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Abstrakt 
 

Koncept strategického plánování je základní aktivitou managementu 

jakékoliv organizace, přesto však není u většiny neziskových sportovních klubů 

využíván. Obsahem této práce proto bude podrobný přehled jednotlivých kroků 

strategického plánování. Jako případová studie poslouží analýza tanečního klubu 

TASK Silueta Praha, u kterého je předpoklad, že jeho potenciál není právě díky 

nedostatku strategického plánování plně využit. Závěrem budou prezentována 

obecná doporučení pro všechny neziskově orientované sportovní kluby střední 

velikosti.    

 

Klíčová slova 
 

Strategické plánování, sportovní klub, cíle, poslání, situační analýza, plán 

 

Abstract 
 

Strategic planning is a key activity of every organisation; yet most non-

profit sports club do not take benefit of such an activity. Therefore, the presented 

thesis will enlist a detailed overview of the individual steps of strategic planning. 

In order to visualize the concept, a case study of the Dance club ‘Silueta Praha’ 

will be conducted. ‘Silueta’ will serve as a good example, as the club’s potential 

is not fully achieved, partly because of the lacking strategic planning. Towards 

the end of the thesis, general recommendations concerning strategic planning in 

middle-sized youth sports clubs will be presented.    

 

Keywords 
 

Strategic planning, sports club, goals, mission, SWOT analysis, plan 
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1. ÚVOD 

 

Svět sportu je bezesporu fenoménem moderní doby a důležitou součástí 

kulturního dědictví společnosti, o které musí být náležitě pečováno. V Evropě je tato 

péče na nejširší komunální sféře zabezpečována především sportovními kluby, které 

významným způsobem pozitivně ovlivňují vývoj společnosti, a to zejména u dětí a 

mládeže. Sportovní kluby neplní totiž jen funkce sportovní, ale také funkce výchovné a 

sociální, kdy skrze sport učí své členy cílevědomosti, píli, ‘fair-play‘, kamarádství, 

akceptaci pravidel, umění prohrávat a dalším dovednostem usnadňujícím vyvážený 

život v dospělosti. A samozřejmě také lásce ke sportu a pohybu, který je vitální pro 

udržení osobního zdraví při sedavém zaměstnání většiny občanů Evropské Unie.  

  V České Republice má členství ve sportovních klubech velice dlouhou tradici, 

stejně tak jako dobrovolná činnost v těchto klubech. S přechodem České Republiky na 

tržní ekonomický systém v roce 1989 se objevuje mnoho nových sportovních klubů na 

bázi občanského sdružení; rovněž však rostou nároky na povětšinou dobrovolný 

management těchto klubů. Důsledkem je potom zvětšující se konkurence nabídek 

volnočasových aktivit, ale také rostoucí nároky členů klubu a jejich zákonných zástupců 

na profesionální řízení v oblastech managementu a marketingu.  

Koncept strategického plánování, který je předmětem této diplomové práce, pak 

tvoří základní aktivitu managementu, kterou by si každá organizace měla osvojit, pokud 

chce být i nadále úspěšná v rostoucí konkurenci nabídek sportu a řízeně dosahovat 

zvolených cílů. Strategické plánování je tedy jakýmsi odrazovým můstkem pro budoucí 

profesionální řízení klubu, které umožní managementu systematickým způsobem zvolit 

cíle, zhodnotit současnou situaci a možnosti klubu, a naplánovat veškeré budoucí 

aktivity směřující k naplnění požadované budoucnosti. Tento postup však u většiny 

neziskových sportovních klubů v České Republice není aplikován.    

Taneční a sportovní klub Silueta Praha je dobrým příkladem klubu, který se za 

posledních dvacet let od svého založení v roce 1991 rozrostl na více než 300 členů a 

díky obětavému vedení, přátelské atmosféře a zapáleným trenérům sbírá sportovní 

úspěchy na českém ale i mezinárodním soutěžním poli, a každoročně přitahuje nové 

zájemce o taneční trénink. S rostoucím počtem členů však logicky rostou i nároky na 

management klubu, objevují se problémy s organizací a komunikací, chybí 
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koncepčnější plánování, a je zde předpoklad, že potenciál tohoto klubu není maximálně 

využit.  

Proto bude obsahem této práce o strategickém plánování v podmínkách 

sportovních klubů případová studie soutěžní složky občanského sdružení Silueta – 

Taneční a sportovní klub Silueta Praha (dále TASK Silueta Praha), která poslouží jako 

ideální vzorový příklad pro znázornění benefitů strategického plánování. Také se 

domnívám, že podobných klubů jako TASK Silueta Praha existuje v České Republice 

mnoho, a proto věřím, že tato práce může rovněž posloužit jako návodný inspirační 

zdroj pro efektivnější dosahování sportovních, ekonomických a sociálních cílů jiných 

lokálních sportovních klubů střední velikosti. 
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2. CÍLE A ÚKOLY 

 

2.1 Cíle 
 

Cílem této diplomové práce je sestavení strategického plánu rozvoje pro soutěžní 

složku občanského sdružení Silueta - Taneční a sportovní klub Silueta Praha na tříleté 

období od 1. července 2011 do 30. června 2014.  

Počáteční datum sestavovaného plánu je zvoleno s ohledem na dvacetileté výročí 

činnosti TASK Silueta Praha (založeno 1.7.1991), které tak přímo podbízí k zamyšlení 

se nad uplynulým vývojem, současnou situací a otázkami, kam by  měl tento klub 

směřovat, jak by se měl dále vyvíjet, a především jak by této budoucnosti mělo být 

dosaženo.   

 

3.2 Úkoly 
 

Pro sestavení kvalitního a realistického strategického plánu je nutné provést celou řadu 

analýz a dílčích kroků, které jsou blíže popsány v odborné literatuře obecného 

managementu, a managementu a marketingu sportu. Jednotlivé kroky postupu 

strategického plánování tvoří úkoly diplomové práce. Jsou jimi zejména: 

 

1. podrobná rešerše literatury zabývající se strategickým plánováním a dalšími 

tématy spojenými s managementem sportovních klubů, 

2. analýza současného profilu TASK Silueta Praha, 

3. stanovení cílů klubu na základě reálných možností jejich dosažení, 

4. zhodnocení současné situace a možností klubu pomocí analýzy SWOT, 

5. analýza finančních možností pro realizaci strategického plánu, 

6. sestavení strategického plánu včetně určení strategií a jednotlivých akcí 

k dosažení požadované budoucnosti a návrh kontrol plnění strategického plánu.  

 

Vedle tříletého strategického plánu pro TASK Silueta Praha budou rovněž prezentována 

obecná doporučení pro strategické plánování mládežnických sportovních klubů střední 

velikosti, která vyplynou z tvorby strategického plánu pro TASK Silueta Praha.  
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

Koncept strategického plánování je jednou z nejdůležitějších činností každé 

organizace. Usměrňuje její úspěšný vývoj, avšak v prostředí klubového sportu Evropy 

je často přehlížen. To je dáno především povahou organizační struktury většiny 

komunitních klubů, které se oproti profesionálně řízeným, ziskově orientovaným 

klubům, skládají z dobrovolného předsednictva (často skupiny přátel) a určitého počtu 

trenérů a dalších placených pracovníků. Takovýto „amatérský“ přístup je však v dnešní 

době nežádoucí. Vzhledem k rostoucí profesionalizaci sportu a zvyšující se konkurenci 

komerčních sportovních nabídek i jiných nesportovních volnočasových aktivit, může až 

ohrozit samostatnou existenci sportovního klubu a její konkurenceschopnost a 

atraktivitu pro nové členy.  

Pomocí dlouhodobého, strategického plánování pak mohou být nahodilé aktivity 

nahrazeny uceleným koncepčním plánem, který umožňuje danému sportovnímu klubu 

dosáhnout v budoucnu požadovaných ekonomických, sportovních a sociálních cílů, a to 

v souladu s klubovou filosofií. Rovněž všichni činovníci a trenéři získají jasnější 

představu o cíli svého snažení a mohou být motivováni pocitem být součástí „něčeho 

většího“.  

Sportovní kluby mohou k sestavení svého strategické plánu využít poznatky a 

doporučení mnoha autorů, jako například Pedersen et al. (2011), Čáslavová (2009), 

Hoye et al. (2009), Breuer (2005) a Watt (2003), kteří přehledně popisují jednotlivé 

kroky a metody strategického plánování. Jako příkladová případová studie pak může 

posloužit strategický plán rozvoje Rakouské „Bundesligy“ z roku 2000 od Ch. Horak 

(1999). 

