)  

Veřejná cvičení, výlety, šibřinky 
52

 a další vystoupení pořádají sokolské jednoty  

i dnes, záleţí však na tom, kdo stojí v jejich čele, nikde totiţ není stanoveno, ţe pořádání 

těchto akcí je povinnou součástí činnosti sokolských jednot, jde o doplňkové aktivity ke 

sportovní činnosti, které přispívají k budování komunity. 

V současné době však není Sokol jedinou sportovní organizací. Nově se tomuto 

odvětví věnují také komerční firmy a sportovní studia. Zvýšila se tedy konkurence v oblasti 

sportu, které musí Sokol čelit.  

Zatímco hlavní náplní komerčních sportovních zařízení je přizpůsobovat svou 

nabídku co nejširšímu okruhu zájemců, a tento cíl mají na starosti kvalifikovaní 

zaměstnanci, činnost tradičních sportovních a tělovýchovných spolků je i dnes, stejně jako 

v minulosti, zajištěna dobrovolnými pracovníky. Ti věnují převáţnou míru úsilí na zajištění 

existenčních, materiálních a finančních podmínek své organizace. Správa sportovních 

zařízení, kterou mají na starosti tak zabere většinu času, který by jinak bylo moţné věnovat 

přípravě a organizaci sportu. „Za této situace se jen obtíţně spolkům daří získávat nové 

zájemce o sport, udrţet stávající rozsah, zejména mládeţnických soutěţí,  

a pečovat v odpovídající kvalitě o přípravu sportovní reprezentace. Proto odborníci, přes 

některé významné úspěchy českého sportu, stále častěji upozorňují, ţe současní úspěšní 

reprezentanti nebudou mít v krátkém čase své stejně úspěšné následovníky.“ (dostupné  

z http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-politiky-v-telovychove-a-sportu-v-ceske-

republice, ze dne 29. 3.)  

Problém úbytku členů sokolské všestrannosti a klesajícího zájmu veřejnosti o tento 

jinak jistě zajímavý sport tak nemusí být způsoben jeho nízkou atraktivitou pro diváky. 

                                                           
51

 Pluky Stráţe svobody byly celkem čtyři. Jejich hlavním úkolem bylo konat stráţní sluţbu na území Prahy, 

Brna, Českých Budějovic a Plzně. Členy těchto pluků mohli být pouze členové Sokola (doplnění příslušníky 

Dělnických tělovýchovných jednot). (Dostupné z http://www.valka.cz/clanek_11043.html, ze dne 2. 4. 2012) 
52

 Šibřinky – stará čeština tak označovala frašky, ţerty, šašky neb kudrlinky. Jindřich Fügner vyuţil toto 

pojmenování k označení veselých maškarních sokolských zábav, které se poprvé uskutečnily v r. 1865  

v Sokole praţském. (dostupné z http://www.sokol-zidlochovice.cz/inpage/sibrinky/, ze dne 2. 4. 2012) 

http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-politiky-v-telovychove-a-sportu-v-ceske-republice
http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-politiky-v-telovychove-a-sportu-v-ceske-republice
http://www.valka.cz/clanek_11043.html
http://www.sokol-zidlochovice.cz/inpage/sibrinky/
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Důvodem můţe být mj. chybějící schopnost všestrannosti „dát o sobě vědět“. V tomto 

ohledu jde především o komunikaci s veřejností, a to s veřejností nejenom jako s divákem, 

ale také jako s potenciálním členem (tj. klientem) a donorem, na níţ uţ zaměstnancům  

a členům dobrovolnických organizací většinou nezbývá čas, a která je na druhou stranu 

silnou stránkou komerčních sportovních organizací (podrobnosti o medializaci 

jednotlivých směrů viz kapitola 3.4.1 Obraz Sokola Písek v místním tisku, a 3.4.4 Webové 

stránky písecké všestrannosti vs. webové stránky jiných sokolských jednot  

a dalších sportovních zařízení).  

Cenovou náročnost cvičení všestrannosti v Sokole Písek ukazuje Tabulka 4 (Tabulka 

4). Cena cvičení nedosahuje ani částky 2000 Kč za školní rok. V případě jednorázových 

vstupů se cena pohybuje v rozmezí 25 – 50 Kč za cvičební jednotku.  
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Tabulka 4 Rozpis cvičebních hodin všestrannosti Sokola Písek 2011/2012 
53

 

Oddělení den cvičení čas cvičení poplatek/rok 

rodiče a děti ÚT 16-17 1150,- 

rodiče a děti ST 17-18 1150,- 

rodiče a děti ČT 9,30-10,30 1150,- 

Předškoláci PO, ČT 16-17 1300,-  

mladší ţákyně PO, ČT 17-18 1300,-  

starší ţákyně, 

dorostenky, 

mladší ţeny 

PO, ČT 18-19 1300,-  

Ţeny ST 18-19 1050,- 

mladší ţáci ÚT, PÁ 17-18 1300,- 

starší ţáci, 

dorostenci 
ÚT, PÁ 18-19 1300,- 

mladší muţi ÚT, PÁ 20-21 1800,- 

starší muţi ÚT 21-22 1050,- 

dorostenci - 

mladší muţi 

TGM 
54

 

PÁ 21-22 1050,- 

sportovní 

gymnastika 
ST 15-17 1700,- 

country tance, 

line dane 

PO 

(pokročilí) 
20-21 25 Kč/hodina 

ČT 

(začátečníci) 
20-21 25 Kč/hodina 

Aerobic 

PO (zumba) 19-20 
50 Kč/hodina NEBO 

400 Kč/10 hodin 

ČT (body 

step, body 

shape) 

19-20 
50 Kč/hodina NEBO 

400 Kč/10 hodin 

lezení 1 ÚT 19-20 1300,- 

lezení 2 PÁ 19-20 1300,- 

Zdroj Vlastní zpracování tabulky z http://www.sokolpisek.cz/rozpis-cviceni.html, ze dne 

18. 9. 2011 

To je ve srovnání s ostatními sportovními středisky velice příznivý trend. V dalším 

textu rozeberu případy jednotlivých sportovních zařízení v Písku, která lze povaţovat  

za potenciální konkurenty sokolské všestrannosti, tzn., mají alespoň vzdálenou 

programovou shodu s cvičením nabízeným všestranností Sokola Písek. V rámci tohoto 

srovnání uvedu, jak se liší.  

V následující tabulce (Tabulka 5) tak vidíme, ţe Harmony Wellness Club Písek, 

jehoţ nabídka se v některých bodech shoduje s nabídkou všestrannosti Sokola Písek, 

                                                           
53

 Ceny zahrnují členské příspěvky, které se odvádějí ČOS ve výši 300 Kč. 
54

 TGM = TeamGym 

http://www.sokolpisek.cz/rozpis-cviceni.html
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vyţaduje zápisné, které se pohybuje ve výši 2000 korun (1000 korun pro studenty),  

a měsíční poplatky, jejichţ výše se pohybuje od 800 korun za měsíc při uzavření smlouvy  

o členství na 2 roky, od 890 korun za měsíc, při uzavření smlouvy o členství na 1 rok.  

Do sluţeb v ceně však spadají i takové sluţby, jako je whirpool, sauna, pára, nebo 

zapůjčení vlastního ručníku. Systém Harmony Wellness Clubu je přitom zaloţen výhradně 

na klubovém členství, proto nelze jeho sluţby navštěvovat jako nečlen. 

(http://www.harmonypisek.cz/text/individualni-clenstvi, ze dne 20. 3. 2012)  

Aerobic club AC Sole, jako další, jehoţ nabídka se v některých bodech shoduje 

s nabídkou všestrannosti Písek, poskytuje sluţby i nečlenům, cena těchto sluţeb je však 

také o něco vyšší, jde o 75 korun na hodinu. (http://www.acsole.cz, ze dne 20. 3. 2012) 

Určitou programovou shodu má také LezeTop Písek, které nabízí moţnost vyuţívat 

lezeckou stěnu. Návštěvy tohoto centra nevyţadují členství, cena poskytovaných sluţeb je 

však vyšší neţ v případě lezecké stěny v tělocvičně Sokola Písek (tato stěna  

je však prostorově menší). Cena lezení v LezeTop se liší podle věkových kategorií,  

a podle toho, zda sluţby vyuţíváte o víkendu nebo v pracovní dny (víkendové lezení  

je v průměru o cca 20 Kč vyšší). Cena pro dospělé se pohybuje od 105 do 120 Kč za vstup 

(1050 Kč za 10 vstupů), cena pro studenty a seniory nad 60 let od 85 do 95 Kč za vstup 

(850 Kč za 10 vstupů), děti do 12 let platí 55 aţ 75 Kč za vstup, rodinné vstupné je 210 aţ 

250 Kč za vstup (2100 Kč za 10 vstupů), a skupinové vstupné (tj. 10 a více osob) je 950 aţ 

1050 Kč za vstup. Cena instruktora však (na rozdíl od sokolské všestrannosti) není v ceně, 

a jeho cena se opět liší v závislosti na úrovni a délce (1 – 4 hodiny) poskytované lekce. 

Pohybuje se od 220 do 1200 korun za lekci. Tabulka 5 ukazuje také dostupnost 

jednotlivých sportovních zařízení z centra (jde o pěší vzdálenost, výchozím bodem je 

Velké náměstí v centru města). 

  

http://www.harmonypisek.cz/text/individualni-clenstvi
http://www.acsole.cz/
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Tabulka 5 Konkurenční sportovní zařízení v Písku vzhledem k všestrannosti Sokola Písek 

Název  Programová 

shoda 

Členství Cena 

členství 

(Kč) 

Jednotlivé 

vstupné 

(Kč/hod) 

Nadstandardní 

sluţby 

Dostupnost 
S

o
k

o
l 

P
ís

ek
 

Viz Tabulka 4 

250 m 

H
a
rm

o
n

y
 

W
el

ln
es

s 
C

lu
b

 

Skupinové 

indoor 

sporty, vč. 

Aerobicu 

Pouze 

členové 

zápisné + 

měsíční 

poplatky 

Nelze ANO 400 m 

A
C

 S
o
le

 Skupinové 

indoor 

sporty, vč. 

Aerobicu 

Nevyţaduje 

členství 

 75 NE 800 m 

L
ez

eT
o
p

 

P
ís

ek
 

Lezecká 

stěna 

Nevyţaduje 

členství 

 105 – 120  NE 1300 m 

L
a
d

ie
s 

F
it

cl
u

b
 Skupinové 

indoor sporty 

typu aerobic 

Pouze 

členové 

Bez 

poplatku 

100/1 

700/8 

1200/15 

NE 1600 m 

Zdroj Vlastní zpracování 

Výše uvedený přehled ukazuje, ţe všechna sportovní konkurenční zařízení v Písku jsou 

(vzhledem k odboru všestrannosti) draţší. 

3.2.3 Problém č. 3 – trendy v občanské společnosti: tlak 

na komercializaci OOS 

V moderní společnosti je sport hlavní zájmovou činností. Má největší počet příznivců 

(a to i s ohledem na dobu minulou). Tento nárůst zájmu (jak v aktivní, tak v pasivní formě) 

však vede také k významným změnám, které souvisejí s obecnými změnami  

ve společnosti.  
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Jde především o tyto změny (Enjolras, 2002: 352 - 353): 

 Sportovní aktivity v západních zemích směřují k pluralizaci, tzn., roste podíl 

účasti jednotlivce na větším počtu sportovních aktivit. Současně se objevuje 

rozmanitost sportování, tj. od rekreačních sportovců, přes soutěţící amatéry, aţ 

k profesionálním sportovcům. 

 Sportovní aktivity podléhají rostoucí individualizaci – sportovat lze  

i samostatně, tj. nezávisle na členství v organizaci.  

 Roste úroveň marketizace 
55

, popř. komercializace 
56

 sportu (ve smyslu 

přiblíţení se charakteru ziskového sektoru). 

Evropské sportovní kluby jsou ve většině případů organizovány jako dobrovolnické 

organizace, a moţnost zapojit se do sportování nabízejí v podstatě všem bez rozdílu, 

propagují totiţ myšlenku sportu pro všechny. Vedle sportování je však, vzhledem k jejich 

dobrovolnickému základu, cílem těchto organizací také podporovat účast jednotlivců na 

místních aktivitách a tvořit tak z mnoha jednotlivců celek – komunitu. (Enjolras,  

2002: 353) 

Co se však změnilo, je nárůst konkurence ve sportu. Vedle tradičních 

dobrovolnických organizací vstoupily na pole sportovního průmyslu také komerční 

sportovní kluby (především fitness). Jednou z cest, jak čelit rostoucí konkurenci je podle 

Enjolrase komercializace/marketizace sportovních dobrovolnických organizací (Burton 

Weisbrod předvídal uţ v roce 1997, ţe neziskové organizace budou muset být v oblasti 

komerčních aktivit mnohem kreativnější, a budou muset smazávat rozdíly mezi 

jednotlivými sektory, Bosscher, 2009: 1).  

Podle Enjolrase (2002) by však komercializaci mohla znamenat konflikt hodnot 

dobrovolnických organizací (nejde v nich pouze o poskytování sportovního vyţití)  

a předpokladem komercializace – trţní výměnou. Zvyky spojené s pohybem na trhu totiţ 

mohou ohrozit hlubší povahu tradičních organizací, a změnu vztahu mezi organizací  

                                                           
55

 Marketizace popisuje kolonizaci trţních hodnot, usuzování, a činností nepodnikatelských oblastí 

společnosti. (Sanders, 2012) 
56

 Komercializace: odb. převedení urč. organizace na způsob hospodaření podle obch. zásad; jednostranné 

zaměření k obch. stránce, podřizování jiných hospodářských a polit. hledisek hlediskům obchodu 

(Petráčková, Kraus a kol., 1998) 
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a jejími členy, kdy hrozí, ţe z členů, tj. participantů na chodu organizace a jejích 

rovnocenných partnerů, se stanou zákazníci 
57

.  