Poznatky těchto a dalších autorů jsou souhrnně prezentovány v této kapitole a 

rozděleny na subkapitoly Strategické plánování, popisující jednotlivé kroky pro 

sestavování strategického plánu, a Specifika managementu sportovních klubů 

v Evropském prostředí, vysvětlující podobu Evropského modelu založeného na 

sportovních klubech a sociálních hodnotách a z nich plynoucí možné problémy pro 

strategické plánování. Vzhledem k zaměření analyzovaného klubu TK Silueta Praha je 

také na závěr uvedena krátká kapitola o tanečním sportu.   
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Strategický management a strategický marketing 

 

Na úvod kapitoly o strategickém plánování je ještě důležité zmínit, že v odborné 

literatuře nalezneme rovněž pojmy: „strategický management“ a „strategický 

marketing“. To může na první pohled čtenáře mást, neboť se svými postupy 

strategickému plánování v mnohém podobají. Svou podstatou pak ale naplňují funkci 

strategického plánování a jsou proto využity i v této diplomové práci. 

Budeme-li definovat pojem management jako souhrn specifických funkcí 

vykonávaných vedoucími pracovníky (Čáslavová, 2009), je plánování uváděné hned 

jako první funkce vedle organizování, výběru a rozmisťování lidí, vedení lidí a kontroly 

(Koontz a Weihrich, 1993). Autoři Donelly, Gibson a Ivancevich (2004) se dokonce 

domnívají, že veškeré ostatní manažerské funkce jsou plánování v určité míře 

podřízeny. Komplex ostatních manažerských činností je potom prostředkem 

k naplňování dlouhodobých cílů a strategií (Hoye et al., 2009) a poznatky o 

strategickém managementu jsou tak rovny strategickému plánování. 

Pojem strategický marketing nalezneme spíše u amerických autorů (Mulin, 

Hardy, Sutton, 2000, Pitts, Stotlar, 2002, Pedersen et al., 2011), kteří oproti evropským 

autorům více zdůrazňují tržní přístup ve sportu, a i například členství ve sportovním 

klubu považují za sportovní produkt. Jak bude vysvětleno později, v české praxi 

nenachází zatím identické pojetí „člen klubu = zákazník“, v samostatných 

managementech pochopení (Čáslavová, 2009). Pokud bychom však členy za zákazníky 

považovali, pak nám například pro zvolený strategický cíl – navýšení členské základny, 

pomůže marketingový plán, který analyzuje tržní možnosti a pomocí nástrojů 

marketingu umožní tohoto cíle dosáhnout. Strategický marketing je tedy možno chápat 

jako prostředek dosahování strategických cílů. Toto pojetí uvažuji i ve své práci.  
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3.1. Strategické plánování v podmínkách sportovních klubů 

 

Vytvoření strategického plánu neznamená stoprocentní záruku úspěšného 

naplnění všech vytyčených cílů, ale zásadním způsobem napomáhá uskutečnění 

požadované budoucnosti. Jednoznačně se tak stává jedním z milníků na cestě za 

profesionálním řízením sportovního klubu, neboť skrze jednotlivé kroky strategického 

plánování umožní sportovním klubům ujasnit odpovědi na mnohé otázky jako 

například: Kdo jsme? Kam směřujeme? Jaké jsou naše možnosti? Čeho chceme 

v budoucnu dosáhnout? Jaké k tomu máme finanční prostředky? a další. Díky 

podrobným úvahám nad těmito otázkami pak mohou sportovní kluby lépe zhodnotit 

svou současnou situaci, vytyčit realistické cíle, a vytvořit jakýsi herní plán všech 

budoucích aktivit, který jim umožní zůstat na správné cestě směřující k požadovanému 

stavu budoucnosti.  

Jak již ale bylo uvedeno, většina neziskových sportovních klubů využívá 

konceptu strategického plánování nedostatečně, či vůbec ne. Důvodů je mnoho, a budou 

dále rozebrány v druhé kapitole tohoto literárního přehledu. Nyní již ale konkrétně 

k podstatě strategického plánování, jednotlivým krokům a obsahu strategického plánu.   

 

3.1.1. Podstata strategického plánování 
 

Práce sportovního manažera vyžaduje na základě cílového zaměření realizaci 

řady často složitých a postupných kroků v dlouhodobém výhledu a to z hledisek 

různých přístupů a variantních řešení. Tím se zabývá strategické plánování, které má i 

v podmínkách managementu tělesné výchovy a sportu nezadatelnou funkci (Čáslavová, 

2009). 

Prakticky pak strategické plánování slouží k zajištění správného výběru a 

provádění žádoucích aktivit (Keller & Kotler, 2007), které umožní dané organizaci 

pokud možno bezproblémový a efektivní vývoj (Čáslavová, 2009), maximální využití 

potenciálu organizace (Horak, 2000) a vede k zajištění konkurenční výhody (Woolf, 

2005). Zjednodušeně řečeno, pomůže organizaci definovat, kde se právě teď nachází a 

kde by se v budoucnu chtěla nacházet (Medlíková a Šedivý, 2009). Cestu mezi těmito 

stavy A a B potom popisuje strategický plán, ze kterého je jasné, které kroky a jaké 

krátkodobé cíle musí organizace splnit, aby se dostala do stavu B.  
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A 

 
 

B Strategický plán 

Diagram č. 1: Proces strategického plánování 

 

 

 

 

 

Zdroj: Outratová, 2011 

 

Občasné změny ve strategickém plánu nejsou ničím výjimečným, neboť, jak se 

správně Watt (2003) domnívá, strategické plánování může být obtížným úkolem pro 

jakoukoliv organizaci. Sportovní organizace se mohou potýkat s nepředvídatelnými 

okolnostmi z vnějšího (např. navýšení nájemného pronajímaných tělocvičen) a vnitřního 

prostředí (např. odchod významného trenéra) a dalšími specifiky sportovního prostředí, 

jako například dobrovolnictvím (Watt 2003).  

Pomineme-li však nepředvídatelné okolnosti, strategické plánování přináší mnoho 

benefitů. Podle autorů Novotný, Lukeš a kol. (2008), Čáslavová (2006) a Watt (2003) 

umožňuje například: 

 

- promyslet jakým způsobem sportovní organizaci založit, 

- zeptat se sám sebe na podstatné otázky: Proč naše organizace existuje?, Jaká je 

naše mise?, Kam směřujeme? a Jak ji vnímají naši členové?, 

- definovat nejdůležitější cílové skupiny jejich potřeby a programy k uspokojení 

těchto potřeb, 

- identifikovat budoucí potřeby a nároky a určit strategii vývoje, jako např. zda 

dále rozšiřovat aktivity nebo se zaměřit na zlepšení současných, 

- určit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle a způsob, jakým tyto cíle 

naplnit, 

- zhodnotit úspěšnost klubu, 

- možnost předkládat ucelený koncept vývoje stávajícím a potencionálním 

členům, dárcům z řad veřejnosti a dalším autoritám. 

 

Strategické plánování se nejčastěji provádí v horizontu 3-5 let (Donelly, Gibson, 

Ivancevich, 2004). 
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3.1.2 Postup strategického plánování 

 

Výsledkem procesu strategického plánování je plán, který podle autorů Pedersen et 

al. (2011) představuje sled akcí, nebo směr ve kterém se organizace posune z jednoho 

bodu do druhého. Pro vytvoření takovéhoto plánu nám potom pomůže soubor 

následujících kroků, který se obdobným způsobem opakuje u všech uváděných autorů.  

 

Jejich kompilací je potom následující postup:  
 

1. Identifikace poslání a určení cílů organizace, 

2. Volba strategií k dosažení cílů na základě vyhodnocení současné situace 

pomocí tzv. SWOT analýzy (viz. kap. 3.1.4),  

3. Identifikace zdrojů k realizaci strategického plánu, 

4. Tvorba strategického plánu sestávajícího se z návrhu časové osy plnění dílčích 

úkolů včetně určení jejich priorit, kompetencí a termínů a způsobů kontroly  

 

Diagram č. 2: Postup strategického plánování 

Zdroj: Outratová, 2011 

 

Nejprve je tedy nutné vytyčit cíle, které musí být reálné v souvislosti s analýzou 

současné situace a v souladu s posláním organizace. Za účelem naplnění těchto cílů 

potom organizace volí určitou strategii (např. posilňování vlastní značky, následování 

konkurence apod.) a analyzuje prostředky k realizaci této strategie. Závěrem organizace 

sestaví strategický plán, který zahrnuje dílčí úkoly k naplnění krátkodobých až 

dlouhodobých cílů organizace, včetně určení priorit jejich dosahování, termínů a 

zodpovědností za jejich naplnění. Dobrý strategický plán také zahrnuje návrh způsobu 

kontroly plnění a termíny pro hodnocení naplňování strategického plánu.  

Autorka Čáslavová (2009) ještě před výše uvedené body předsunuje krok 

„Charakteristika současného profilu a funkcí sportovní organizace a jejich posun do 

budoucna“, který umožní čtenáři zorientovat se v dané organizaci a samotným 

managementům pomůže uvědomit si rozsah a kladné/záporné oblasti vlastní organizace.  
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 Závěrem je ještě důležité zmínit, že všechny prvky spolu souvisí. Například 

nemůžeme stanovit cíle, na jejichž dosažení bychom neměli dostatečné finanční či 

lidské zdroje. Také je důležité uvědomit si, že strategický plán musí být s případnou 

změnou situace průběžně obměňován. Jednotlivé kroky strategického plánování jsou 

popsány dále. 

 

3.1.3. Profil organizace 
 

Prezentace současného profilu organizace je velmi důležitým krokem, neboť 

pomůže managementu uvědomit si současný stav a lépe potom vyhodnotit budoucí 

možnosti jednotlivých oblastí. Pro prostředí českých sportovních klubů se nejlépe hodí 

přehled Čáslavové (2009), který je prezentován dále. 

 

I. Současný profil sportovní organizace 

a) které oblasti sportu organizace zahrnuje: (vrcholový, výkonnostní, rekreační atd.) 

b) přehled významných konkurentů a jejich silné a slabé stránky 

 

II. Hlavní současné funkce organizace 

a) Služby pro sportovce (např. přihlášky do závodů a soutěží, zabezpečování lékařské 

péče, tréninkových prostorů a trenérů) a trenéry (zabezpečování tréninkových procesů, 

zajištění finanční odměny, zprostředkovávání informací a odborných poznatků) 

b) Vytváření podmínek pro realizaci sportu cílových skupin organizace, tedy sportovců, 

trenérů a diváků (např. výstavba, pronájem, vybavenost a údržba stávajících zařízení) 

c) Komunikace a propagace činnosti sportovní organizace pro cílové skupiny sportovců, 

mecenášů, médií a veřejnosti (např. kontakt s médii, propagační akce) 

d) Ostatní funkce pro cílové skupiny zákazníků sport. organizace, sponzorů a 

podnikatelů (např. řízení sportovní organizace, rozvoj podnikatelské činnosti a 

komerčních programů, kontakty s orgány státní správy) 

 

III. Přehled cílových skupin a jejich identifikace 

a) název skupiny a aktuální stav jejich členů 

b) nabízené činnosti a služby pro cílové skupiny (aktuální stav) a jejich zaplacení 

c) aktivity k získání nových a udržení současných cílových skupin 

d) finanční otázky nad výší, kterou bude skupina za nové aktivity platit a způsoby 

pokrytí nákladů za tyto nové služby. 
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3.1.4. Poslání, vize a cíle organizace 

 

Určení cílů je prvním krokem strategického plánování, neboť cíle představují 

požadované budoucí výsledky organizace a určují tak směr všech dalších aktivit. 

Stanovené cíle vždy musí být v souladu s posláním organizace. Někteří autoři rovněž 

zmiňují pojem vize, která představuje vizionářskou představu o tom, jak by naše 

organizace měla v horizontu například 5 let, ale i delším, vypadat.     

 

Vize 

Vize je nejabstraktnější formulací činnosti organizace a představuje jakési 

mentální svědectví o budoucím pozitivním obraze organizace (Hoye et al., 2009). Vize 

by měla  odrážet hlavní hodnoty organizace (Novotný a Lukeš, 2008) a zapadat do 

filosofie klubu (Bucher a Krotee, 1993). Její formulace je spíše abstraktní (Medlíková a 

Šedivý, 2009) a podle autorů Keller a Kotler (2007) je nejlepší vizí neuskutečnitelný 

sen. Smyšleným příkladem by mohla být např. „TK Fantazie Praha – jednička ve světě 

tance“.   

 

Diagram č.3: Atributy správného poslání organizace 

 

 

 

 

 

Zdroj: Medlíková, Šedivý, 2009  

 

Poslání 

Formulace poslání je již konkrétnější. Vyjadřuje účel organizace („proč 

organizace existuje“) (Hoye et al., 2009) a naznačuje, v jakých směrech a aktivitách 

bude organizace rozvíjet a naplňovat svou vizi (Medlíková a Šedivý, 2009). Poslání by 

mělo také specifikovat, o co bude organizace z dlouhodobého hlediska usilovat a jak se 

bude od ostatních organizací odlišovat (Donelly, Gibson a Ivancevich, 2004). Další 

atributy funkčního a dobře nadefinovaného poslání jsou znázorněny ve výše uvedeném 

diagramu.  
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Psaná formulace poslání je velice důležitá, neboť zejména při tvorbě 

strategického plánu, snižuje riziko rozdílných interpretací účelu organizace (Hoye et al, 

2009) a podává tak jasnou informaci o tom, o co se organizace snaží. Základem úspěchu 

potom je, aby poslání bylo jasně a jednoznačně specifikováno, všechny složky klubu 

s ním souhlasily, rozuměly mu a snažily se o jeho naplnění (Watt, 2003).   

 Poslání se však může v průběhu měnit v závislosti na nových příležitostech 

(Keller, Kotler) a změnách uvnitř organizace a okolí, v němž organizace působí (Watt, 

2003).  

 

Cíle 

Cíle jsou konkrétní zamýšlené a očekávané výsledky, k nimž sportovní klub 

směřuje (Hoye et al., 2009) a představují  rámec, ke kterému se vztahují strategická 

rozhodnutí (Breuer, 2005). Při určování cílů je důležité určit tématické oblasti a ve 

smyslu obsahového členění cílů promyslet, které cíle klub dosahuje nyní a kam se 

v těchto cílech chce dlouhodobě posunout (Čáslavová, 2009). Nakonec, cíle musí 

uspokojovat očekávání mnoha skupin (Donnelly, Gibson a Ivancevich, 2004) a podle 

Medlíkové a Šedivého (2009) by měly být:  

 

1. specifické (konkrétní cíle se specifickým zadáním), 

2. měřitelné (existuje způsob pro zjištění, zda byly cíle splněny), 

3. akceptovatelné (přijatelné cíle, se kterými jsou pracovníci srozuměni a jsou 

ochotni je vykonat), 

4. reálné (dosažitelné v daném čase a možnostech pracovníků),  

5. termínované (existuje koncový termín, který je známý a všichni jsou s ním 

srozuměni). 

 

Po určení všech cílů je nutné cíle hierarchicky seřadit podle zvolených priorit, 

neboť vždy je v daný čas dosažení některého cíle důležitější než dosažení cílů ostatních 

(Donnelly, Gibson a Ivancevich, 2004). U většiny neziskových organizací stojí na 

prvním místě cíl přežití, kterému je podmíněno zajištění dostatečných zdrojů (Breuer, 

2005). K tomu musí organizace naplňovat potřeby svých vnitřních (členové organizace) 

a vnějších poskytovatelů zdrojů (stát, obec, sponzoři) (Breuer, 2005).  
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Další cíle variují potom dle individuálního zaměření  a u většiny sportovních 

klubů mohou být rozděleny na cíle sportovní a ekonomické a u některých i cíle sociální 

(Čáslavová, 2009). Sportovní cíle mohou zahrnovat zviditelnění sportů, dosahování 

úspěchů na soutěžích, zvyšování sportovní úrovně a zvyšování členské základny, která 

nabídne pro sportovní cíle možnost selekce talentů a doplňování sportovců do družstev.  

Hlavním ekonomickým cílem a podle Breuera (2005) i nejhlavnějším cílem klubu, je 

vytváření finančních zdrojů. Dalšími mohou být investice do majetku klubu, obnova 

náčiní a nářadí, orientace na vlastní podnikatelskou činnost, prodej reklamy atd.  

Z hlediska realizovatelnosti zvolených cílů je potom třeba brát v úvahu jejich 

vzájemnou provázanost s operativním řízením. Konkrétně to znamená sladit v časové 

ose dlouhodobé cíle s cíli střednědobými až po cíle krátkodobé (Čáslavová, 2009). 

Pro konkrétnější představu o možných cílech v rámci rozdělení cílů na sportovní, 

ekonomické a sociální, uvádím přehled autorky Čáslavové (2009).  

 
Tabulka č. 1 – Sportovní cíle 
Dlouhodobé cíle 
(nad 3 roky) 

Střednědobé cíle 
(3 roky) 

Krátkodobé cíle 
(roční) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpora zdraví 
Seberealizace 
Radost z pohybu a 
hry 

Podpora výkonnostního 
sportu 
 
 
 
 
Podpora volného času a 
sportu pro všechny 
 
 
 
Mnohostranně vytvořená 
sportovní nabídka 
 
 
 
 
Podpora talentů 
 
 
Zlepšení kvality tréninku a 
cvičení 
 
 
Vzdělávání ve sportu podle 
pedagogických zásad 
Odstranění nedostatků na 
sportovištích 

� Zadávání úkolů v návaznosti na 
cíle výkonnostních tříd 

� Motivace k výkonu 
� Úkoly v podpůrných opatřeních 
� Uznání výkonnostního sportu 
 
� Motivace k provádění sportovní 

činnosti 
� Objasňování cílů 
 
� Rozšíření funkčních skupin 
� Přejímání nových sportovních 

odvětví 
� Přijetí rehabilitace 
� Opatření k prevenci a 

rekonvalescenci 
 
� Cílevědomé vyhledávání talentů 
� Opatření k individuální podpoře 

talentů 
� Pokračování vzdělávání trenérů 

a cvičitelů 
 
� Motivace sportovců 
� Zlepšení tréninkových a 

cvičebních podmínek 
� Seznámení s pedagogickými 

základy 
� Využití pedagogických zásad 
� Další vzory pedagogických 

zásad 
Zdroj: Čáslavová, 2009 
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Tabulka č. 2 – Ekonomické cíle 
Dlouhodobé cíle 
(nad 3 roky) 