Eikenberry a Kluver (2004) však uvádějí příklad tzv. nové filantropie, která rozvíjí 

sociální podnikání 
58

. Sociální podnikatele autoři označují jako řídící pracovníky 

neziskového sektoru, kteří vedle pozornosti věnované trendům na trhu, nezapomínají  

na povahu a poslání své organizace. To potvrzují i Dohnalová, Průša a kol. (2011), kteří 

označují sociální podnikatele jako lidi, kteří „zjistí, co nefunguje, a nečekají řešení od 

vlády nebo komerčního sektoru. Problém řeší tím, ţe navrhují změny, širší řešení a své 

myšlenky šíří ve společnosti.“ (s 128) Uvádějí také, ţe sociální podnikatelé často obětují 

svůj ţivot tomu, v co věří, v rámci oblasti, v níţ působí. Cílem sociálního podnikatele je 

zajistit si širokou podporu a přízeň co největšího počtu místních 
59

.  

Přetrvávající neziskovost sportovních dobrovolnických organizací má však své 

důvody: členové se podílejí nejenom na získávání prostředků (v podobě např. členských 

příspěvků), ale také na jejich spotřebě (investice těchto prostředků do činnosti), a o sdílený 

prvek, který je pro tradiční organizace typický: poskytování sportovní činnosti vyţaduje 

spolupráci s druhými. Právě spolupráce je jedním z aspektů, které přinášejí vyšší míru 

uspokojení z vykonané činnosti 
60

. (Enjolras, 2002: 357)  

Podle Enjolrase (2002) je nejvyšší míra komercializace patrná především v těch 

oblastech sportu, které se potýkají s největší konkurencí, a poskytují zároveň převáţně 

týmové sportovní aktivity.  

Důvodů, proč se komercializace vůbec objevila, je podle Younga a Salamona (2002) 

několik. Jde mj. o rostoucí nároky klientů na zboţí a sluţby, nárůst konkurence v ziskovém 

i neziskovém sektoru, širší dostupnost partnerství s komerčními firmami, vyšší poţadavky 

na zodpovědnost za vlastní organizaci ad. 

                                                           
57

 V dalším textu budu v případě lidí, kteří vyuţívají sluţby Sokola Písek pouţívat slovo zákazník, přestoţe 

jde o označení, které navozuje představu přijetí marketizace/komercializace a zanevření na neziskovost 

organizace. V okamţiku, kdy je cílem organizace zaujmout, povaţuji však toto označení za výstiţnější.  
58

 „Sociální podnikání řeší prostřednictvím samostatné podnikatelské aktivity a účasti na trhu otázky 

zaměstnanosti, sociální soudrţnosti a místního rozvoje a svou činnosti podporuje solidární chování, sociální 

začleňování a růst sociálního kapitálu zejména na místní úrovni s maximálním respektováním trvale 

udrţitelného rozvoje. (Dohnalová, Průša a kol., 2011) 
59

 Young a Salamon (2002) tvrdí, ţe neziskové organizace praktikovaly komerční podniky jiţ od dob svého 

vzniku. Dnešek se pak od dob minulých liší moţnostmi, mírou a rozmanitostí komerčních závazků 

(nejznámější formou je právě sociální podnikání nebo navazování partnerství s komerčními firmami), které 

současný svět nabízí. Hodgkinson a Nelson (2001) uvádějí jako související faktory těchto nových moţností 

rozvoj veřejných politik, konkurence, spolupráce mezi sektory, nových forem filantropie, a jiţ zmíněný 

komercializmus. 
60

 Dalším je podle autora pocit uţitečnosti, spojený s počtem členů organizace. 
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Komercializace však nemusí znamenat zanevření na komunitu (Enjolras, 2002: 373): 

1) Komerční zdroje nevytěsňují veřejné financování ani dobrovolnickou práci. 

2) Práce dobrovolníků se nepřestává vyuţívat, nově se však vyuţívá na vytváření 

komerčních příjmů. 

Komercializace neziskových organizací, realizovaná kombinací několika cest 

(vyuţití trhu, vzájemnosti a spolupráce členů, vyuţívání zdrojů, na které mají tyto 

organizace nárok), vede podle autora ke vzniku jedinečné podoby ekonomie, kterou lze 

označit jako komunitní ekonomii, popř. ekonomii zaloţenou na komunitě (community – 

based economy), protoţe většina zdrojů těchto organizací pochází, ať uţ přímo nebo 

nepřímo, z dobrovolného zapojení komunity formované organizací.  

Takové sportovní dobrovolnické organizace jsou ekonomicky nezávislé, většinou  

se spoléhají na zdroje pocházející z členských poplatků, na práci dobrovolníků, na vlastní 

komerční aktivity, a na menší rozsah veřejného financování. (Enjolras, 2002)  

Vlastní podíl na finančních příjmech přitom neznamená ztrátu dobrovolnické 

základny, a přeměnu na komerční tělesa. Naopak, jedinečnost těchto sportovních 

organizací spočívá v tom, ţe vyuţívají práci dobrovolníků jako vklad pro vytváření 

komerčních zdrojů, které dále vyuţívají na poskytování kolektivního dobra. Z tohoto 

pohledu jsou závislé na aktivní participaci svých členů a na práci dobrovolníků. Tento typ 

komercionalizace  - vytváření komerčních zdrojů vyuţíváním dobrovolnické práce – se, jak 

píše Enjolras (2002) nezdá být nebezpečný pro dobrovolnické zaměření těchto organizací. 

Právě vyšší snaha na hledání vlastních příjmů můţe vytvářet pozitivní obraz 

organizace nejenom v očích komunity, ale také v očích místních politiků – zástupců 

samosprávy. (Enjolras, 2002) 

Zatímco příznivci komercializace uvádějí jako největší výhody tohoto směru to,  

ţe neziskové organizace díky němu získávají spolehlivé zdroje příjmů, větší výkonnost  

a inovaci, lepší zacilování nabízených sluţeb, a také větší zodpovědnost, objevují se také 

názory spojené s tím, ţe komercializace neziskový sektor ohroţuje. Např. Bosscher (2009) 

uvádí ve svém textu definici komercializmu uvedenou v The Merriam Webster Dictionary. 

Komercializace je v této publikaci popsána jako proces sníţení kvality poskytovaných 

sluţeb s cílem většího zisku (to debase in quality for more profit).  
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Eikenberry a Kluver (2004) uvádějí, ţe rostoucí konkurence na trhu způsobuje 

nejenom to, ţe se neziskové organizace často vzdalují svému původnímu poslání, a energii, 

čas i prostředky věnují spíše budování image organizace, ale také skutečnost, ţe nové 

hodnoty a nové způsoby dárcovství, společně se sociálním podnikáním vedou neziskové 

organizace k tomu, ţe pomalu upouštějí od neziskových aktivit, a pouštějí se do nových 

oblastí, které slibují profit. Neziskové organizace mají v takových případech menší 

tendenci navazovat vztahy s klíčovými stakeholdery (na rozdíl od minulosti, kdy se snaţily 

budovat silné sociální sítě), a přicházejí tak o důleţité specifikum, tj. podporu občanské 

participace. 

Sanders (2012) uvádí, ţe vlivem pozornosti, věnované marketizaci/komercializaci 

v neziskovém sektoru se zodpovědnost za sociální problémy začíná primárně zaměřovat na 

individualizovaná a trţně zaloţená řešení. Největší obavy spojené 

s komercializací/marketizací se podle něj pak týkají potenciálního zhoršení typických 

příspěvků, které neziskové organizace poskytují k vytváření a udrţení silné občanské 

společnosti. V případě, ţe neziskové organizace řídí svou činnost přes trţní ekonomii, 

mohou být hodnoty, jako je důstojnost, odpovědnost, tolerance, svoboda a zodpovědné 

občanství, které jsou typické pro práci neziskových organizací, zastíněny hodnotami 

spojenými s ekonomikou, navyšováním konkurenceschopnosti, a poskytováním zboţí  

a sluţeb pouze těm, kteří si je mohou dovolit. Objevují se také kritiky, podle nichţ 

komercializace/marketizace blokuje kouzlo dobrovolnictví, demokratickou roli,  

a altruistickou povahu neziskového sektoru, tedy prvků, díky nimţ mu lze přiznat 

jedinečné místo ve společnosti. Marketizace tak v tomto pojetí odráţí boj mezi penězi  

a naplňováním společenského poslání. (Sanders, 2012) 

Zatímco pro někoho představuje rostoucí vliv podnikatelských a obchodních aktivit 

na neziskový sektor nezbytnou skutečnost, kterou musí neziskový sektor akceptovat 

v souvislosti s vytvářením řešení, která povedou k jeho soběstačnosti  

a konkurenceschopnosti na trhu, pro jiné představuje tento trend zásah nepřátelské 

ideologie a soubor činností, které ohroţují unikátní roli, kterou neziskový sektor doposud 

ve společnosti hrál. Ale právě díky tomu, ţe víme o tlaku, který je vyvíjen na NO, a na 

boji, který musí svádět v rozporu finanční politiky a naplňování svého poslání, lze snadněji 

pochopit jejich situaci, a stanovit tak podobu marketizace vhodnou pro neziskový sektor. 

(Sanders, 2012) 

S rostoucí konkurencí ziskových i neziskových sportovních organizací, s tlakem, 

jemuţ dobrovolnické neziskové organizace v oblasti nedostatku finančních prostředků na 
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správu svých zařízení, na získání kvalifikované pracovní síly a propagaci vlastní činnosti, 

se potýká také Sokol Písek. Na základě výše uvedených informací by však připadalo  

v úvahu, aby převzal alespoň částečně výše uvedené prvky marketizace/komercializace,  

tj. snaţil se přiblíţit svým členům (tj. vnitřní veřejnosti), i svému okolí, propagovat své 

jedinečnosti, a navazovat partnerství s místní komunitou. Příklady cest, jak zlepšit svou 

image uvedu v kapitole 3.5. Praktická doporučení - budování image organizace. 

3.3 Výběr konkrétních skupin stakeholderů vzhledem 

k výše jmenovaným problémům  

Jen několik málo neziskových organizací nabízí své sluţby úplně kaţdému. Kaţdá 

nezisková organizace se proto musí rozhodnout, komu bude své sluţby poskytovat, tj. musí 

definovat šíři poskytovaných sluţeb. Toto rozhodnutí vyţaduje soustředit se na povahu 

sluţeb, které organizace poskytuje. Na rozdíl od ziskových firem, jejichţ cílem je čistě 

zisk, by totiţ neziskovým organizacím mělo jít také o zákazníka. (Wolf, 1999) To můţeme 

chápat jako prvek marketizace/komercializace, jako trendu, který působí na celou 

občanskou společnost a její organizace. Téma marketizace/komercializace popisuji 

v kapitole 3.2.3 Problém č. 3 – trendy v občanské společnosti: tlak na komercializaci OOS. 

Herman a Renz (2004) se ve svém článku Doing Things Right: Effectiveness in Local 

Nonprofit Organizations, A Panel Study, zveřejnili výsledky výzkumu, podle něhoţ nelze 

brát veřejnost jako celek, ale je potřeba ji rozdělit na jednotlivé skupiny, na skupiny 

stakeholderů. Jednotlivé skupiny těchto hodnotitelů totiţ posuzují efektivitu organizací 

podle rozdílných kritérií 
61

.  

Pro zjištění pravdivého obrazu o organizaci je tedy zapotřebí nejprve rozdělit 

veřejnost na jednotlivé skupiny stakeholderů, a aţ poté zjišťovat jejich pohled  

na organizaci. (Herman a Renz, 2004) Tento postup proto vyuţiji v této diplomové práci.  

Aby organizace mohla efektivně fungovat, nestačí však pouze vzít na vědomí 

existenci různých skupin stakeholderů, ale je potřeba také průběţně budovat vztahy 

s kaţdou z těchto skupin. Jde o tzv. řízení vztahu se stakeholdery. Jedna z hlavních otázek 

managementu stakeholderů je identifikace povahy jejich očekávání a zváţení přiměřenosti 

                                                           
61

 Toto zjištění potvrzují uţ Kanter a Brinkerhof (1981), kdyţ tvrdí, ţe kaţdá organizace má mnoho 

stakeholderů, a kaţdý z nich hodnotí efektivitu organizace na základě kritérií, která jsou důleţitá pro něj 

osobně. Jde o tzv. multiple-constituency model. Jinak řečeno, názor veřejnosti na organizaci není nikdy 

celistvý, ale je rozdělen na několik různých názorů, které vţdy sdílí určitý typ stakeholderů.  
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těchto očekávání oproti hodnotám a poslání organizace, a jejímu vlastnímu chápání 

obecného dobra. (Balser, McClusky 2005) 
62

 

V případě, ţe se očekávání a nároky stakeholderů neprolínají s představami 

organizace, nebo pokud se očekávání a nároky jednotlivých skupiny stakeholderů vylučují, 

je na organizaci, aby zvolila vhodný kompromis. (Balser, McClusky, 2005: 297) 

Co říci závěrem? Jednotlivé skupiny stakeholderů zahrnují různé typy lidí, 

pocházejících z rozmanitého prostředí, různě zdatných přijímat informace, a s různými 

tendencemi nahlíţet a interpretovat situaci. Právě tyto skutečnosti jsou důvodem toho, ţe si 

jednotlivé skupiny stakeholderů mezi sebou nerozumí. Efektivní proces budování vztahu se 

stakeholdery tak můţe začít v první řadě identifikací klíčových skupin stakeholderů. Právě 

stanovení strategické důleţitosti stakeholderů pomůţe organizaci stanovit jejich povahu,  

a tak najít nejvhodnější způsob, jak s nimi komunikovat. Nesmíme přitom zapomenout na 

tzv. interní stakeholdery, tzn. na zaměstnance, a v případě neziskových organizací také na 

dobrovolníky. (Harrison, St. John, 1996) 

Vzhledem k výše uvedenému je klíčovým prvkem rozdělení členů komunity,  

tj. stakeholderů na skupiny se stejným charakterem. Toto rozdělení jsem provedla  

na základě teorie marketingového prostředí 
63

, která rozlišuje mikroprostředí  

a makroprostředí. (Bačuvčík, 2011) Mikroprostředí se pak dále dělí na vnitřní a vnější. 