Střednědobé cíle 
(3 roky) 

Krátkodobé cíle 
(roční) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úspěšné 
ekonomické vedení 
Sportovního klubu 

Zlepšení řízení klubu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zlepšení finanční situace 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nová image SK pro veřejnost 

� Nový systém řízení 
- plánování 
- organizování 
- účetní evidence 
- profesionální vedoucí 

komerčních aktivit 
� Přizpůsobení nabídky činností 

SK poptávce 
� Získání kvalifikovaných řídících 

pracovníků 
 
� Přidělování rozpočtových 

prostředků podle cílů 
� Přizpůsobení výše příspěvku 

poskytovaným činnostem ze 
strany SK 

� Zvýšení doplňkových finančních 
zdrojů (sponzoři, komerční 
činnost) 

� Úsporná opatření 
 
� Koncepce aktivního využívání 

médií 
� Koncepce public relations 
� Posílení reklamy 

Zdroj: Čáslavová, 2009 
 
Tabulka č. 3 – Sociální cíle 
Dlouhodobé cíle 
(nad 3 roky) 

Střednědobé cíle 
(3 roky) 

Krátkodobé cíle 
(roční) 

 
 
 
Podpora 
příslušnosti ke 
Sportovnímu klubu, 
společnosti a 
spokojenost jeho 
členů 

Podpora poskytovaných 
společenských forem 
 
 
Hledání nových 
společenských forem 
 
 
 
 
Povzbuzování atmosféry 
porozumění 

� Podpora koordinátorské práce 
� Zohlednění mezilidských vztahů 
� Odstraňování egoismu 
 
� Hledání v jiných klubech a 

programech 
� Hledání v cizině 
� Vlastní experimenty 
� Dotazování členů 
 
� Spolupůsobení při vytváření cílů 
� Identifikace s SK 
� Pronikání této činnosti mimo SK 

Zdroj: Čáslavová, 2009 
 

 

Australský vládní server NSW - Sport & Recreation ještě uvádí cíle strategické, 

které odpovídají dlouhodobým cílům a jsou nadřazeny výše uvedeným cílům. Hlavním 

strategickým cílem je získání konkurenční výhody a požadované postavení na trhu. 

Toho může být dosaženo lepšími finančními podmínkami či diferenciací oproti ostatním 

klubům (NSW – Sport & Recreation, 2010). Následné kroky SWOT analýzy a volby 

strategií potom dávají tomuto cíli konkrétní rámec reálných možností a povahu jeho 

dosahování.   
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3.1.5. SWOT analýza  

 

 Druhým krokem procesu strategického plánování je rozbor současného stavu 

organizace („Kde se naše organizace právě nachází?“). Na pomoc přichází tzv. SWOT 

analýza, která pomocí zhodnocení silných a slabých stránek (z angl. strengths and 

weaknesses) pomůže organizaci nalézat nové příležitosti (opportunities) a predikovat 

ohrožení budoucího vývoje (threats). SWOT analýza je zásadním krokem, neboť zpětně 

poukazuje na správnost volby stanovených cílů a reálně diktuje, jaká strategie může být 

zvolena a jaké aktivity mohou být naplánovány.  

 

a) SWOT analýza 
 

Pro přehledné získání výše uvedených informací nám pomůže čtvercové členění 

dat. Horní polovina shrnuje vše, nad čím má organizace kontrolu, přičemž některé 

z těchto bodů se organizaci daří dobře uskutečnit a mohou být označeny jako přednosti 

organizace; ty které se jí nedaří mohou být označeny jako nedostatky (Hoye et al., 

2009).   

  

Diagram č. 4: SWOT analýza 

In
tern

í 

fakto
ry 

Strengths 

(přednosti) 

Weaknesses 

(nedostatky) 

E
xtern

í 

fakto
ry

 

Opportunities 

(příležitosti) 

Threats 

(ohrožení) 

 

Zdroj: Outratová, 2011 

 

Druhou polovinu potom tvoří externí faktory nad kterými organizace kontrolu 

nemá, a ty, které jsou pro organizace příznivé mohou být označeny jako příležitosti; 

nepříznivé jako ohrožení. Při tvorbě strategického plánu pak může být předností a 

příležitostí náležitě využito, nedostatky by měly být odstraněny a ohrožení 

neutralizována. 
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K jednotlivým částem SWOT analýzy je ještě důležité zmínit, že přednosti a 

nedostatky mají časovou orientaci k současnosti („jaké jsou naše silné a slabé stránky 

teď“) a příležitosti a ohrožení jsou zaměřeny do budoucnosti („co se stane potažmo..“) 

(Hoye et al., 2009).  

Při samotné analýze by potom sportovní klub neměl zapomenout na žádnou 

z jeho oblastí z vnitřního prostředí a uvědomit si všechny potenciální vlivy působící na 

organizaci z vnějšího okolí. Body k jednotlivým analýzám a jejích důležitost vzhledem 

k zaměření sportovní organizace (sportovní klub, komerční poskytovatel) dle Breuera 

(2005) jsou uvedeny dále.  

 

� Analýza vnitřních zdrojů 

 

Pro analýzu vnitřního okolí je důležité připomenout si současný profil a funkce 

organizace (viz. kap. 3.1.3.) a podívat se na jednotlivé oblasti z pohledu jejich úrovně 

pro současnou situaci. Podle výkladu Breuera (2005) je nejpodstatnější analýza 

fyzických zdrojů, neboť zavedení nových sportovních nabídek vyžaduje dostatečnou 

dostupnost požadovaných prostor a zařízení pro provozování sportu. Toto tvrzení 

obzvláště platí pro organizace neziskového typu, které mohou do nových staveb, 

pronájmů a nákupu nářadí a náčiní investovat obtížněji než komerční provozovatelé.  

 

Tabulka č. 4: Analýza vnitřních zdrojů v závislosti na typu sportovní organizace 

 Sportovní klub Komerční nabídka sportu 
Fyzické zdroje +++ +++ 
Lidské zdroje +++ +++ 
Organizační zdroje +++ ++ 
Finanční zdroje + +++ 
Technologické zdroje + + 
 

Zdroj: Breuer (2005) 

Legenda: 0 = žádná důležitost a +++ = vysoká důležitost 

 

 Stejně podstatné jsou však i zdroje lidské. Tréninky a sportovní lekce musí 

logicky někdo vést a sportovní organizace musí zajistit dostatečný počet 

kvalifikovaných trenérů a cvičitelů. Také organizační zdroje hrají pro strategická 

rozhodnutí ve sportovní organizacích určující roli. A konečně, identifikace členů se 

sportovní organizací umožňuje lepší sociální začlenění a posiluje vzájemné vztahy.  
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Finanční analýza potom hraje podstatnější roli u komerčních provozovatelů; u 

neziskových organizací je jejich důležitost snížena do určité míry státními dotacemi a 

členskými příspěvky. Analýza technologických zdrojů hraje opět roli u těch sportovních 

odvětví, které jsou na technologickém pokroku závislé (např. cyklistika).  

Nesmíme však ale také zapomenout na názory vlastních členů a fanoušků, které 

nám podle autorů Mulin, Hardy, Sutton (2000) pomůže odhalit informační systém 

shrnující poznatky o chování, požadavcích a míře spokojenosti s poskytovanými 

službami a produkty. Čáslavová (2009) potom ještě dodává zamyšlení se nad úrovní 

řízení organizace a funkčností organizační struktury, propagace a komunikace.  

 

� Analýza vnějšího okolí 

 

Vnější okolí můžeme podle autorů Pittse a Stotlara (2002) dělit na:  
 

1. obecné okolí (ekonomické, technologické, politické, sociální a kulturní),  

2. specifické okolí („stakeholders“ - např. zákazníci, sponzoři a dárci, partneři, orgány 

státní správy, nadřazené organizace, konkurenční organizace atd.). 

  

Právě „stakeholders“ organizace, tedy všechny osoby a organizace mající na 

daný subjekt vliv, hrají zásadní roli při analyzování vnějšího okolí organizace. Obecné 

okolí potom nemá na organizaci každodenní vliv, avšak může organizaci ovlivňovat. 

 

Tabulka č. 5: Obecná analýza vnějšího okolí v závislosti na typu sportovní organizace 

 Sportovní klub Komerční nabídka sportu 
Socio-kulturní okolí +++ +++ 
Přírodní okolí 0/++ 0/+++ 
Makroekonomické okolí + ++ 
Technologické okolí + + 
Politicko-právní okolí + + 
 

Zdroj: Breuer, 2005  
 

Breuer (2005) zdůrazňuje na prvním místě analýzu socio-kulturního prostředí, a 

zejména aspekty jako demografický vývoj, vývoj hodnot, postoje ke zdraví, ideály 

tělesného vzhledu, potřeby zážitků apod., neboť právě ty do velké míry ovlivňují 

odbytové možnosti sportovních služeb. Přírodní okolí má potom význam pro sportovní 

odvětví na přírodě závislé, jako např. lyžování či vodní sporty. 
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Pro komerční organizace je také velmi důležitá analýza makroekonomických 

podmínek, méně pro neziskové organizace, kde část příjmů pochází z veřejných 

rozpočtů a členských příspěvků. Technologické okolí potom hraje roli jen u těch 

organizací, kde jsou sportovní odvětví vázána na moderní vybavení (např. jachting). Pro 

fungování organizace je důležité i politicko-právní okolí, zejména legislativní procesy a 

jejich změny (Čáslavová, 2009).     

Důležitými aspekty pro svět sportu může být také: vývoj v hromadných 

sdělovacích prostředcích a obchodní možnosti sportovní organizace (Čáslavová, 2009). 

Organizace také mohou využít aktuálních trendů ve světě sportu (např. nárůst ženského 

sportu, interaktivní digitální revoluce, růst poptávky po sport. zboží, „drive“ ke značce, 

rostoucí praktiky „ambush“ marketingu) a jiných, jejichž úspěch závisí na předvídavých 

schopnostech tvořitele strategického plánu (Mulin, Hardy, Sutton, 2000).  

   

� Analýza konkurenčního okolí 

 

Krok analýzy konkurence byl již uveden jako součást prezentace současného profilu 

organizace (kap.), avšak svou podstatou tvoří součást situační analýzy vnějšího okolí 

organizace, a proto na tomto místě uvádím poznatky Breuera (2005). 

 

Tabulka 6: Analýza konkurenčního okolí v závislosti na organizačním typu 

 Sportovní klub Komerční nabídka sportu 
Analýza poptávky +++ +++ 
Růst trhu +++ +++ 
Substituční analýza ++ +++ 
Analýza dodavatelů 0 ++ 
Analýza ostatních 
poskytovatelů 

+ +++ 

Analýza rivality + +++ 
Regulace trhu + + 
 

Zdroj: Breuer, 2005 

 

Podle Breuera (2005) je nejdůležitější analýza poptávky. Počet zájemců, jejich 

potřeby, názory a platební připravenost představují důležité rozhodovací veličiny pro 

všechny typy organizace. S analýzou poptávky dále souvisí analýza růstu trhu, kdy 

sportovní manažeři nesmí zapomenout na možné substituční efekty (např. fitness boom 

80. let či nabídka jiných volnočasových a zdravotních nabídek na úkor sportovních), 

které mohou způsobit odchod členů.  
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Analýza dodavatelů je potom důležitá zejména pro komerční poskytovatele, 

stejně tak jako analýza poskytovatelů stejných služeb, neboť nová zařízení v oblasti 

sportu představují zejména pro komerční organizace rizika a finanční ztráty. U 

neziskových organizací, u kterých není zisk cílem, se analýza konkurence omezuje na ty 

organizace, které nabízejí stejná sportovní odvětví, nebo jsou v blízkosti naší 

organizace. Rivalita mezi konkurenty potom opět hraje větší roli pro komerční 

poskytovatele. Čím je větší rivalita, tím je obtížnější na vstup do daného sportovního 

sektoru. Rivalita mezi neziskovými sportovními kluby je zpravidla malá. Analýza 

regulace trhu státem je důležitá stejně pro oba typy organizací.  

 

Závěr 

 

Z analýzy jednotlivých složek analýz konkurence a vnitřních/vnějších zdrojů 

potom vyplyne určitý závěr. Ten podle Čáslavové (2009) musí predestinovat: 

 

a) nejdůležitější možnosti, které v nejbližších třech letech ovlivní vývoj sportovní 

organizace 

b) největší ohrožení, která mohou zbrzdit či více negativizovat vývoj sportovní 

organizace 

c) nejdůležitější opatření, která je třeba učinit: krátkodobá, dlouhodobá.  

 

Na základě těchto závěrů podložených reálnými informacemi může autor 

strategického plánu zvolit vhodnou strategii k naplnění zvolených cílů, uskutečnění 

možností organizace a eliminaci ohrožení.  

Po provedení SWOT analýzy je také rozumné znovu zhodnotit zvolené cíle a 

případně je zkonkretizovat na základě zjištěných reálných možností (Mulin, Hardy, 

Sutton, 2000).  

 

Příklad SWOT analýzy pro neziskově orientovaný sportovní klub 

 

 Na závěr kapitoly o SWOT analýze uvádím příklad analýzy možných bodů, 

které se u neziskově orientovaných klubů často opakují a mohou tak posloužit 

v kombinaci s výše uvedenými body jako inspirační zdroj pro tvorbu vlastní SWOT 

analýzy.  
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Diagram č. 5: Příklad SWOT analýzy pro neziskově orientovaný sportovní klub 

Přednosti: 

� silná členská základna 

� dobré finanční zázemí, 

transparentní hospodaření 

� sport. úspěchy, historie, tradice 

� prostor pro růst sport. produktů 

� talentovaní trenéři a dobrovolníci 

� podpora lokálních společností a 

nadřazených orgánů 

� kvalitní prostory a vybavení 

� efektivní organizační struktura 

� nadšené a kompetentní vedení 

Nedostatky: 

� nedostatek nových členů 

� nedostatek finančních, personálních 

a materiálních zdrojů 

� nedostatky v oblastech 

managementu a marketingu 

� nízká podpora lokálních společností a 

nadřazených orgánů 

� špatné prostorové zázemí a 

zastaralé vybavení 

� organizační nedostatky, komunikace, 

vnitřní konflikty 

Příležitosti: 

� státní podpora sportu a kampaně 

okolo zdravého životního stylu 

� růst skupiny potenciálních členů 

(baby boom, nová zástavba…) 

� granty podporující sport 

� zájem společností o partnerství, 

sponzoring a dárcovství 

� zájem o daný sport 

� nové produkty přinášející příjem 

� internet, propagace, marketing 

Ohrožení: 

� nízká státní podpora sportu 

� nezájem společností o sponzoring 

� konkurence ostatních sportů a jiných 

volnočasových aktivit 

� rostoucí náklady, daňové podmínky 

� zvyšující se tempo života 

� konkurence jiných klubů 

� nedostatečné povědomí a zájem o 

sport. produkty daného klubu 

� nezájem o dané sport. odvětví 
 

Zdroj: NSW – Sport & Recreation, 2011 

 

 

3.1.6. Volba strategie 
 

 Po vyhodnocení současné situace můžeme přejít k volbě strategie. Strategie 

určuje směr organizace do budoucna (Hoye et al., 2009) a jednotlivé koncepty 

managementu/marketingu napomáhají dosažení cílů organizace (Keller, Kotler, 2007). 

Volba strategie může potom podle Breuera (2005) nabývat v podmínkách sportovních 

klubů dvojí podoby, a to: 1. strategie udržovací a 2. strategie růstové. Rozhodnutí pro 

jednu z těchto variant je poměrně jednoznačné na základě výsledků ze situační analýzy 

a všechny další strategie jako např. strategie posilnění značky, strategie následování 

konkurence atd. jsou této strategii podřízeny. Jejich přiblížení následuje. 

     



 26 

� Udržovací strategie 

 

Chce-li sportovní organizace udržet stávající velikost činnosti (na základě 

vlastního rozhodnutí či na základě nedostatečných předpokladů pro rozšíření plynoucích 

ze situační analýzy); volí udržovací strategii. Pro tu je nejdůležitější dostatečný přísun 

zdrojů, neboť organizace musí v první linii uspokojit potřeby interních (např. členové 

klubu) a externích poskytovatelů (např. dotace města, dárci, sponzoři) těchto zdrojů. Za 

tímto účelem mohou sportovní kluby využívat konceptů managementu řízení kvality 

služeb, hodnoty pro zákazníky, vztahového marketingu a dalších konceptů.  

V součtu je tedy základem úspěchu spokojenost členů, kteří mají od sportovní 

organizace určitá očekávání, zejména v otázce náplně vlastní sportovní činnosti, výhod 

členství, možnosti účastnit se soutěží apod., a dalších participujících stran. Podle 

Breuera (2005) je již o něco méně důležitý stav prostorů pro sportovní činnost, dopravní 

dostupnost a stav šaten.  

 

� Růstové strategie 

 

Pokud je růst jedním z cílů organizace a možnost růstu je pozitivně potvrzena 

provedením situační analýzy; organizace volí růstovou strategii. Zde musí vstoupit do 

popředí růst interních zdrojů (např. zisk nových členů a členských příspěvků skrze 

rozšíření nabídky sportovních služeb) a aktivity podporující tento účel (např. širší 

propagace klubu, uplatnění marketingového mixu na nabídku služeb, nábor nových 

trenérů, změna ve vnitřní organizaci klubu atd.).  