Právě toto dělení vyuţiji pro svou práci. 

Vnitřní prostředí zahrnuje: 

 Zaměstnance, protoţe posilováním loajality zaměstnanců posilujeme dobrý 

obraz organizace navenek. 

 Dobrovolníky, protoţe stejně jako zaměstnanci fungují jako reprezentace dané 

organizace.  

 Členy, protoţe kromě placení členských příspěvků existuje různá míra zapojení 

členů organizace do jejích aktivit, stejně jako různá míra loajality vůči 

organizaci. 

                                                           
62

 Někteří stakeholdeři posuzují svůj vztah k organizaci na základě toho, do jaké míry dokáţe organizace 

uspokojit jejich očekávání, a jak se jim věnuje. Vztah „organizace – stakeholdeři“ proto vyţaduje neustálou 

aktivitu ze strany organizace směrem ke  stakeholderům, a to v oblasti monitorování případných změn 

v postojích jednotlivých stakeholderů k organizaci, ale také co se týče věnování pozornosti při nejmenším 

těm skupinám stakeholderů, které jsou klíčové pro další existenci organizace. (Herman, Renz, 2004) 
63

 Teorie marketingového prostředí „zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet  

se a udrţovat úspěšné transakce a vztahy mezi svými cílovými zákazníky“ (dostupné z http://managment-

marketing.studentske.eu/2008/07/4-marketingov-mikroprosted-pojem-sloky.html; ze dne 21. 1. 2012) 

http://managment-marketing.studentske.eu/2008/07/4-marketingov-mikroprosted-pojem-sloky.html
http://managment-marketing.studentske.eu/2008/07/4-marketingov-mikroprosted-pojem-sloky.html
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Vnější mikroprostředí zahrnuje: 

 Uţivatelé sluţeb (zákazníci, odběratelé, návštěvníci, klienti): V případě Sokola 

můţe jít o jednorázové klienty, tzn. ty, kteří nevlastní členskou průkazku, ale 

pouze občas navštíví některou z cvičebních hodin, za kterou zaplatí 

jednorázový poplatek.  

 Veřejnost (veřejné mínění): Důleţitou skupinou je tzv. obecná veřejnost,  

tj. všichni členové dané společnosti – občané, kteří se z nějakého důvodu 

mohou o činnost neziskové organizace zajímat (podporovat ji, či ji nějak jinak 

ovlivnit).  

 Státní správa (parlament, vláda, ministerstva, další pověřené instituce): Tuto 

skupinu jsem v rámci výzkumu vynechala, a to vzhledem k tomu, ţe je 

především na samotné organizaci, zda bude ţádat o granty a další případnou 

podporu. 

 Místní samospráva (krajské, magistrátní, městské a obecní úřady): Zejména na 

obecní úrovni se předpokládá širší spolupráce obce s občanskými iniciativami  

a neziskovými organizacemi. 

 Komerční firmy (podnikatelé, právnické a fyzické osoby): Kromě 

dodavatelsko-odběratelských vztahů, sponzorství a donátorství, a materiální 

podpory, můţe jít zároveň o konkurenty neziskových organizací (to se týká  

i našeho tématu, tzn. oblasti sportu). 

 Ostatní neziskové organizace: Vzájemný vztah můţe být jak pozitivní 

(spolupráce), tak negativní (konkurence).  

 Média: pro neziskové organizace je důleţité vytvořit si dobrý vztah s médii, 

protoţe ta jsou prostředkem jak se přiblíţit veřejnosti.  

 

Co se týče makroprostředí, do něj spadají demografické, ekonomické, přírodní, 

technologické, politické, kulturní faktory. Tyto však nebudu brát ve svém výzkumu 

v úvahu, a to vzhledem k cíli této práce, tj. pojmenovat konkrétní prvky související 

s postojem a případným vztahem stakeholderů k všestrannosti Sokola Písek. 

V rámci vlastního výzkumu jsem se rozhodla zaměřit pouze na některé z výše 

uvedených skupin stakeholderů, konkrétně na ty, které jsou pro můj výzkum 

nejrelevantnější, a mohly by pro něj být největším přínosem. Jde o místní samosprávu 

(jako poskytovatele finanční podpory organizaci), klienty konkurenčních sportovních 
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zařízení v oblasti sportu (pro všestrannost) ve městě Písek (důvody, proč upřednostňují jiná 

zařízení před sokolskou všestranností), a média - týdeník Písecké postřehy (jako 

poskytovatele informací o dění ve městě a aktivitách místních spolků).  

Abych věděla, na co se v rámci komunikace se stakeholdery zaměřit, potřebovala 

jsem teoretické zakotvení z oblasti komunitního rozvoje. Vyuţila jsem proto příručku 

MPSV s názvem Průvodce procesem komunitního plánování sociálních sluţeb, která uvádí 

pět zásad komunitního plánování. Vyuţila jsem první tři z těchto principů, tj.: 

 Partnerství a spolupráce 

 Zapojování místního společenství 

 Potřeby, priority a směry rozvoje jsou stanoveny lidmi, kteří v obci ţijí 

Tyto tři body slouţí jako vodítko pro to, abych zjistila, v čem lze spatřovat komunitní 

rysy Sokola. tj. čím přispívá k naplňování těchto tří principů typických pro ţivot  

a fungování organizace v komunitě 
64

.  

Přestoţe jde o příručku pro plánování sociálních sluţeb, jsem přesvědčena, ţe 

v tomto případě není problém s relevancí. Zvolené tři body v podstatě vystihují cíl práce, tj. 

zjistit aktuální pozici Sokola Písek v očích písecké komunity, a to vzhledem  

k případným partnerským svazkům, a názoru lidí na tuto organizaci (právě názory lidí, 

kteří navštěvují konkurenční sportovní zařízení v Písku lze stanovit jako výchozí body pro 

formulaci doporučení pro zlepšení sluţeb poskytovaných odborem všestrannost Sokola 

Písek). Tyto tři body jsou v podstatě obsaţeny v hlavních výzkumných otázkách: 

 V čem lze spatřovat komunitní rysy Sokola? 

 Jaká je současná situace Sokola (konkrétně Sokola Písek)?  

 Jak zlepšit současnou situaci Sokola Písek s vyuţitím konceptů moderního 

marketingu? 

Na otázku partnerství a spolupráce odpovídá míra podpory poskytovaná Sokolu 

Písek místní samosprávou, a zapojení místních podnikatelských subjektů do aktivit jednoty 

(jde především o sponzorství), která je zahrnuta v kapitole 2.6 TJ Sokol Písek od svého 

znovuobnovení v roce 1991. V tomto smyslu lze chápat také podmínku zapojování 

                                                           
64

 Dalšími dvěma principy jsou: průběh zpracování komunitního plánu je stejně důleţitý jako jeho výstupy; 

kompromis přání a moţností. Vzhledem k tomu, ţe jde o zjišťování reálné situace, a nikoli vytvoření 

komunitního plánu, jsou tyto dva body pro tuto práci zbytečné. Základem příručky je upozornění, ţe je 

potřeba dbát na specifické potřeby kaţdé komunity, a ţe dodrţení této zásady lze dosáhnout pravidelnou  

a důslednou komunikací s komunitou. 
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místního společenství (bod 2), k němuţ lze přidat navíc účast veřejnosti na společenských 

akcích pořádaných jednotou (především odborem všestrannosti). Toto téma se prolíná 

v podstatě celým textem této práce. Poslední bod, tj. potřeby priority a směry rozvoje jsou 

stanoveny lidmi, kteří v obci ţijí, se vztahuje kapitole 3.5 Praktická doporučení – budování 

image organizace, a to vzhledem k nedostatečné dosavadní komunikaci odboru 

všestrannosti s okolím (viz kapitoly 3.4.1 Obraz Sokola Písek v místním tisku, a 3.4.4 

Webové stránky písecké všestrannosti vs. webové stránky jiných sokolských jednot  

a dalších sportovních zařízení), coţ brání rozvoji úzkého kontaktu s komunitou, protoţe 

aby se organizace mohla stát součástí komunity, musí znát její zvyky (Tošner, Sozanská, 

2006). Zvolené tři body nejsou tak specifického, ţe by přímo a jedině souvisely právě  

se sociálními sluţbami. To potvrzuje také průvodce vydaný MPSV pod názvem Komunitní 

plánování – věc veřejná, který popisuje komunitní plánování obecně jako metodu, „která 

umoţňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného ţivota na úrovni 

obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Charakteristickým 

znakem metody je důraz kladený: 

 na zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká 

 na dialog a vyjednávání 

 na dosaţení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků.“  

Tento postup zaručuje, ţe výsledek odpovídá místním podmínkám a potřebám. Podmínkou 

toho, aby se dosáhlo takového výsledku, je kromě výše zmiňovaného partnerství  

a spolupráce také práce s informacemi – tj. komunikace. (http://www.mpsv.cz/cs/847, ze 

dne 20. 3. 2012) 

Rozdělení veřejnosti na různé skupiny stakeholderů jsem provedla na základě teorie 

mikro a makroprostředí. (Bačuvčík, 2011) Z tohoto rozdělení jsem dále vybrala tři skupiny, 

na něţ se ve výzkumu více zaměřím. Jde o média, místní samosprávu a klienty 

konkurenčních sportovních zařízení v Písku.  

V případě médií je hlavním důvodem jejich vliv na veřejné mínění. S příchodem 

televizní a digitální komunikace se smazal dlouhotrvající rozdíl mezi vysokou a nízkou 

kulturou. Masová zábava v podstatě nahradila vysokou kulturu jako vládnoucí médium 

expresivní komunikace členů dnešní společnost. To způsobilo, ţe fenoménem kaţdé 

společnosti je to, co vysílají masová média. Média tak ovlivňují ţivoty a názory lidí, kteří 

je sledují, a mohou tak svým působením ovlivnit i postoj společnosti. (Alexandr, 2006) 

http://www.mpsv.cz/cs/847
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Místní samosprávu jsem zvolila vzhledem k tvrzení MPSV, ţe během komunitního 

plánování jde především o dialog, ţe na budování společných hodnot a dosahování 

stanoveného cíle se musí podílet všichni zúčastnění. Podle Čepelky (1997), musí kaţdá 

organizace, pokud chce dosáhnout svých cílů „rozvinout dobré vztahy  

a komunikovat s nejrůznějšími skupinami (částmi veřejnosti)“. Mezi tyto skupiny patří mj. 

samosprávné instituce. (Čepelka, 1997: 18) 

Klienty konkurenčních sportovních zařízení ve městě jsem vybrala s cílem zjistit, 

proč upřednostňují jiné sportovní zařízení před sokolskou všestranností. Tato zjištění mají 

přispět k vytvoření představy o tom, jaká jsou negativa, tj. co by šlo zlepšit, a případná 

pozitiva sokolské všestrannosti v očích veřejnosti. Vybírala jsem přitom takové organizace, 

které se povahou nabízených sluţeb alespoň částečně shodují se sluţbami nabízenými 

všestranností Sokola Písek (aerobic, zumba, lezení na umělé stěně, apod.) 

3.4 Výsledky výzkumu  

V rámci výzkumu jsem se vedle výše uvedených hlavních oblastí (tisk, místní 

samospráva, klienti konkurenčních sportovních zařízení) zaměřila na rodiče s dětmi (jako 

jednu z cílových skupin sokolské všestrannosti), a webové stránky konkurenčních 

sportovních zařízení ve městě a jiných sokolských jednot.  

Proč jsem zkoumala názory jednotlivých skupin stakeholderů a proč chci z jejich 

odpovědí vyvozovat nějaké závěry? Je skutečně jednoduché zeptat se zákazníků, co si 

myslí o poskytovaných sluţbách. Kaţdá skupina zákazníků má však vlastní priority, 

stanovené podle toho, co je pro ně nejdůleţitější, co od sluţeb očekávají. Na základě 

zjištění názorů jednotlivých skupin pak můţe organizace pracovat na zlepšeních 

v oblastech společných pro většinu zákazníků. Postup je následovný: 

 Identifikace klíčových skupin zákazníků nebo jejich částí 

 Identifikace klíčových sloţek poskytovaných sluţeb 

 Stanovení relativní důleţitosti kaţdé sloţky pro kaţdou klíčovou skupinu 

 Stanovení si cílů vzhledem k jednotlivým sloţkám 

 Míra aktuálních sluţeb poskytovaných navzdory cílům 

 Upřednostnit kroky, které jsou nezbytné 

 Rozvrhnout v souladu s výše uvedeným investice 
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Tento postup zaručí, ţe se organizace soustředí pouze na ty cíle, které vyplynou jako 

nejdůleţitější. Samozřejmě nejde o statickou záleţitost, preference se logicky budou měnit. 

(Sargeant, 1999) 

V dalším textu se zaměřím na výsledky kaţdé z uvedených oblastí. 