 

� Ostatní strategie 

 

 Ostatní strategie tak mohou být prezentovány jako dílčí koncepty pro zkvalitnění 

organizace při zachování stejné velikosti či jako podpůrné nástroje pro rozšíření 

organizace. Vedle uvedených strategií mohou organizace samozřejmě využívat všech 

poznatků z oblasti sportovního managementu a marketingu a zvolit, zda se chtějí vydat 

cestou: nákladového vůdce (nejnižší ceny), diferencující strategie (jedinečné zaměření) 

či fokusující strategie (dominance na trhu v určité oblasti) (Hoye et al., 2009).  Vybrané 

strategie od autorů Pedersen et. al (2011), Čáslavová (2009), Medlíková a Šedivý 

(2009), Keller a Kotler (2007), Pitts a Stotlar (2002) a Mulin, Hardy, Sutton (2000), 

Woratschek (1999) jsou prezentovány v následující tabulce.  
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Tabulka č. 7: Výběr možných strategií pro dosahování strategických cílů 

Název strategie Účel, příklady opatření 

Marketingový 

mix 

Marketingový mix slouží uvedení nového produktu/služby (př. nabídka 

kurzů, merchandisingu) či nadefinování již stávajících. Skládá se z:  

� přesného popisu produktu („co je obsahem?“),  

� stanovení ceny,  

� určení místa,  

� způsobů propagace.  

Ve službách hrají zásadní roli také lidé (př. trenér), proces při setkání 

se službou (chování trenéra) a materiální prostředí konané služby.   

Vztahový 

marketing 

Lidé jsou nejdůležitější zdroj neziskové organizace. Proto je udržování 

dobrých vztahů základem úspěchu. Účelem vztahového marketingu je 

potom vytvořit ze zákazníků klienty, kteří se vrací, a to za pomoci 

stejných instrumentů jako v soukromém sektoru.  

� CRM pro řízení vztahů se členy klubu a veřejností (př. 

databáze členů shromažďující marketingově využitelné 

informace o členech, soutěže o ceny, VIP program, rozhovory, 

dny otevřených dveří, sport. dny, práce s médii…)  

� PRM pro řízení vztahů s obchodními partnery a orgány správy 

(nutný individuelní přístup vzhledem k zaměření jednotlivých 

partnerů, nabídka protihodnoty, jasná komunikace).  

Interní 

marketing 

Organizace, zejména ty které poskytují služby, nesmějí zapomínat na 

péči o vlastní personál. Výkonnosti vlastního týmu mohou napomoci: 

motivační programy (př. nejúspěšnější trenér roku), odměny atd. 

Fundraising, 

Sponzoring 

Členské příspěvky zpravidla pokrývají nejnutnější zdroje pro chod 

sportovní organizace. Pro blaho organizace je však nutná aktivita 

směrem k dárcům (např. bývalí členové) a sponzorům (nutný 

profesionální přístup, konkrétní nabídka protihodnoty a benefitů).   

Branding „Brand“ není jen symbol, ale vybavuje produkty/služby silou značky.  

Pro posilnění vlastní značky můžeme například: uplatňovat logo/motto 

na všech materiálech, spojovat naši značku s ostatními významnými 

značkami (co-branding), profilovat se jako organizátoři/partneři 

významných akcí či profilovat se jako odborníci na danou oblast.  

Řízení kvality 

služeb 

Zákazníci očekávají perfektní servis a naplnění všech představ o 

vlastnostech daného produktu/služby. Organizace proto tuto hodnotu 

(produkt minus cena) musí poskytovat. Zlepšení kvality může 

napomoci: investice do personálu, standardizace procesu služby napříč 

organizací a monitorování spokojenosti zákazníků.   

Následování 

konkurence 

Zejména pro začínající, malé či neúspěšné kluby může být variantou 

následovat konkurenci a inspirovat se u úspěšnějších.  
 

Zdroj: Outratová, 2011 
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3.1.7. Identifikace zdrojů  

 

Ať už jsou finance vyhodnoceny jako silná či slabá stránka organizace, je nutné 

vytvořit přehled zdrojů pro pokrytí zvoleného strategického plánu. Zpravidla vycházíme 

z loňských údajů rozpočetnictví zahrnující data o příjmech a výdajích organizace, a to 

z toho důvodu, že příjmy na následující rok jsou často obtížně předvídatelné vzhledem 

k nejistotám získání dotací, grantů, sponzorských darů atd.   

 

Možné příjmy sportovního klubu jsou prezentovány v následující tabulce.   

  

Diagram č. 6.: Příjmy sportovního klubu 

 

Zdroj: Topinka a Stanjura, 2001  

 

Výdaje potom podle stejných autorů můžeme dělit na:  

 

1. výdaje v oblasti tělovýchovy a sportu (výdaje spojené s vlastní sportovní činností, 

nákup drobného vybavení atd.), 

2. provozní výdaje (energie, osobní náklady, nájemné a údržba zařízení, odpisy, daně, 

poplatky aj.).  

 

Pro stanovení finančního plánu nám potom může pomoci rozdělení 

předpokládaných příjmů a výdajů dle tabulky č. 8. Takovýto přehled je zcela zásadní, 

neboť jasně ukáže, zda je provedení určitých akcí reálné a ne jen tajným přáním, a 

poskytne podrobné zdrojové podmínky pro realizaci jednotlivých plánů (Donelly, 

Gibson, Ivancevich, 2004). Doplňkem také mohou být dílčí rozpočty pro pořádání 

sportovních akcí (Topinka, Stanjura, 2004).  

 

Zdroje = příjmy klubu 

Vlastní vnitřní zdroje: 

� Členské příspěvky 

� Oddílové příspěvky 

� Příjmy ze sportovních 

aktivit 

� Příjmy z hospodářské 

činnosti 

Vnější zdroje: 

� Příspěvky ČSTV a svazů 

� Státní příspěvek na údržbu 

� Příspěvky od obcí a krajů 

� Příspěvky od jiných 

subjektů (sponzoring) 
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Tabulka č. 8: Finanční plánování sportovního klubu 

Předpokládaný výdaj ,-Kč Předpokládaný příjem ,-Kč 

Základní funkční oblasti organizace 

� Sportovní činnost, administrativa, 

marketing, technicko-organizační 

činnost, finance  

Provozní náklady 

 

∑ Celkový výdaj ,-Kč ∑ Celkový příjem ,-Kč 

 

 

Zisk/Ztráta* 

Zdroj: Outratová, 2011 

* Finanční plán neziskové organizace směřuje k nule. Případný zisk je možné využít pro 

realizaci poslání organizace a zkvalitnění jejich služeb (Topinka a Stanjura, 2004).  

 

Pokud by se autor finančního přehledu nechtěl spoléhat pouze na loňská data, 

může rovněž sledovat vývoj ukazatelů jako zisk/ztráta, náklady/výnosy (včetně jejich 

struktury) a velikosti rezervního fondu (Medlíková a Šedivý, 2009).   

Pro finanční a obecné strategické plánování jsou rovněž užitečnými ukazateli: 

 

� Vývoj počtu členů, 

� Vývoj velikosti potřebných zdrojů, 

� Vývoj počtu zaměstnanců a dobrovolníků, 

� Podíl veřejných zdrojů na celkových zdrojích,  

� Podíl hlavního zdroje na celkových zdrojích,  

� Vyrovnanost příjmů a výdajů,  

� Podíl výdajů na provoz na celkových výdajích,  

� Podíl jednotlivých výdajů na celkových zdrojích  

(Medlíková a Šedivý, 2009). 

 

Na závěr je nutno říci, že přehledná finanční osnova neslouží jen jako podklad 

pro stanovení strategického plánu, ale rovněž může posloužit jako dokument o financích 

sportovního klubu k nahlédnutí členům klubu, zákonným zástupcům, partnerům, 

sponzorům atd. Právě transparentnost financí je podle autorů Medlíková a Šedivý 

(2009) jedním z hlavních bodů neprofesionality neziskových organizací. Autoři Topinka 

a Stanjura (2004) rovněž apelují na důvěryhodnost a otevřenost financování 

neziskových organizací.    
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3.1.8. Obsah strategického plánu 
 

Po provedení všech kroků a analýz může autor přestoupit k formulaci 

strategického plánu. Ten musí být sestaven tak, aby byl srozumitelný i pro nezasvěcené 

čtenáře, jako například pro rodiče dětí zajímající se o budoucí směr vývoje daného 

sportovního klubu či pro sponzory, hledající profesionální partnery ve světě sportu.  

Strategický plán se tak stává psaným svědectvím o všech stanovených cílech na 

základě detailních analýz a naplánovaných akcí k jejich dosažení. Možným obsahem je: 
 

1. úvod, 

2. cíle organizace, 

3. profil sportovní organizace, 

4. strategie naplňování cílů, 

5. způsob jak strukturalizovat sport. organizaci a osoby, které v ní 

spolupracují na realizaci plánu, 

6. financování strategického plánu (Čáslavová, 2009).  

 

Takovýto plán musí již obsahovat veškeré detaily jako určení kompetencí za 

provedení jednotlivých aktivit, časové termíny a prostředky k financování. Pro zajištění 

úspěchu je také nutné zajistit motivaci pracovníků pro naplňování plánu a touhu 

uskutečňovat vizi a poslání organizace, určit systém hlášení výsledků a kontroly, a plán 

průběžně vyhodnocovat, případně pozměňovat. V případu nouze je také dobré mít 

připravený plán B a být připraven na případné změny.  