3.4.1 Obraz Sokola Písek v  místním tisku  

Těsně po obnovení píseckého Sokola se v místním tisku objevovalo mnoho článků, 

které se zajímaly o vzkříšení této tradiční organizace, chválily její členy a přály jí mnoho 

štěstí do budoucích let. Mezi takové články patří např. ten s titulem: Sokolové si musí nové 

generace teprve získat, lidé si na něj zvyknou, aţ uvidí výsledky, jehoţ název sám 

dostatečně vypovídá o obsahu. Vyšel krátce po obnovení Sokola Písek (Cendelínová  

1983 - 2003), a upozorňuje na snahu Sokola navázat na přerušenou tradici své činnosti, 

kterou však ztěţuje postoj lidí, kteří na povahu a specifika Sokola, tj. na to, ţe vţdy kladl 

vedle fyzické zdatnosti člověka, důraz také na morálku a hodnoty, během komunismu 

zapomněli. Článek ukazuje, ţe jsou sokolové odhodláni si znovu vydobýt postavení, 

kterému se těšili po celou dobu své existence, aţ do svého zrušení komunistickou stranou. 

Jako další příklad lze uvést článek Deset let po revoluci, který mluví o změnách, jeţ 

revoluce přinesla, a také o tom, ţe dnes uţ „v tělovýchově nikdo nedělá pro čárku 

v kádrových materiálech, ale jen proto, ţe to prostě dělat chce“. Uvádí také důleţitou 

myšlenku, a to, ţe „sport je jednou z nejlacinějších forem boje proti kriminalitě, drogám 

atd. škoda, ţe si část veřejnosti tohoto faktu málo všímá, v prvé řadě potom sdělovací 

prostředky.“ (Janda, 1999 In Cendelínová 1983 - 2003)  

Objevují se však také další články, a to takové, které především oznamují – konání  

a výsledky závodů všestrannosti, informace o návštěvách píseckých sokolů v zahraničí 

(Paříţ, Toronto, Hry bez hranic v Portugalsku), články připomínající významné události  

a výročí spojené se sokolskou organizací, a píseckou jednotou, konání letních táborů  

a lyţařských kurzů, články informující o přípravách na slet, nebo o moţnostech 

pravidelného cvičení. (Cendelínová, 1983-2003) 

Těsně po roce 1991 vyšlo mnoho článků, jejichţ autory byli jak členové Sokola,  

tak redaktoři novin, které veřejnost informovaly o činnosti jednoty, a v našem případě 

především o činnosti odboru všestrannosti. V současné době se tu a tam objeví článek 

v místním tisku, ale pravidelná informovanost a snaha „dát o sobě vědět“ jaksi zmizela.  
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Pozornost médií je přitom v dnešní době více neţ jindy jedním z určujících kritérií 

pro získání popularity. Rozhodla jsem se proto věnovat se v části svého výzkumu otázce 

současné medializace odboru všestrannosti Sokola Písek v místním tisku. Pro tento cíl jsem 

si vybrala týdeník Písecké postřehy.  

Písecké postřehy vycházejí kaţdou středu jiţ od roku 1992 v nákladu 5500 ks,  

ve formátu A4. K dostání jsou na novinových stáncích, prodejnách, na čerpacích stanicích 

a na provozovnách České pošty. Týdeník je distribuován také prostřednictvím kamelotů  

a formou předplatného. Jde o nejčtenější tištěné periodikum a jediný týdeník v píseckém 

regionu. Důleţitým znakem periodika je podpora zpětné vazby se čtenářem, a proto lze  

v kaţdém vydání najít nejméně jednu stranu vyčleněnou pro dopisy, názory a ohlasy 

čtenářské obce. (dostupné z http://www.jihocesketydeniky.cz/clanek/pisecke-postrehy,  

ze dne 9. 4. 2012)   

V rámci této části výzkumu jsem se rozhodla zjistit, jaký počet slov byl za rok 2011 

věnován aktivitám odboru všestrannosti, a jaké mnoţství slov sokolským sportovním 

oddílům 
65

. A také jaká byla nejčastější povaha článků týkajících se jednotlivých sportů. 

Rok 2011 jsem zvolila proto, ţe je nejblíţe našemu období, a můţe tak poskytnout 

nejaktuálnější informace o míře medializace odboru všestrannosti. 

Celkově se články v periodiku zmiňovaly v loňském roce o dvanácti oblastech, které 

souvisejí se Sokolem Písek. Největší pozornost je přitom věnována oddílu házené Sokola 

Písek, basketbalistům Sokola Písek, kanoistům a florbalistům Sokola Písek (v tomto 

pořadí). Pořadí a počty slov všech zmiňovaných oblastí ukazuje Tabulka 6 (Tabulka 6). 

  

                                                           
65

 Pro počet slov jsem se rozhodla především proto, ţe tyto údaje lépe vypovídají o celkovém rozsahu 

zveřejňovaných informací. Počet článků by v tomto případě byl nedostatečný, protoţe by čtenáři neposkytl 

skutečnou představu o prostoru, které ten který sport v periodiku má. 

http://www.jihocesketydeniky.cz/clanek/pisecke-postrehy
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Tabulka 6 Počet slov věnovaný jednotlivým programům Sokola Písek v místním tisku 

Téma Počet slov Četnost článků 

(čísla vydání) 
Povaha článků 

Házená 33 186 Kaţdé číslo 

 Informace o zápasech 

 Osobní medajlonky hráček 

 Fotky hráček/hráčů na začátku 

sezóny 

 Informace o soustředěních 

Basketbal 9725 
2,3,5,6,8,9, 12, 

14,18,19,20,21,43,44, 

45,46,47,48 

 Informace o zápasech 

Kanoistika 5510 15,16 (2x), 18, 20, 

22,25,28,31,35,39,48 
 Informace o závodech 

Florbal 4897 6,9,13,16,19,24,34, 

35,38,51 
 Informace o zápasech 

Sportovní + 

moderní 

gymnastika 

2762 1,5,12,15,16,21, 

22,23,48 
 Informace o závodech 

TeriFoto 2051 7,12,16,18,31,37,40, 

41,42,43 

 Informace o výstavách 

 Informace o partnerství 

s německým o. s. 

 Informace o pořádání soutěţe 

Frisbee 1945 8,21,25,28,46  Informace o výsledcích turnajů 

Line dance 659 2,39,40,41 

 Informace o tanečním večeru 

 Informace o závodech (zmínka o 

Ireně Cendelínové jako o 

dlouholeté člence Sokola Písek) 

Šerm 521 6,11,17,18,24  Informace o závodech 

Všestrannost 464 16  Informace o závodech 

Zátavský 

triatlon 

(organizátoři: 

členové 

všestrannosti) 

279 21,22  Informace o chystaném závodu 

 Informace o proběhlém závodu 

Koulení sudů 124 29  Informace o výsledcích závodu 

(vítězové: členové všestrannosti) 

Zdroj Vlastní zpracování 

Články věnované jednotlivým směrům však nejsou pouze výsledkem práce redaktorů 

Píseckých postřehů. Často jsou také výsledkem snahy samotných organizátorů nebo členů 

daného sportu o propagaci a zviditelnění svého oddílu. Výhodou – a zároveň také 

nevýhodou Píseckých postřehů je tedy skutečnost, ţe do nich mohou přispívat sami ti, 

kterých se ta která sportovní či společenská událost přímo týká. V případě všestrannosti, 



61 
 

která se, jak ukazuje tabulka, v tisku objevuje spíše zřídka, tak není potřeba spoléhat pouze 

na zájem redaktorů, ale lze vzít iniciativu tak říkajíc do vlastních rukou. 

3.4.2 Pohled rodičů s  dětmi v  předškolním věku  na sluţby 

všestrannosti Sokola Písek  

Jednou z nabízených sluţeb všestrannosti Sokola Písek je cvičení rodičů s dětmi (tj. 

dětmi předškolního věku). Vzhledem k tomu je jednou z cílových skupin všestrannosti 

právě skupina rodičů s dětmi. Na základě této skutečnosti jsem se rozhodla vytvořit 

krátkou anketu adresovanou právě jim, a zjistit, zda chodí s dětmi do Sokola, jaké sluţby 

jim v Sokole chybí, jakou cenu by byli za cvičení ochotni zaplatit ad. (Příloha 2). Anketu 

jsem rozšířila v mateřských školách v Písku. Z celkového počtu třiceti anket se vrátilo 

osmnáct vyplněných. 

Na základě ankety jsem zjistila, ţe všichni dotazovaní vědí o moţnosti navštěvovat 

cvičení, která nabízí Sokol Písek, a deset z nich někdy cvičení v Sokole navštívilo. 

Z uvedených druhů cvičení by šest respondentů vyuţilo cvičení rodičů s dětmi, osm 

respondentů by vyuţilo cvičení maminek s moţností hlídání dětí v dětském koutku, a deset 

respondentů by vyuţilo cvičení předškoláků. Jeden respondent uvedl, ţe by uvítal cvičení 

pro děti od šesti let (takový druh cvičení je v Sokole nabízen, jedná se o kategorii ţáků, 

pozn. autora). Pět respondentů (z uvedených osmnácti) se shodlo na tom, ţe nepreferují 

ţádný typ cvičení, tři respondenti otázku nevyplnili, tři respondenti upřednostňují zumbu, 

tři aerobic, dva pilates, jeden respondent uvedl p-class, a jeden cvičení na nářadí. 

Všestrannost Sokola Písek nabízí tři z uvedených druhů cvičení, a to aerobic, zumbu  

a cvičení na nářadí. 

Na otázku, „V jakém čase se Vám cvičení nejvíce hodí?“ odpověděli tři respondenti, 

ţe dopoledne (8-12 hodin), jedenáct respondentů by upřednostnilo odpolední cvičení  

(12-17 hodin), a šest respondentů uvedlo večerní cvičení (17 – 20 hodin). Většina 

respondentů (patnáct)je přitom ochotna zaplatit za jednu cvičební jednotku (tj. lekce  

v délce 60 minut) částku v rozmezí 50 – 100 Kč. Tři respondenti uvedli částku méně neţ  

50 Kč. Moţnosti 100 – 150 Kč a více neţ 150 Kč neuvedl ţádný z respondentů. 

Na otázku „Čím se podle Vás Sokol liší od jiných sportovních organizací?“ 

odpovědělo nejvíce respondentů (8), ţe neví, čtyři respondenti otázku nevyplnili. Objevily 

se však také názory, ţe se Sokol liší především nepříjemným personálem, nebo tím, ţe je 

lidovější. 
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Anketa proběhla před prázdninami roku 2011, a jedním z jejích cílů bylo  

mj. upozornit na konání tradičního sokolského tábora (poslední otázka se ptala, zda 

respondent ví o moţnosti přihlásit své dítě na sokolský tábor). O této moţnosti věděl pouze 

jeden z respondentů, tj. sedmnáct respondentů uvedlo, ţe o moţnosti přihlásit své dítě na 

sokolský tábor neví. 

3.4.3 Pohled klientů dalších sportovních zařízení na 

všestrannost Sokola Písek 

Významným informačním zdrojem výzkumu byl dotazník určený klientům 

sportovních zařízení v Písku, která se svým programem alespoň vzdáleně shodují  

se sluţbami nabízenými sokolskou všestrannosti (Příloha 3). Dotazník byl rozsáhlejší neţ 

výše uvedená anketa, a rozsah otázek, na které se ptal, byl širší, přestoţe jeho smysl byl 

podobný. Obsahoval otevřené i uzavřené otázky, kdy si respondenti mohli vybrat z předem 

stanovených odpovědí (v případě, ţe by jim ţádná z variant nevyhovovala, mohli zvolit 

také moţnost „jiné“). Dotazníkového šetření se zúčastnilo 45 respondentů (26 ţen a 19 

muţů). 

Na základě dotazníku se mi podařilo zjistit, ţe vice neţ polovina respondentů (25), 

navštívila někdy během posledního roku cvičení sokolské všestrannosti. Výsledky ukazuje 

Graf 3. 

Graf 3 Navštívil/a jste někdy během posledního roku alespoň jednou cvičení, které nabízí 

všestrannost Sokola Písek 
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V případě, ţe respondent uvedl v předchozí otázce odpověď „ANO“, šlo většinou  

o kategorii country dance, line dance, aerobic nebo zumba (12), následovanou kategorií 

předškoláci, ţáci/ţákyně, dorostenci/dorostenky (7). Nejmenší počet dotazovaných (2) 

navštívil lezení na umělé stěně poskytované sokolskou všestranností. Respondenti mohli 

v tomto typu otázky zvolit více moţností. Podrobnosti ukazuje Graf 4. 

Graf 4 Navštěvovaný typ cvičení (v případě kladné odpovědi na otázku 1) 

 

Zdroj Vlastní zpracování 

Na otázku „Chodíte, nebo chodil/a jste někdy po roce 1991 na cvičení všestrannosti 

pravidelně?“ odpovědělo kladně 32 respondentů (tzn. 13 záporně). Těchto 32 kladných 

odpovědí jsem dále rozdělila na kategorie 
66

: 

 do roku 1990  2001 – 2011 

 1991 – 2000  2011 – současnost 

Z odpovědí vyplynulo, ţe nejvíce respondentů (22) navštěvovalo cvičení sokolské 

všestrannosti v období let 2001 – 2010, nejméně v období 1960 – 1990 (v té době však 

nešlo o Sokol, přestoţe šlo o cvičení sokolské všestrannosti). Pokud uvedené odpovědi 

přesahovaly do dvou různých kategorií (př. 2008 – 2012), jsou ve výzkumu zahrnuty 

dvakrát. Výsledky ukazuje Graf 5. 
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 Odpovědi jednotlivých respondentů se tak lišily, ţe bylo potřeba je přiřadit do obecnějších kategorií. 
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Graf 5 Chodíte, nebo chodil/a jste někdy po roce 1991 na cvičení všestrannosti pravidelně? 

Případy kladné odpovědi a uvedené roky. 

 

Zdroj Vlastní zpracování 

Na otázku „Navštívil někdy cvičení všestrannosti Sokola Písek jiný člen Vaší rodiny? 

Pokud ano, o jaké cvičení šlo?“ uvedlo 38 respondentů, ţe ano (tzn. 7, ţe ne). Jako 

nejčastěji navštěvované cvičení bylo uvedeno cvičení v kategorii předškoláci, ţáci/ţákyně, 

dorostenci/dorostenky (22), a country dance, line dance, aerobic a zumba (10), sportovní 

gymnastiku neuvedl ţádný z respondentů. V rámci této otázky bylo moţné zvolit více 

moţností. Podrobnosti ukazuje Graf 6. 

Graf 6 Navštívil někdy cvičení všestrannosti Sokola Písek jiný člen Vaší rodiny? Pokud 

ano, o jaké cvičení šlo? 
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Na otázku „Z jakého důvodu Vy osobně na cvičení všestrannosti nechodíte? A pokud 

chodíte, co se Vám tam nelíbí?“ zvolilo nejvíce respondentů (22) moţnost „jiné důvody“,  

a „nevyhovující zázemí“ (18). Ţádný z respondentů nezvolil moţnost „vysoká cena 

nabízených sluţeb“ a „mám to moc daleko“. Výsledky ukazuje Graf 7.  

Graf 7 Z jakého důvodu Vy osobně na cvičení všestrannost nechodíte? A pokud chodíte, co 

se Vám tam nelíbí? (lze zakrouţkovat více odpovědí) 

 

Zdroj Vlastní zpracování 

Respondenti, kteří uvedli moţnost „nízká profesionální úroveň cvičitelů“ se do jisté 

míry shodují s dlouholetou cvičitelkou odboru všestrannosti Sokola Písek. Podle ní sice 

nejde o komplexní jev, který by zasáhl všechna oddělení všestrannosti, jde však  

o skutečnost, s níţ se v současnosti Sokol potýká a je také jedním z důvodů, proč i ti, kteří 

do Sokola chodili rádi a často, odcházejí do konkurenčních sportovních zařízení. Podle 

slov respondentky je tato skutečnost patrná na způsobu vedení cvičebních hodin na jedné 

straně, a na počtu cvičících na straně druhé 
67

. (Zdroj: neformální rozhovor) 
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 Respondentka uvedla jako příklad oddělení dorostenek, které v době, kdy ho vedla sama (rok 1994), mělo  

i přes sto členů. V současnosti se počet dorostenek dá spočítat na jedné ruce. (Zdroj: neformální rozhovor) 
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K výše uvedených „jiným důvodům“ uvedli respondenti v největším počtu odpověď 

„málo času“ (7) a „jiný zájem“ (5). Dva respondenti uvedli, ţe navštěvují jiný klub. Jako 

důvod se však objevila také špatná podlaha v sokolovně. Výsledky ukazuje Graf 8. 

Graf 8 Jiný důvod uvedený v otázce 4 

 

Zdroj Vlastní zpracování 

Otázku „Jaký druh sluţeb Vám v nabídce všestrannosti chybí?“ dvacet sedm 

respondentů nevyplnilo. Z těch co odpověděli, uvedlo nejvíce respondentů odpověď „nic“ 

(10). Výsledky ukazuje Graf 9. 

Graf 9 Jaký druh sluţeb Vám v nabídce všestrannosti chybí? 
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Největší počet respondentů přitom vyuţívá sluţby Harmony Wellness clubu Písek 

(13), a areálu Jitex Písek (10). Třináct respondentů otázku nevyplnilo. V rámci této otázky 

bylo moţné zvolit více odpovědí. Výsledky ukazuje Graf 10. 

Graf 10 Vy sám/sama vyuţíváte sluţby: 

 

Zdroj Vlastní zpracování 

Největší počet respondentů by ve věku 31 – 40 let (15), významnou poloţku 

představují také respondenti do 20 let (12). Věkovou škálu ukazuje Graf 11. 

Graf 11 Věk respondentů 
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Z dotazníkového šetření tedy vyplývá, ţe většina respondentů během posledního 

roku cvičení sokolské všestrannosti navštívila. Nejčastější volenou formou cvičení  

je přitom kategorie country dance, line dance, aerobic, zumba. Po roce 1991 navštěvovalo 

sokolskou všestrannost třicet dva ze čtyřiceti pěti respondentů, klienty písecké 

všestrannosti v Písku však často byli také jejich příbuzní. V tomto případě byla nejčastěji 

voleným cvičením kategorie předškoláci, ţáci/ţákyně, dorostenci/dorostenky. Významné 

části respondentů (18) vadí nevyhovující zázemí (toalety, sprchy, šatny) v sokolovně  

a nehezké nebo zanedbané vnitřní prostory. Důvodem, proč lidé sokolskou všestrannost 

nevyuţívají je však také jejich členství v jiném klubu. Nejvíce respondentů Harmony 

Wellness Club Písek, a sportovní areál Jitex Písek. 

3.4.4 Webové stránky písecké všestrannosti  vs. webové 

stránky jiných sokolských jednot a dalších 

sportovních zařízení  

Součástí marketingu organizace by mělo být kompletní informování nejenom členů, 

ale také veřejnosti o činnosti organizace. V dnešní době slouţí k tomuto účelu mj. webové 

stránky, které umoţňují snadný přístup k velkému počtu lidí. Proto jsem se rozhodla 

porovnat kvalitu webových stránek všestrannosti Sokola Písek se stránkami nejenom 

jiných sokolských jednot (tj. zjistit situaci v ČOS jako celku), ale také s webovými 

stránkami sportovních zařízení v Písku, která svou nabídkou sokolské všestrannosti 

konkurují. 

Na základě analýzy 267 sokolských jednot (z celkového počtu 1138) 
68

, a 4 hlavních 

konkurenčních sportovních zařízení v Písku jsem zjistila, ţe v případě sokolských jednot 

udrţuje a aktualizuje webové stránky pro jednotu jako celek, tzn. pro všechny oddíly 

společně, 112 z celkového počtu analyzovaných jednot, 44 jednot zveřejňuje informace  

o své činnosti na stránkách obce, v níţ působí (jde většinou o jednoty, které mají méně 

neţ 200 členů), a v případě 13 jednot mají vlastní webové stránky jednotlivé oddíly, tj. 

nikoli jednota jako celek (jde mj. o případ písecké jednoty). Objevily se však také případy 

(3), kdy měly jednoty nefunkční webové stránky. Z celkového počtu 267 analyzovaných 

jednot nemělo vlastní webové stránky 95 z nich. Ve většině případů šlo o jednoty, které 

mají méně neţ 100 členů.  
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 Dostupné z http://www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/sokol-v-krajich-3667, ze dne 18. 4. 2012, 

oficiální údaje o celkovém počtu sokolských jednot se mi na stránkách ČOS nepodařilo najít, čerpám proto, 

ze seznamu jednot rozděleného v rámci krajů a ţup. 

http://www.sokol.eu/COS/testwww.nsf/pages/sokol-v-krajich-3667
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Na základě analýzy jsem tedy zjistila, ţe udrţovat kontakt s veřejností a se svými 

členy prostřednictví informací na internetu se snaţí většina jednot (prostřednictvím 

webových stránek společných pro celou jednotu, nebo pro oddíly zvlášť, popř. vlastních, 

nebo společných s obcí, v níţ jednota působí, se snaţí se svými členy a veřejností 

komunikovat 172 z celkových 267 analyzovaných jednot (tj. 64,4%). Webové stránky 

těchto jednot obsahují většinou historii ČOS, historii samotné jednoty, kontakty na 

představitele jednoty a na cvičitele, aktuality, fotogalerii, informace o sletech, o členství 

(podmínky, členské poplatky), informace o příslušné ţupě, o moţnostech pronájmu 

tělocvičen, o sloţení výboru, o poskytnutých grantech (na co a od koho), o realizovaných 

projektech, uskutečněných a chystaných společenských akcích, o partnerech, výsledcích 

závodů ad. Objevily se však také originální nápady, jako DMS na podporu jednoty, odkaz 

na stránky jednoty na facebooku, nebo video-pozvánka starosty jednoty na cvičení do 

Sokola. 

V případě konkurenčních sportovních zařízení je situace v poskytování informací 

podobná. Analyzovala jsem stránky sportovních klubů, jejichţ program nějakým způsobem 

konkuruje nabídce sokolské všestrannosti (jde většinou o cvičení pro děti, aerobic, zumbu, 

apod.). Vybrala jsem přitom stejné kluby, jako jsem uvedla v kapitole 3.2.2 Problém č. 2 – 

konkurence jiných sportovních zařízení v Písku. Jde o Harmony Wellness Club, AC Sole, 

LezeTop Písek a Ladies Fitclub. 

Ve všech případech jsou na stránkách uvedeny druhy poskytovaných sluţeb a jejich 

cena (včetně zvýhodněných cen pro studenty, rodiny nebo seniory), dále pořádané akce, 

kontakty a fotogalerie. Harmony Wellnes Club, LezeTop a Sportcentrum uvádějí také své 

partnery, LezeTop navíc zveřejňuje odkazy „kde se o nás píše“ a nabízí moţnost 

pravidelného zasílání informačního zpravodaje na e-mail klienta.  

Zatímco výše uvedené informace svědčí o snaze přizpůsobit se nové formě 

komunikace, situace píseckého Sokola je poněkud sloţitější. Stránky jednoty nejsou 

ucelené, kaţdý sportovní oddíl má vlastní webové stránky, v případě všestrannosti je však 

jejich kvalita velmi nízká 
69

. Na úvodní straně (http://www.sokolpisek.cz/) se objeví odkaz 

na zmínku ČT o Sokole ze dne 10. 3. 2012, pozvánka na gymnastické závody konané  

v dubnu 2012, a upozornění na moţnost absolvovat přípravu ze sportovní gymnastiky. 

V pravém panelu jsou odkazy na jednotlivá oddělení všestrannosti, kdyţ se je však 
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 Na rozdíl např. od házené, basketbalu nebo florbalu, tedy úspěšných sportovních oddílů Sokola Písek. Ty 

na svých webových stránkách poskytují ucelené informace, o výsledcích, partnerech ad. Informace o nich se 

také v hojné míře objevují v místním tisku. Podrobnější informace viz kapitola 3.4.1 Obraz Sokola Písek 

v místním tisku. 

http://www.sokolpisek.cz/


70 
 

návštěvník pokusí otevřít, najde buď neaktuální, nebo ţádné informace. Chybí adresa 

organizace, informace o partnerech, o výsledcích závodů, o moţnosti přihlásit se na 

sokolský tábor, o historii jednoty a ČOS obecně, o moţnosti pronajmout si cvičební 

prostory ad. 

O ne příliš kvalitním způsobu vedení webových stránek písecké všestrannosti svědčí 

i neformální rozhovor s jednou ze cvičitelek, která uvádí, ţe zatímco dříve se kaţdý cvičitel 

snaţil podat veřejnosti co nejvíce informací nejenom o pořádaných akcích, ale také  

o akcích, které písečtí sokolové navštívili mimo město, a o výsledcích soutěţí, jichţ se 

zúčastnili, v současné době tato snaha vymizela, a to navzdory tomu, ţe jde všechno snáze 

(vzhledem k moţnosti elektronické komunikace). Respondentka upozorňuje mj. na to, ţe 

zatímco dříve bylo zapotřebí napsat článek nejprve doma na psacím stroji, a poté ho 

osobně odnést do redakce, dnes lze vyuţít právě webové stránky organizace, nebo 

elektronickou komunikaci s místními deníky. (Zdroj: neformální rozhovor)  

Podrobnější situaci týkající se mediální podpory sokolské všestrannosti v Písku 

uvádím v kapitole 3.4.1 Obraz Sokola Písek v místním tisku. 

3.5 Praktická  doporučení - budování image organizace  

Na základě analýzy a vyhodnocení zjištěných dat jsem formulovala moţné aktivity 

vedoucí k pozvednutí zájmu stakeholderů o odbor všestrannosti Sokola Písek. Pro 

podloţení jednotlivých návrhů jsem vyuţila odbornou literaturu zaměřenou na PR aktivity 

(práce s veřejností, komunikace, působení organizací v rámci komunity apod.). 

Prvním krokem v tomto boji, je v případě sokolského programu všestrannosti 

přesvědčit veřejnost, ţe všestrannost je sport, nikoli pouhé příslušenství sokoloven. „Navíc 

je to druh sportu velice náročný. Kromě toho je všestrannost základem pro všechny druhy 

sportů, a kdyţ chybí, pozná to na sobě i nejtalentovanější jedinec.“ (Janda, 98: 8) To však 

nestačí. 

„Image firmy nebo i jednotlivého člověka je to, co si lidé souhrnně vybaví, kdyţ se 

jich zeptáte, co si o nich myslí.“ (Čepelka, 1997) Její vytváření je postupné. „Jakkoli image 

vzniká ve veřejnosti spontánně a neřízeně, bylo by chybou, kdyby se organizace 

nepokoušela cílevědomě usměrňovat jeho vytváření promyšlenými aktivitami.“ (Čepelka, 

1997)  
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Jedním z osvědčených kroků sociálního marketingu 
70

 jak dosáhnout pozitivní image 

organizace je budování členské základny. (Polačková, 2005), mezi další patří častá 

komunikace s veřejností, poskytování dostatku kvalitních informací o organizaci a její 

činnosti, o úspěších jejích členů. V oblasti PR jde pak především o kreativitu, originalitu  

a dobré nápady. (Sargeant, 1999; Čepelka, 1997)  

V dalším textu se budu věnovat jednotlivým krokům zvlášť, je přitom potřeba mít na 

paměti, ţe uvedené kroky mají přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti organizace. A čím 

je organizace schopnější konkurovat jiným organizacím, čím je úspěšnější, tím je 

jednodušší uspět v náboru nových členů i dobrovolníků. (Seippel, 1997) 

3.5.1 Budování členské základy  

Členové jsou první skupinou, na níţ se organizace obrací, pokud potřebuje pomoc,  

ať uţ finančně nebo v případě, ţe zavádí nové sluţby, organizuje kampaň nebo 

společenskou událost apod. Právě členové jsou totiţ ve většině případů ochotni podílet se 

na dalších činnostech organizace. Velikost členské základny se navíc rovná míře veřejné 

podpory, coţ s sebou nese další výhody, jako například spolupráci na projektech s místní 

samosprávou nebo partnerství s jinými organizacemi (ať uţ ziskovými, nebo neziskovými). 