  

3.1.9. Implementace a kontrola 
 

a) Implementace  

 

Způsob uvedení strategického plánu v praxi a samotná jeho tvorba úzce souvisí 

s organizační strukturou dané organizace. Pro sportovní klub se jeví jako ideální 

protisměrný postup, kdy management shromažďuje nápady jednotlivých zaměstnanců a 

dává jim určitou volnost při stanovování dílčích cílů. Udává jim však koncepční směr a 

usměrňuje jednotlivé nápady na základě reálných analýz. Jen tímto způsobem se 

pracovníci mohou cítit součástí „něčeho většího“ a mají zájem na úspěšném naplňování 

strategických cílů.   
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V ideálním případě se pak naplňování jednotlivých kroků strategického plánu 

může stát prostředkem ke stmelování zaměstnanců organizace a vzbuzovat touhu po 

společném úspěchu (Watt, 2003), který by měl být vždy patřičně odměněn a oslaven. 

Tento způsob je pro organizace poskytující služby zcela zásadní, neboť vnímaná kvalita 

a hodnota služeb závisí právě na měkkých faktorech jako přístup a chování zaměstnanců 

či sdílené hodnoty napříč organizací (Keller a Kotler, 2007).  

 

b) Kontrola 

 

Pro zajištění kontroly úspěšného naplňování plánu je nutné stanovit průběžné 

cíle, pokud možno kvantifikovatelné (např. navýšení členské základny o 10%) či jinak 

měřitelné. Pro zhodnocení služeb mohou např. posloužit dotazníky, rozhovory a míra 

ziskovosti. Nejvýznamnějšími čísly pro sportovní kluby potom jsou: počet členů a účast 

na jednotlivých nabízených službách, poptávka po nabízených produktech a údaje o 

příjmech a nákladech (Watt, 2003).   

 

3.1.10. Shrnutí 
 

Strategické plánování je souborem kroků, které by organizacemi neměly být 

považovány za pouhou kapitolu v knihách o managementu, ale měly by být aplikovány 

v praxi, včetně té sportovní. Systematickým postupem totiž pomohou zhodnotit 

současnou situaci organizace a realisticky zvolit cíle a strategie k jejich naplnění, které 

přiblíží organizaci k vysněné podobě v budoucnu a zajistí ji úspěšnou pozici na trhu 

v rámci ostatních konkurenčních nabídek.  

 Strategický plán je potom psaným dokumentem o jednotlivých cílích včetně 

zvolených opatřeních na jejich dosažení, určení kompetencí a termínů, ale také návrhů a 

termínů kontroly. Do tvorby strategického plánu by měli být všichni zaměstnanci 

organizace zahrnuty, neboť se potom s budoucími povinnostmi vedoucími k naplňování 

společných cílů mohou lépe identifikovat.  
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3.2. Evropský model sportu a specifika managementu sportovních 

klubů 
 

 Jsem si vědoma toho, že tato kapitola může působit poněkud roztříštěným 

dojmem, avšak ještě před tím, než přejdeme k samotné analýze TASK Silueta Praha, 

považuji za důležité zmínit několik bodů. 

 

1. Sportovní prostředí Evropy je tradičně založeno na socio-kulturních hodnotách, 

které jsou předávány skrze sportovní kluby.Ty hrají významnou roli pro 

stmelování společnosti (prostřednictvím účasti občanů v rolích členů, trenérů, 

dobrovolníků, dárců) a udržování této tradice je jednou z priorit sportu v Evropě.  

2. Většina odborné literatury managementu a marketingu sportu pochází 

z anglofonního prostředí, kde jsou sportovní kluby vedeny jako podnikatelské 

jednotky orientované na maximalizaci zisku, a sport dětí a mládeže je spojen 

s prostředím škol a univerzit. Při inspiraci anglofonní literaturou je vždy nutné 

pamatovat na tyto zcela odlišné charakteristiky sportovního prostředí. 

3. Na druhé straně, chceme-li, aby se klubové prostředí Evropy dále vyvíjelo a 

obstálo v konkurenci tržních nabídek sportu, zvýšení úrovně řízení a adopce 

moderních přístupů z oblastí managementu a marketingu je více než potřebná. 
 

V součtu tedy můžeme konstatovat, že pokud si sportovní kluby dále chtějí 

udržet vysoké počty spokojených členů a pokud se chce Evropa dále pyšnit sportovním 

prostředím poskytujícím prostor pro vytváření komunit ve společnosti, musí řízení 

těchto klubů obstát nárokům moderní doby. Inspirace u ziskového prostředí (např. 

strategické plánování jako součást řízení organizace) a literatury managementu a 

marketingu je vhodnou cestou, avšak musí být přejímána citlivě a s jistou dávkou 

kritického zamyšlení. 

Proto v této kapitole uvádím základní výběr poznatků o Evropském prostředí 

sportu a specifikách managementu neziskových organizací, z nichž některá jsou 

součástí Evropské tradice a je nutné je zachovat a naopak jiné je potřeba změnit směrem 

k moderním přístupům managementu a marketingu. Některá z těchto specifik rovněž 

představují důvody proč neziskově orientované sportovní kluby nevyužívají dostatečně 

konceptu strategického plánování. 
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3.2.1. Evropský model sportu 
 

Porovnáme-li dva nejstarší světové sportovní systémy, systém Evropský a 

systém severoamerický, narazíme na diametrální rozdíly. Evropský sport, tak jak na něj 

nahlíží Evropská unie,  nabývá dvojího rozměru: 1. rozměru ekonomického (sport jako 

součást Evropského jednotného trhu) a 2. rozměru socio-kulturního, který nese důležité 

implikace pro občanskou společnost, identitu členů a kulturu v rámci Evropské unie 

(García, 2011).  

Sociální a vzdělávací hodnoty Evropského sportu, včetně dobrovolnictví, jsou 

potom předmětem toho, co obvykle nazýváme Evropským modelem sportu a jehož 

charakteristika je zakotvena v Bílé knize sportu (Evropská komise, 1997) a nově i 

Lisabonské smlouvě (Euoffice, 2011).  

 

Tabulka č. 9: Evropský vs. Americký model sportu 

 Evropský (socio-kulturní) Americký (komerční) 

1. Organizační motiv Sportovní soutěž Zisk 

2. Struktura ligy Otevřená pyramida Uzavřená liga 

3. Úloha zastřešující 

organizace 

Vertikální solidarita, sport 

pro všechny 

Maximalizace zisku, 

prezentace sportovních 

hvězd v roli celebrit 

4. Kulturní identita Národní liga, lokální týmy Transnacionální liga, bez 

závazků 

5. Mezinárodní soutěž Důležitá pro národní identitu Žádná či minimální 

6. Struktura organizace Jedna zastřešující organizace Liga nebo komisař 

Zdroj: Foster, 2005 

 

Evropská komise (1998) potom dále zdůrazňuje, že tzv. Evropský model sportu 

je potřeba ochraňovat před excesívní komercionalizací, která tvoří podstatnou složku 

severoamerického sportovního prostředí, kde cílem každého týmu – „franšízy“ je 

sportovní úspěch v dané lize a finanční zisk (Foster, 2005).   

 To je zcela v kontrastu s Evropským modelem sportu, kde je hlavním motivem 

sportovní soutěž, sociální a národní hodnoty (García, 2011), které mohou být 

uskutečňovány díky trojúhelníkové organizační struktuře propojující sportovní kluby 

(základna trojúhelníku) s regionálními, národními, Evropskými a mezinárodními 

sportovními asociacemi (špička trojúhelníku) (Evropská Komise, 1998). Vývoj sportu 

pak vychází právě ze základny tohoto trojúhelníku – prostředí sportovních klubů, ve 
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kterém se uskutečňují všechny zmíněné atributy Evropského sportu a kde je rekreační 

sport vertikálně propojen se sportem vrcholovým (García, 2011). Ve výše uvedené 

tabulce potom můžeme atributy Evropského sportu nalézt v kontrastu s Americkým 

prostředím.     

 

Diagram č. 7: Organizační struktura sportu v Evropě 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Outratová, 2011 

 

Vybraná fakta o prostředí sportovních klubů České republiky 

 

Sportovní prostředí České republiky nabývá hodnot Evropského modelu sportu a 

zejména prostředí amatérských sportovních klubů, zahrnující atributy dobrovolnictví, 

sociálních, vzdělávacích a národních hodnot, hraje pro rozvoj tzv. občanské společnosti 

zcela zásadní roli. Tyto důvody potom jednoznačně opodstatňují zájem státu (včetně 

finančních investic) na rozvoji sportovních klubů představující podstatnou část 

neziskového soukromého sektoru ČR.  

  Sportovní kluby jsou potom oblíbené i u občanů ČR, a to zejména u dětí a 

mládeže, kteří skrze členství ve sportovních klubech realizují svou sportovní činnost. 