Organizování členské základny však podle Polačkové vyţaduje dodrţování několika kroků. 

Jde především o: 

 Informování členů. Není pravda, ţe v okamţiku, kdy se někdo stane členem, 

končí nutnost informovat ho, tj. poskytovat průběţné informace o dalších 

moţnostech, které členství v organizaci nabízí, o nových aktivitách  

a pořádaných akcích organizace. Důleţité je udrţet vztah organizace – člen na 

aktivní úrovni, tj. neztratit zájem o člena jen proto, ţe uţ členem je. 

 Obnovování členství. Pravidelné oslovování členů v době, kdy jim končí 

platnost členství, a je proto potřeba znovu zaplatit členský příspěvek se sice 

můţe zdát jako práce navíc, u těch, kteří ale nejsou zcela přesvědčeni o tom,  

ţe by měli členství prodlouţit však čas, který jim během oslovení věnujeme, 

můţe přispět k tomu, ţe o ně, jako o členy, nepřijdeme. 

                                                           
70

 Definicí sociálního marketingu je mnoho. Např. Kotler definuje sociální marketing jako navrhování, 

implementaci, a kontrolu programů, jejichţ cílem je zvýšit míru přijímání sociálních idejí, problémů nebo 

praxe v cílové skupině. Zahrnuje vyuţití principů a technik marketingu k ovlivnění členů cílové skupiny. 

(Bačuvčík, 2011) 
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 Záznamy členů. Čím podrobnější informace o členech máme, tím lépe můţeme 

pracovat nejen pro ně, ale také s nimi. Mezi členy jsou jistě někteří „nakloněni 

určitým aktivitám více neţ ostatní“, pokud bychom potřebovali pomoc, 

můţeme na základě podrobné databáze zjistit, na koho se máme obrátit. Ušetří 

nám to nejenom čas, ale také zbytečné oslovování nevhodných kandidátů. 

(Polačková, 2005)  

Vedle členů je však potřeba věnovat pozornost také další skupině, která tvoří skupinu 

tzv. vnitřních klientů, tj. zaměstnancům, a v případě neziskových organizací také 

dobrovolníkům (jde v podstatě také o členy organizace). Důvod, proč věnovat pozornost 

právě jim je skutečnost, ţe významnou mírou přispívají k budování image organizace - 

klíčovým faktorem pro úspěch organizace na trhu jsou její spokojení zaměstnanci  

a spolupracovníci, kteří spoluvytvářejí obraz organizace. Jde o to motivovat pracovníky 

tak, aby oni sami byli pozitivní reklamou organizace. Postoj zaměstnanců a dobrovolníků 

totiţ úzce souvisí s postojem veřejnosti. Jde především o pravidelné informování 

zaměstnanců, vyţadování zpětné vazby, stručně řečeno – opět jde o komunikaci. (Sargeant, 

1999: 46).  

Vnější prostředí organizace však také vyţaduje pozornost. Jednou vytvořený názor 

na organizaci se nesnadno mění, je proto třeba dbát na vytváření pozitivního obrazu 

organizace v očích veřejnosti jiţ od samého začátku. (Čepelka, 1997: 53) 

V budování členské základy mohou organizaci pomoci marketingové strategie. 

Sargeant ve své knize Marketing Management for Nonprofit Organizations (Sargeant, 

1999: 17) uvádí několik příkladů toho, čeho můţeme díky marketingu dosáhnout: 

 Marketing můţe zvýšit úroveň uspokojení zákazníka (viz 

komercializace/marketizace zmiňovaná v kapitole 3.2.3 Problém č. 3 – trendy 

v občanské společnosti: tlak na komercializaci). 

 Marketing můţe přispět ke zvýšení atraktivity neziskové organizace v očích 

dárců/donorů. 

 Přijetí profesionálního přístupu k marketingu můţe organizaci pomoci 

nabídnout lidem sluţby, které nenabízí jiná organizace, jde o tzv. jedinečnost 

sluţeb.  

 Profesionální přístup k marketingu přináší organizacím strukturu/osnovu jejich 

práce. 
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Důleţitým krokem je tedy zjistit, co skutečně chtějí zákazníci 
71

 (nikoli to, o čem si 

organizace myslí, ţe chtějí její zákazníci, upozorňuje Sargeant). Jednotliví zákazníci 

přitom mají různé pohledy na to, co od organizace a poskytovaných sluţeb očekávají. Aby 

organizace mohla maximalizovat uţitek z poskytovaných sluţeb, musí veřejnost rozdělit na 

skupiny, které mají něco společného - stakeholdery. (Sargeant, 1999) Aby upoutala 

pozornost dané veřejnosti, musí „zvolit osobitý prostředek komunikace, vystihnout účinnou 

motivaci, zaujmout obsahem i provedením/úpravou, působit opakovaně.“ (Čepelka,  

1997: 57)  

Jak ukazuje kapitola 3.2.1 Problém č. 1 - úbytek členů odboru všestrannosti, počet 

členů odboru všestrannosti Sokola Písek má za posledních dvacet let spíše klesající 

tendence, zatímco celkový počet členů jednoty stoupá. Svědčí to o klesající 

konkurenceschopnosti odboru všestrannosti na trhu poskytování sportovních sluţeb. 

V případě sokolské všestrannosti by však úspěšné budování členské základny 

znamenalo jistotu nových dobrovolníků, a tím pádem také cvičitelů na jedné straně,  

a nárůst výše členských příspěvků na straně druhé. Kaţdý člen navíc můţe organizaci 

přinést něco nového, své schopnosti a dovednosti, kontakty, nápady ad. Na základě výše 

uvedeného postupu by tak sokolská všestrannost mohla přispět k navýšení členské 

základny, v současné době totiţ nepraktikuje ţádný z kroků, které Polačková doporučuje. 

Tento krok však vyţaduje zlepšení současné situace týkající se míry komunikace v rámci 

organizace i mimo ni.  

V rámci snahy rozšířit členskou základnu lze také upozornit na jedinečnost 

poskytovaných sluţeb, tj. v čem se nabízená sluţba, popř. produkt (v našem případě 

všestrannost) liší. V tomto ohledu můţe jít například o nízkou cenu poskytovaného zboţí  

a sluţeb – ve srovnání s konkurencí (klíčem k úspěchu jsou kvalitní sluţby/zboţí za niţší 

cenu neţ u konkurence). (Sargeant, 1999) V případě odboru všestrannosti tak lze 

odkazovat na skutečnost, ţe ve srovnání s jinými podobně orientovanými sportovními 

zařízeními je cenově dostupná širším vrstvám obyvatel (blíţe viz kapitola 3.2.2 Problém  

č. 2 – konkurence jiných sportovních zařízení v Písku).  

Případně lze k hlavní činnosti organizace přidat tzv. doplňkové aktivity, které navíc 

přispějí k rozvoji jejích soukromých zdrojů (komercializace). V případě Sokola Písek tak 

připadá v úvahu pronájem vlastních prostor (to se do jisté míry děje, problémem jsou však 
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 Označení zákazník zde odráţí změnu postoje organizace související s komercializací, marketizací, který 

vyţaduje změnu orientace neziskové organizace, tj. vyšší soustředění na trţní specifika. V tomto směru tak 

nejde pouze o hodnoty, ale také o zisk, a to, jak zisku dosáhnout. (Enjolras 2002) 
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dopolední hodiny, kdy jsou prostory většinou nevyuţity, a to především v sokolovně; 

zdroj: rozpis obsazenosti tělocvičen Sokola Písek). Jednou z moţností by také bylo 

navázání partnerství s komerční firmou, která by se zavázala rekonstruovat budovu staré 

sokolovny, na oplátku např. za její bezplatné vyuţívání po dobu několika let (vnitřní 

prostory staré sokolovny jsou v současné době nevyhovující, jde především o problém 

toalet, sprch a šaten, který zmiňovali respondenti v dotazníku). 

Důleţité je však brát v úvahu kvalitu poskytovaných sluţeb a jejich náplň. Sargeant 

(1999) uvádí, ţe lze například poskytovat poněkud odlišný, tj. specifický druh zboţí/sluţeb 

neţ nabízí konkurence. V tomto ohledu má sokolská všestrannost výhodu, její náplň je ve 

srovnání s jinými sportovními směry naprosto jedinečná – podobný tělocvičný program 

jiné organizace v regionu nenabízejí. Existuje několik kroků, jichţ mohou neziskové 

organizace v rámci sociálního marketingu vyuţít (Sargeant, 1999: 110): 

 Informovat potenciálního zákazníka o existenci a výhodách sluţby. 

 Přesvědčit potenciálního zákazníka, ţe nabízené výhody jsou skutečné a budou 

odpovídajícím způsobem uspokojovat jejich poţadavky. 

 Připomenout členům cílové skupiny existenci sluţby a klíčové výhody, které 

s ní souvisejí. 

 Odlišit sluţbu, kterou by si potenciální zákazníci představovali od těch, které 

jsou jiţ na trhu, tzn. jasně definovat nastavení sluţby. 

3.5.2 Důvěryhodnost  organizace 

Komunikace, tj. poskytování informací přispívá k posilování důvěryhodnosti 

organizace. Transparentnost, důvěryhodnost potřebuje organizace v rámci budování 

pozitivní image. K tomu patří neustálé informování veřejnosti, a nezatajování ţádných 

informací spojených s činností. Jde například o publikování výročních zpráv, zpráv  

o úspěšně pořádaných akcích, udrţování představy o veřejném mínění spojeném  

s organizací ad. (Čepelka, 1997, http://www.mpsv.cz/cs/847, ze dne 20. 3. 2012) 

Podle Čepelky (1997) existují dva základní důvody proč komunikovat. Prvním je 

touha poskytnout druhým lidem informace, druhým je snaha přesvědčit je, aby změnili své 

názory, postoje nebo chování. Základním cílem většiny marketingových kampaní je proto 

buď změnit nebo alespoň neutralizovat nepřátelské postoje veřejnosti, nebo stabilizovat, 

http://www.mpsv.cz/cs/847
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popř. posilovat pozitivní mínění o organizaci. Vţdy však jde o budování vztahů 

s veřejností. 

Cest, jak pomocí budování vztahů s veřejností přispívat k důvěryhodnosti organizace 

je přitom několik. V rámci následujícího textu však uvedu pouze takové typy, které 

odpovídají našemu tématu: 

 Media relations, tj. vztahy s médii, jako zprostředkovateli informací, mají 

schopnost ovlivňovat veřejný názor. V případě odboru všestrannosti jde o to, 

aby jeden, popř. více členů pravidelně přispívali do místního tisku o aktivitách 

všestrannosti, konání a výsledcích závodů, pořádání výletů a kurzů ad. Vhodné 

je také kaţdý měsíc zveřejňovat rozvrh pravidelných cvičení v místním 

zpravodaji. 

 Community relations, tj. vztahy s nejbliţším okolím. Jde především  

o participaci na komunitním plánování apod. Pokud organizace zajímá 

průběţný názor jejích členů na poskytované sluţby, můţe tak předejít 

případným nedorozuměním, a přispět tak k postupnému zlepšování sluţeb 

(Sargeant, 1997) 

 Employee relations, tj. budování vztahů s vnitřní veřejností (zaměstnanci, 

dobrovolníci, členové, uţivatelé sluţeb. Spokojenost zaměstnanců, popř. 

dobrovolníků zvyšuje pravděpodobnost jejich věrnosti a loajality vůči 

organizaci. To přispívá k pozitivnímu budování obrazu organizace směrem 

ven. 

 Government relations, tj. budování vztahů s orgány veřejné správy. Tento 

vztah vyţaduje maximální informační otevřenost, vytváření společných 

projektů a komunitní plánování. Místní samospráva můţe být ceněným 

partnerem organizace, nejenom co se týče finanční a materiální podpory, ale 

také jako zprostředkovatel zakázek, či partner při realizaci akcí. 

 Public affairs, tj. veřejné záleţitosti. Aktivity organizací mají mít vţdy veřejný 

charakter. 

 Industry relations, tj. vztahy v rámci neziskového sektoru, především mezi 

organizacemi s podobnou činností. (Bačuvčík, 2011; Čepelka, 1997) 

Úspěch marketingové kampaně však ovlivňuje několik faktorů (Čepelka, 1997: 59): 

 Připravenost veřejnosti přijmout sdělení 
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 Čas a kontext sdělení, tj. správné načasování 

 Aktivní účast příjemce na komunikaci, tj. moţnost podílet se na tvorbě 

rozhodnutí 

 Obsah a struktura sdělení, tj. způsob jaký zvolíme pro formu/jazyk sdělení 

 Přesvědčivý styl 

Úspěšnost celé marketingové akce navíc významně ovlivňuje rychlost a úplnost 

komunikace. (Čepelka, 1997) 

V rámci komunikace s veřejností je však potřeba brát v úvahu také faktory, které 

mohou narušit pozitivní přínos komunikačního procesu. Jde zejména o: 

 Nedostatek pozornosti ze strany příjemce 

 Zahlcení reklamou ostatních, konkurenčních organizací 

 Selekce nevhodných médií 

 Nízký stupeň kreativity, nejednoznačnost sdělení 

 Vhodný výběr zdroje – pokud není povaţován za věrohodný, sdělení bude 

ignorováno (Sargeant 1999) 

V případě Sokola Písek by tak bylo zapotřebí zlepšit všechny výše uvedené 

prostředky komunikace. 

Kaţdá organizace, která se chce rozvíjet, by tedy měla mít na paměti, ţe zapotřebí 

budovat pozitivní vztahy s komunitou. V podstatě všechno, co organizace udělá, nebo 

neudělá, má vliv na mínění, které o ní komunita bude mít. Kaţdá komunitní organizace by 

si tak měla poloţit několik otázek. Tošner a Sozanská (2006: 62) uvádějí některé z nich: 

 „Čím je charakteristické naše okolí? Vykazuje znaky komunity?  

 Jak zajišťuje naše zařízení komunikaci s komunitou?  

 Jak je dopravně a obsluţně spojené s komunitou?“ 

Odbor všestrannosti má výhodu v tom, ţe charakter sluţeb, které poskytuje,  

je jedinečný, a v místě svého působení nemá přímého konkurenta. Sídlí navíc v centru 

města, coţ vede k tomu, ţe je všem stejně dostupný. Slabá stránka písecké všestrannosti je 

však právě výše zmiňovaná komunikace. Jednota nevydává výroční zprávy, informovanost  

o akcích pořádaných odborem všestrannosti nebo o akcích, jichţ se členové všestrannosti 

účastní například v jiných městech je sporadická (viz počty slov v místním tisku), webové 
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stránky jsou neúplné, apod. Ne vţdy je přitom potřeba oslovit veřejnost jako celek, často 

jde pouze o vytyčenou cílovou skupinu. Hlavní zásadou však je, ţe sdělovaná zpráva musí 

příjemce zasáhnout, zaujmout ho. (Plamínek, 1996) 

Přestoţe došlo během posledního půl roku k vytvoření veřejného profilu odboru 

všestrannosti Sokola Písek na sociální síti facebook, kde jsou informace o veřejných 

akcích, kurzech a závodech pravidelně zveřejňovány a aktualizovány, jde o omezenou 

formu komunikace, a to vzhledem k tomu, ţe viditelnost profilu je podmíněna vlastnictvím 

účtu na dané sociální síti. Informace zde zveřejňované se tedy nedostanou k běţnému 

uţivateli internetu.  

Hlavním doporučením je tedy zlepšení výše uvedeného. Aktualizace a doplnění 

webových stránek, vydávání výročních zpráv, medializace úspěšných účastníků krajských  

i celorepublikových závodů. 

3.5.3 Firemní kultura  organizace 

Je potřeba mít na paměti, ţe na veřejné mínění mají vliv i další skutečnosti, jako 

např. první dojem, jaký organizace u členů komunity vzbuzuje, osobní zkušenosti 

s organizací, společenské akce organizace, ale také vnější vzhled jejího zázemí  

a vystupování jejích zaměstnanců vůči klientům. Jde o tzv. firemní kulturu organizace.  

Co je firemní kultura? (Sargeant, 1999) 

 Způsob přijetí návštěvníka, 

 Prostředí, čistota a vzhled objektů i pracovních prostor, 

 Oblečení zaměstnanců, 

 Způsob jejich komunikace 

 Cesta, kterou se návštěvník do firmy dostal, a vodítka, která mu poskytli 

zaměstnanci 

 Chování lidí ve firmě k sobě navzájem, k zákazníkům, ve vztahu nadřízený – 

podřízený 

 Sociální vybavení 

 Technické vybavení 

 Prvky vizuální prezentace (hlavičkové papíry a všechny ostatní tiskoviny, firemní 

logo apod.)  
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 Právě první dojem v případě Sokola Písek nevzbuzuje u nově příchozího důvěru.  

Uţ zvenku je budova jednoty zanedbaná, nápisy jsou léty oprýskané, a nástěnky prázdné, 

potrhané, a výsledkové listiny a fotografie v nich vybledlé od sluníčka. Ani vstupní hala  

a výzdoba kolem schodiště nepůsobí přívětivě. Staré neudrţované nástěnky, otrhané nápisy 

a neaktuální rozpisy cvičení vyvolávají spíše dojem lhostejnosti vedení k tomu, jaký názor 

o organizaci si návštěvník vytvoří. Vnější vzhled areálu Sokola Písek viz fotografie 1 a 2. 

Fotografie 1 Vstupní dveře sportovní haly 

 

Zdroj Vlastní zpracování 

Fotografie 2 Nástěnky u vstupu do sportovní haly 

 

Zdroj Vlastní zpracování 
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Nepříznivý první dojem Sokola Písek potvrzují také reakce respondentů ankety  

a dotazníků, které zmiňují nepříjemný personál na jedné straně a nehezké nebo zanedbané 

vnitřní prostory budovy a nevyhovující zázemí (toalety, sprchy, šatny) na straně druhé (viz 

kapitoly 3.4.2 Pohled rodičů s dětmi na všestrannost Sokola Písek a 3.4.3 Pohled klientů 

dalších sportovních zařízení na všestrannost Sokola Písek). Odpovědi respondentů 

dokládají Fotografie 3 a Fotografie 4. 

Fotografie 3 Dámské toalety v Sokole Písek 

Fotografie 4 Společné sprchy v Sokole Písek 

  

Zdroj Vlastní zpracování 

Doporučení vylepšit svou firemní kulturu se tak zdá být jasná a jednoduchá. 

V případě neziskových organizací to však tak jednoduché není. Jak uţ bylo řečeno 

v kapitole 2.2 Společenská důleţitost tématu, současné problémy dobrovolnických 

sportovních zařízení souvisejí s jejich dobrovolnickou povahou na jedné straně,  

a s rozsáhlým nemovitým majetkem, na jehoţ správu nemají dostatek finančních 

prostředků na straně druhé. (Dostupné z http://www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-

politiky-v-telovychove-a-sportu-v-ceske-republice, ze dne 29. 3.) 

Zatímco problém s nevyhovujícím zázemím organizace (toalety, sprchy, šatny) není 

otázkou jednoho odpoledne, ale je potřeba sehnat sponzory, popř. grant na jeho 

file:///F:/KSOS/diplomní%20seminář/Dostupné%20z%20http:/www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-politiky-v-telovychove-a-sportu-v-ceske-republice
file:///F:/KSOS/diplomní%20seminář/Dostupné%20z%20http:/www.msmt.cz/sport/koncepce-statni-politiky-v-telovychove-a-sportu-v-ceske-republice
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rekonstrukci, v případě prvního dojmu se situace zlepšit dá samotnými prostředky 

jednotky. Prvním krokem by tak mělo být natření a aktualizace vitrín u hlavního vchodu  

do sportovní haly a nápisu „Sportovní hala“ nad vstupními dveřmi, dále zrušení 

nepotřebných nástěnek uvnitř areálu a doplnění a aktualizace informačních nástěnek, které 

by měly zůstat (jde především o nástěnky v přízemí, vedle vrátnice). 

 Začít se tak dá také u změny přístupu vlastních zaměstnanců a dobrovolníků, kteří se 

významnou měrou podílejí na formování názoru o organizaci (Sargeant, 1999; Polačková, 

2005), a u navazování partnerství s jinými organizacemi, jak z neziskového, tak ze 

ziskového a veřejného sektoru (Čepelka, 1997). Partnerství můţe nejenom přispět 

k rozšíření moţností organizace, ale také k jejímu zviditelnění. 
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4. ZÁVĚR 

Předmětem této diplomové práce je tradiční sportovní nezisková organizace Sokol 

Písek, a jeho tradiční sokolský program – všestrannost.  

Všestrannost je s činností Sokola spjata jiţ od jeho zaloţení v roce 1862, v současné 

době se však potýká s řadou problémů. Jde především o pokles členské základny, rostoucí 

konkurenci jiných sportovních klubů (včetně komerčních), a tlak na modernizaci, který uţ 

pociťují i organizace občanské společnosti. 

V práci jsem vycházela z předpokladu povahy Sokola jako tradiční komunitní 

organizace. Tento rys jsem doloţila na základě historické literatury na jedné straně, a na 

přetrvávajících tendencích budovat přátelství mezi členy všestrannosti a ochotě pomáhat si 

na straně druhé. Komunitní rys odboru všestrannosti dokládá také ochota píseckých 

organizací i zástupců města podporovat jeho činnost (z historického hlediska šlo například 

o podporu při stavbě sokolovny, v současnosti poskytuje Sokolu, prostřednictvím 

finančních prostředků vyhrazených z městského rozpočtu, Město Písek).  

Abych dokázala komplexně porozumět sokolské problematice, soustředila jsem se 

během práce především na komunitní rysy Sokola, současnou situaci Sokola (konkrétně 

Sokola Písek), a v čem se tato situace liší od historie. V závěru práce jsem na základě 

zjištěných informací a spolupráce s odbornou literaturou formulovala doporučení, která by 

mohla vést ke zlepšení postavení Sokola Písek na trhu sportovních organizací ve městě. 

Vyuţila jsem přitom koncepty moderního marketingu. Práce tedy porovnává historii 

Sokola Písek se současnou situací a pojmenovává nejenom problémy, s nimiţ se 

organizace v této době potýká, ale také silné stránky, které můţe nabídnout. 

Součástí práce je analýza odborné literatury zabývající se tématem sociálního 

marketingu, PR, marketizace a komercializace, teorií mikro a makro prostředí, komunikace 

s veřejností a vztahu se stakeholdery. Tyto oblasti jsou v práci obsaţeny především 

vzhledem k povaze zjištěných problémů písecké jednoty a v souvislosti s formulací 

moţných doporučení. 

Základ výzkumu tvoří vedle analýzy odborné literatury také výzkumné metody 

zaměřené na zjištění postoje vybraných skupin stakeholderů k odboru všestrannosti Sokola 

Písek. Jde o analýzu místního tisku a webových stránek konkurenčních sportovních 

zařízení, dotazník, anketu, neformální rozhovory a zúčastněné pozorování. 

Z realizovaného výzkumu vyplývá, ţe kombinace vlivu moderního prostředí 

(rostoucí konkurence, individualizace sportu, významný vliv médií na to, co je „in“ a co 
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„out“ ad.) a ne příliš aktivního přístupu zástupců organizace (tj. vedení i členů) k budování 

jejího pozitivního obrazu směrem ven, sniţuje konkurenceschopnost Sokola jako sportovní 

organizace.  

Členská základna odboru všestrannosti se v posledních dvaceti letech sniţuje, 

zatímco celkový počet členů jednoty roste. Mohou za to úspěšné sportovní oddíly, které 

fungují pod záštitou píseckého Sokola, a které se účastní vysokých republikových soutěţí. 

Díky tomu přitahují zájem médií, sponzorů, a získávají proto snáze také nové členy 
72

. 

Zájem médií o tyto úspěšné sportovní oddíly (jde především o házenou, basketbal  

a florbal), je ve srovnání s odborem všestrannosti obrovský, přibyly také moţnosti 

sportovního vyţití ve městě. Dobrovolnické sportovní organizace typu Sokola však kvůli 

nedostatku finančních prostředků a dnes i dobrovolníků bojují s těmito trendy jen těţko. 

Zvlášť pokud kladou důraz na zachování alespoň určitého stupně tradice. 

Otázka tradice je přitom právě v případě sokolské organizace velice důleţitá. Jednou 

z otázek, které si lze v souvislosti s tradicí a sokolskou organizací poloţit tak je, zda je 

vůbec moţné, aby se Sokol, po desítkách let existence jako organizace Národní fronty, 

během nichţ v podstatě opustil důraz na hodnoty a morálku, a soustředil se výhradně na 

sportovní činnost, vrátil k tradici?  

Zda se mu to podaří, závisí především na tom, do jaké míry se dokáţe přizpůsobit 

současnému světu. Jedním z moţných řešení je přistoupit na určitou míru 

komercializace/marketizace, a nezapomenout při tom na sledování poslání sokolské 

organizace, a udrţování sokolských hodnot. 

Písecký odbor všestrannosti má přitom velkou výhodu. Ta spočívá v tom, ţe Sokol 

Písek vţdy patřil spíše k těm jednotám, jeţ měly ve svém městě pevné a široké zázemí. 

Vlastní sportoviště, širokou členskou základnu, a samozřejmě také přízeň úřadů. Obnovení 

jednoty v roce 1991 tak nebylo umělým roubováním sentimentální touhy znovu cvičit pod 

Sokolem na dávno zapomenutý zvyk. Ani v komunistické éře totiţ, navzdory řadě změn 

(název, organizační otázky apod.), které reţim v tělovýchově a sportu zavedl, nedošlo 

v Písku k úplnému vymizení sokolské myšlenky.  

Sokolská jednota v Písku měla navíc výhodu oddaných cvičitelů, kteří stavěli práci 

pro Sokol na přední místo ve svém ţivotě. Vystupovali nejenom jako cvičitelé, ale často 

byli také v samotném vedení jednoty. 

                                                           
72

 Nové členy získávají navzdory nesrovnatelně vyšším členským poplatkům. V případě florbalu jde 

například o částky aţ 5000 Kč za rok. (Zdroj: neformální rozhovor) 
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Generace cvičitelů i představitelů vedení písecké jednoty se však postupně mění.  

A spolu s většinou z nich se bohuţel mění také charakter a kvalita poskytovaných sluţeb,  

a v závislosti na tom také velikost členské základny. 

Vedle doporučení uvedených v kapitole 3.5 Praktická doporučení – budování image 

organizace, tj. budování členské základny, zvyšování důvěryhodnosti organizace,  

a dodrţování tzv. firemní kultury, by tak mohlo být pro situaci v odboru všestrannosti 

zajímavým řešením také navázání uţší spolupráce se sokolskými sportovními oddíly, 

jejichţ činnost je zatím zcela oddělena od odboru všestrannosti. Jednou z cest by mohlo být 

například otevření sportovní přípravky pro ty, kdo by měli zájem vstoupit do nějakého 

sportovního oddílu (házená, basketbal, volejbal ad.). Vstup do sportovního oddílu by 

v případě dětí a mládeţe byl podmíněn absolvováním všestranného přípravného programu, 

právě pod vedením zkušených cvičitelů všestrannosti.  

Tento přístup je odvozen z výpovědí cvičitelů všestrannosti, ale také z výsledků dětí, 

které přešly z všestrannosti do nějakého sportovního oddílu, a během krátké doby se staly 

oporami týmu. (Zdroj: neformální rozhovor)  

Podobný druh spolupráce by byl oboustranně výhodný. Všestrannost by získala nové 

členy a tím také další finanční příspěvky, a sportovní oddíly by měly kvalitně připravené 

hráče. 

Moţností je však mnoho. Není přitom problém inspirovat se například v jiných 

sokolských jednotách, a není nutné soustředit se výhradně na sport. Mnohé sokolské 

jednoty se kromě sportovní činnosti věnují také pořádání sokolských plesů a mikulášských 

zábav, bazarů s oblečením, karnevalů, pyţamových, bačkorových a jiných bálů, prodejních 

výstav (ve spolupráci s jinými organizacemi) ad. 

Nejenom v dnešní době je komunikace základem úspěchu. Vedle aktuálních 

webových stránek, informačních nástěnek a plakátů, výročních zpráv a článků v tisku, je 

dalším druhem komunikace právě pořádání sportovních a společenských akcí pro členy, ale 

také pro nečleny.  

Zábava pro jednotlivce i celé rodiny a smysluplné trávení volného času je v dnešní 

době lukrativním prodejním artiklem, a je proto potřeba vyuţít kapacitu organizací jako je 

Sokol k tomu, abychom o tento druh zábavy a trávení volného času nepřišli. 
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Pouţité zkratky  

ČOS     Česká obec sokolská 

ČRo     Český rozhlas 

ČSTV     Český svaz tělesné výchovy 

ČT     Česká televize 

DSO     Dobrovolná sportovní organizace 

ON     Obrana Národa 

OOS     Organizace občanské společnosti 

OSVO     Obec sokolská v odboji 

MěÚ      Městský úřad  

MPSV    Ministerstvo práce a sociálních věcí  

MŠMT     Ministerstvo školství , mládeţe a tělovýchovy  

PR     Public relations 

PÚ     Politické ústředí 

PVVZ     Petiční výbor věrni zůstaneme 

ROH     Revoluční odborové hnutí  

TJ     Tělocvičná jednota  

ÚRO     Ústřední rada odborů 

ZNV     Zemský národní výbor 

ZZZ     Závod zálesácké zdatnosti 
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Přílohy  

Příloha 1 Investiční dotace pro Sokol Písek v letech 1991 - 2008 

Rok Co Cena Kdo se na částce podílel Cena celkem 

1991 

- 

1992 

Oprava střechy na loděnici 163 000 Kč Jeronýmova ţupa 163 000 Kč 

Oprava topení v sokolovně a na 

loděnici 

1993 I. etapa rekonstrukce sokolovny 975 801 Kč ČOS: 500 000 Kč 

Město Písek bezúročná 

půjčka: 400 000 Kč 

3 150 000 Kč 

1994 II. etapa rekonstrukce sokolovny 649 000 Kč ČOS: 456 000 Kč 

Památková péče Písek: 

100 000 Kč 

1995 III. etapa rekonstrukce sokolovny 1 525 199 Kč Převáţně státní dotace 

Oprava části střechy na loděnice 160 000 Kč  3 510 000 Kč 

Stavba obloukové haly 3 350 000 Kč Město Písek bezúročná 

půjčka: 2 500 000 Kč 

Město Písek: 300 000 Kč 

Jeronýmova ţupa: 

350 000 Kč 

1997 Zateplení obloukové haly 1 355 550 Kč Ze státního rozpočtu: 

1 200 000 Kč 

Provozní prostředky 

jednoty: zbytek 

1 355 550 Kč 

1998 Výstavba atletického hřiště 98 050 Kč  577 132 Kč 

Výměna povrchu v obloukové 

hale + úprava osvětlení 

400 000 Kč  

Výměna centrálního ohřívače 

vody v hale 

79 082 Kč  

2000 Rekonstrukce ústředního topení 

v hale 

2 700 000 Kč Částka hrazena ze 

státního rozpočtu 

2 700 000 Kč 

2002 Nová nářaďovna k hale    

Rekonstrukce topení v hale 1 400 000 Kč ČOS: 700 000 Kč 1 400 000 Kč 

2003 Nová podlahová krytina v hale  Sponzorský dar firmy 

zajišťující MS v IN-LINE 

hokeji v Písku 

 

2004 Rekonstrukce palubové podlahy 

v hale 

382 000 Kč Město Písek: 122 000 Kč 

KÚ Č. Budějovice: 

170 000 Kč 

 

2005 Rekonstrukce části střechy 

loděnice 

392 327 Kč  856 765 Kč 

2006 Rekonstrukce zbytku střechy 

loděnice 

466 438 Kč Město Písek: 350 000 Kč 

KÚ Č. Budějovice: 

160 000 Kč 

2007 Rekonstrukce podlahy 

v sokolovně 

1 081 000 Kč ČOS: 350 000 Kč 

Jihoč. ţupa: 200 000 Kč 

MěÚ Písek: 490 000 Kč 

Provozní prostředky 

jednoty: 91 000 Kč 

1 431 000 Kč 

Lezecká stěna 350 000 Kč MěÚ Písek: 350 000 Kč 

2008 Vyrovnání podlahy v obloukové 

hale 

4 800 000 Kč Ze státního rozpočtu: 

4 500 000 Kč 

MěÚ Písek: 197 000 Kč 

Provozní prostředky 

jednoty: 103 000 Kč 

4 800 000 Kč 

Zdroj Vlastní zpracování  
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Příloha 2 Anketa pro rodiče s dětmi 

 

1. Víte o moţnosti navštěvovat cvičení v TJ Sokol Písek? 

a. Ano 

b. Ne 

2. Uţ jste někdy cvičení v TJ Sokol navštěvoval/a?..................................................... 

 

3. Jaký druh cvičení byste vyuţil/a? (moţno více odpovědí) 

a. Cvičení rodičů s dětmi  

b. Cvičení maminek (zahrnuje hlídání dětí v dětském koutku) 

c. Cvičení předškoláků 

d. Jiné.......................................................................................... 

 

4. Preferujete určitý typ cvičení? Pokud ano, jaký? (aerobic, pilates, zumba...) 

 

............................................................................................................ 

5. V jakém čase se Vám cvičení nejvíc hodí? 

a. Dopoledne (8-12 hod) 

b. Odpoledne (12-17 hod) 

c. V podvečer (17-20 hod) 

 

6. Jakou částku jste ochoten/á za cvičení zaplatit? (částka za lekci v délce 60 

minut) 

a. Méně neţ 50 Kč 

b. 50-100 Kč 

c. 100-150 Kč 

d. Více neţ 150 Kč  

 

7. Víte o moţnosti přihlásit své děti na letní tábor v Jickovicích (1.-16.7.)?............. 
 

8. Čím se podle Vás Sokol liší od jiných sportovních organizací?............................. 
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Příloha 3 VYUŢÍVÁNÍ SPORTOVNÍCH SLUŢEB V  PÍSKU (2012)  

Dotazník v  rámci studie „TJ Sokol Písek a jeho budoucnost“  

Kontakt : Klára Thýnová; kth@centrum.cz 

1. Navštívil/a jste někdy během posledního roku alespoň jednou cvičení, které nabízí 

VŠESTRANNOST Sokola Písek? (zakrouţkujte)  
  

a. ANO   

b. NE 

Pokud jste odpověděl/a ANO, zakrouţkujte prosím, o jaké cvičení šlo: 

 cvičení rodičů s dětmi  sportovní gymnastika 

 předškoláci, ţáci/ţákyně, 

dorostenci/ky 

 country tance, line dance, aerobic, 

zumba 

 ţeny, muţi  lezení na umělé stěně 

2. Chodíte, nebo chodil/a jste někdy po roce 1991 na cvičení VŠESTRANNOSTI 

pravidelně? (zakrouţkujte) 

a. ANO (Prosím napište, v jakém roce nebo letech)…………………………………… 

b. NE 

3. Navštívil někdy cvičení VŠESTRANNOSTI Sokola Písek jiný člen Vaší rodiny 

(syn/dcera, manţel/ka apod.)? Pokud ANO, o jaké cvičení šlo? (vypište) 

…………………………………………………………………………………………... 

4. Z jakého důvodu Vy osobně na cvičení VŠESTRANNOST nechodíte? Pokud 

chodíte, co se Vám tam nelíbí? (Lze zakrouţkovat více odpovědí) 

a. Nehezké nebo zanedbané vnitřní prostory budovy 
 

b. Nevyhovující zázemí (toalety, sprchy, šatny) 
 

c. Špatně vybavená tělocvična 
 

d. Nedostatečně široká či málo zajímavá nabídka sluţeb 
 

e. Nízká profesionální úroveň cvičitelů 
  

f. Vysoká cena nabízených sluţeb 
 

g. Mám to moc daleko 
 

h. Sokol mi připadá jako celkově zastaralá organizace 
 

i. Jiný důvod (vypište)………………………………………………………………… 

5. Jaký druh sluţeb Vám v nabídce VŠESTRANNOSTI chybí? (vypište) 

……………………………………………………………………………………………….. 

6. Vy sám/sama vyuţíváte sluţby (zakrouţkujte) 

 Harmony Wellness club  Jitex Písek 

 Sportcentrum Písek  Jiné (vypište)………………………... 

7. Pohlaví (zakrouţkujte) ŢENA  MUŢ   8. Věk (vypište)……………… 

Děkuji za Váš čas! 

mailto:kth@centrum.cz
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O AUTORCE 

Klára Thýnová (narozena 18. března 1987 v Karlových Varech) 

studovala v letech 2002 – 2006 na Střední pedagogické škole  

a Gymnáziu v Karlových Varech, obor Gymnázium se zaměřením na 

hudební výchovu. V roce 2006 pokračovala ve studiu na Fakultě 

humanitních studií UK, obor Studium humanitní vzdělanosti. 

Studium ukončila bakalářskou zkouškou v roce 2011. V témţe roce 

nastoupila na Katedru studií občanské společnosti (v rámci stejné fakulty). Během studia 

získala lektorské certifikáty pro výuku evropských vzdělávacích modulů HYHO a 

SYTYKIA a věnuje se jejich prezentaci na středních školách v Karlovarském a Jihočeském 

kraji. Zároveň působí jako dobrovolník v TJ Sokol Písek, kde se spolu s ostatními 

dobrovolníky snaţí o propagaci tradičního sokolského směru -  všestrannosti. Ve volném 

čase ráda sportuje.  
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SLOVNÍK NEJDŮLEŢITĚJŠÍCH POJMŮ 

Česká obec Sokolská je čtvrté nejpočetnější občanské sdruţení v České republice, jehoţ 

členové se sdruţují za účelem pěstování sportovních i kulturních  aktivit. Jeho tradice sahá 

aţ do 19. Století. Mezi jeho hlavní zakladatele patří Dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. 

Organizační sloţky ČOS jsou tělocvičné jednoty sdruţené do krajských uskupení – 

sokolských ţup. (Waldauf, 2007) 

Všestrannost je původní sokolský cvičební program, který vychází z řecké kalokagathie,  

tj. harmonie ducha a těla, která klade důraz nejenom na tělesnou zdatnost, ale také na 

morální hodnoty. (Waldauf, 2007) 

Stakeholder označuje v podstatě kohokoli, kdo nějakým způsobem přichází do kontaktu 

s danou organizací, bez ohledu na to, zda přímo nebo nepřímo. Rozdělit stakeholdery lze 

mj. na vnitřní a vnější. Mezi vnější řadíme mj. klienty, místní samosprávu, partnery ad., 

mezi vnitřní například zaměstnance, v případě neziskových organizací také dobrovolníky. 

(Bačuvčík, 2011) 

Marketizace popisuje kolonizaci trţních hodnot, usuzování, a činností nepodnikatelských 

oblastí společnosti. (Sanders, 2012) 

Komercializace: znamená odborné převedení určité organizace na způsob hospodaření 

podle obchodních zásad; jednostranné zaměření k obchodní stránce, podřizování jiných 

hospodářských a politických hledisek hlediskům obchodu (Petráčková, Kraus a kol., 1998) 

V rámci této práce se nebráním záměně termínu komercializace s termínem marketizace. 

V obou případech jde totiţ o určitý druh převzetí trţních hodnot neziskovými organizace, 

které pomocí nich snaţí zvýšit vlastní konkurenceschopnost. 

Komunikace je zkrácené označení pro přenos informace, vyţaduje zdroj a příjemce. 

Rozlišujeme několik typů komunikace, mezi nimi například masovou, neverbální, verbální 

komunikaci, v rámci procesu ovlivňování hovoříme mj. o tzv. sociální komunikaci 

(předpokládá jistý druh sociální interakce), ad. (Petrusek, M. a kol. 1996) 

Komunita neboli společenství, představuje sociální útvar charakterizovaný zvláštním 

typem sociálních vazeb mezi členy, a specifickým postavením v rámci širšího sociálního 

prostředí. (Petrusek, M. a kol. 1996)  
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