Občané se ale také mohou realizovat v rolích trenérů, dobrovolníků na sportovních 

akcích, funkcionářů, dárců atd.  

Zájem občanů na sportovních klubech potom potvrzují také čísla jako 88% 

zastoupení sportovních občanských sdružení v rámci všech o.s. (Hobza, Rektořík, 

2006). To v absolutním počtu představuje více než 44.877 sportovních občanských 

sdružení (Hyánek, Rosenmayer, 2003). Z celkové počtu občanů ČR je potom 16% členy 

sportovních organizací (Hobza, Rektořík, 2006).     
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3.2.2. Specifika managementu sportovních klubů 
 

 Sportovní hnutí je tedy v České republice uskutečňováno převážně skrze 

sportovní kluby. Atributy Evropského modelu sportu je třeba zachovat, avšak některé 

aspekty sportovních klubů je třeba pozměnit směrem k efektivnímu způsobu řízení 

organizace. Níže uvedené aspekty by také mohly být dobrými adepty do zahrnutí 

strategických plánů sportovních organizací. 

 

� Dobrovolnictví – je páteří sportovních klubů, zejména při organizaci 

sportovních akcí a při provádění sportovních aktivit. Dobrovolnictví by zcela 

jistě mělo být dále podporováno, avšak profesionálně řízeno, tzn. dobrovolníci 

by měli být vždy řádně zaškoleni a motivováni (např. formou nepeněžních 

odměn či určitým kariérním postupem) k lepšímu výkonu (Watt, 2003).   

 

� Personální zastoupení – sportovních organizací je často nedostatečné vzhledem 

k počtu, časové vytíženosti a vzdělání pracovníků. To může vést k nevyužívání 

maximálního potenciálu sportovní organizace.  

 

� Model odpadkového koše – může být trefným přirovnáním pro sníženou 

efektivitu organizační struktury a řešení problémů sportovní organizace (Cohen, 

Marsch, Olsen, 1990). Jak autoři vysvětlují, organizační struktury jsou ve sportu 

často ovlivňovány osobními vztahy a nabývají spíše podoby jakési 

„organizované anarchie“ (Eimrich, 2005). V tomto prostředí jsou potom 

problémy řešeny spíše nahodile (obrazně čas od času vyjmuty z odpadkového 

koše) při často neformálních setkáních funkcionářů a členů klubu. Chybí však 

koncepční přístup k řízení organizace a řešení problémů; jasná organizační 

struktura včetně určení pravomocí, kompetencí a toku komunikace by byla zcela 

na místě (Watt, 2003).  

 

� Pojetí člen klubu = zákazník – nenachází podle Čáslavové (2009) v české praxi 

pochopení. Podle autorky je za zákazníka považován „někdo“, kdo stojí vně 

organizace a požaduje za úplatu určité služby a ne vnitřní člen, který přišel za 

účelem, který organizace naplňuje. 
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� Tlak okolí – a konkurence je v neziskovém prostředí daleko menší. Přesto se 

však i pro neziskové organizace otevírají mnohé příležitosti, které mohou být 

strategicky využity (Breuer, 2005).   

 

� Absence strategického plánování  - je zaznamenána u většiny neziskových 

organizací ČR (Medlíková, Šedivý, 2009). Např. většina cílů je stanovena 

nahodile bez koncepční rámce, nejsou analyzovány strategické příležitosti a do 

značné míry chybí kontrola činnosti, potažmo způsoby měření efektivity a 

dosahování cílů organizace (Pedersen et al., 2011).  

 

3.2.3. Shrnutí 
 

 Evropský model sportu, včetně neziskového klubového prostředí České 

republiky, je založen na poskytování socio-kulturních hodnot. Tyto hodnoty jsou také 

uváděny jako priorita politik Evropské unie pro oblast sportu.  

 Pro udržení funkčnosti sportovních klubů je však nutná jistá dávka modernizace 

přístupů řízení. Možné body směrem k profesionalizaci managementu sportovních 

klubů jsou uvedeny výše. Na adopci strategického plánování potom může být nahlíženo 

jako na rámcový přístup umožňující organizaci maximalizovat svůj potenciál a postupně 

odstranit všechny nedostatky řízení sportovních klubů.   
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3.3. Taneční sport 
 

Taneční a sportovní klub Silueta Praha se věnuje tancům akrobatický rokenrol a 

Disco Dance, jejichž krátký popis, včetně systému soutěží, střešních organizací a 

charakteristiky tance, následuje. Na úvod také uvádím text o tanečním sportu jako 

takovém, protože i do dnešní doby není tanec mnohými považován za sportovní odvětví 

a povědomí o tomto krásném a fyzicky namáhavém sportu je spíše mizivé.   

 

3.3.1 Tanec jako sportovní odvětví 
 

Taneční sport má dnes již více než stoletou tradici (v roce 1907 byla v Paříži 

uspořádána taneční soutěž v tangu) a těší se stále větší oblibě, a to v nejrůznějších 

tanečních stylech, které vznikaly v průběhu 20. a 21. století a dále vznikají v souladu se 

současnou hudbou, způsobem zábavy, módou a životním stylem. V roce 2006 zmínil 

růst tanečního sportu i Juan Antonio Samaranch, dřívější president Mezinárodního 

olympijského výboru (Dance Universe, 2011). 

 Pro účely soutěží bychom potom mohli tanec definovat jako sólový, párový, či 

skupinový tanec, který stylem odpovídá dané taneční disciplíně a kdy soutěžící 

prokazují pokročilou technickou a rytmickou interpretaci, s prvky atletického pohybu, 

umění a estetiky (IDSF, 2011). Volně řečeno, taneční sport tedy zahrnuje jakýkoliv 

taneční styl, který dosáhl mezinárodně uznávané soutěžní struktury a adoptoval 

sportovně orientovanou kulturu jako např. standardní a latinské párové tance, Disco 

Dance, akrobatický rokenrol či jazz dance, mezi mnoha dalšími.  

 Organizačně je většina sportovních tanců sdružována v organizacích: 

Mezinárodní taneční sportovní federace (International Dance Sport Federation – IDSF) 

zastřešující standardní a latinskoamerické tance a Ten Dance, Mezinárodní 

Rock’n’Rollová konfederace (World Rock’n’Roll Confederation – WRRC) pro 

disciplíny akrobatického Rock’n’Rollu a Mezinárodní taneční organizace (International 

Dance Organisation – IDO) pro nejrůznější sólové, párové až skupinové tance v pěti 

skupinách – 1. umělecké disciplíny (např. Jazz Dance), 2. tradiční tance ( např. břišní 

tance), 3. Streetové disciplíny (např. Hip Hop a Disco Dance), 4. speciální párové tance 

(např. Salsa) a 5. ostatní tance (např. Country Western) (IDO, 2011). 
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 Jak studie prokazují, sportovní tanec je fyzicky velice namáhavou disciplínou 

(dvouminutové soutěžní představení odpovídá výkonu běžce na 800m), a proto můžeme 

zaznamenat jednání o zařazení sportovního tance na program Olympijských her. V roce 

1997 byla Mezinárodním Olympijským výborem uznána první čtyři taneční odvětví 

(standardní a latinskoamerické tance, Ten Dance a akrobatický Rock’n’Roll); a tyto 

disciplíny se rovněž staly součástí Mezinárodních světových her. O začlenění těchto 

disciplín do programu letních Olympijských her v roce 2016 se zatím jedná (Dance 

Universe, 2011). V roce 2005 se po vzoru WRRC, který se k organizaci IDSF přidružil 

v roce 1994, přidružila i Mezinárodní taneční organizace IDO, která skrze IDSF jakožto 

oficiálního partnera Mezinárodního olympijského výboru pro taneční sport doufá 

v uznání svých tanečních disciplín (IDSF, 2011).  

 

Obrázek č. 1: Loga mezinárodních tanečních organizací 

 

 

 

 

 

Zdroj: Google Images [online] 

 

Tanec je tedy dynamicky se rozvíjejícím sportovním odvětvím s velkým 

potenciálem a atraktivností pro samotné tanečníky (např. Čínská Federace tanečního 

sportu podala v roce 2007 zprávu o 30 milionech pravidelných účastníků na 

standardních a latinských disciplínách se 70 000 elitními soutěžícími) (IDSF, 2011), ale 

také pro diváky z široké veřejnosti. To dokumentuje obliba nejrůznějších televizních 

tanečních show, jako například “Eurovision Dance Contest”, “Dancing With the Stars” 

či v českém prostředí “Hvězdy tančí” a “Tanečník roku”. 

 
3.3.2 Akrobatický Rock´and´Roll 
 

 Akrobatický Rock’n’Roll je divácky velice atraktivním tancem, neboť ve svých 

hlavních věkových kategoriích doslova bere dech při shlédnutí vzdušných 

akrobatických prvků párových kategorií A a B či při obdivování perfektní 
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synchronizace a půvabu dívčích rokenrolových formací. Dětské kategorie potom zase 

diváka uhranou radostí z pohybu a originálními choreografiemi.  

 V České republice organizuje soutěže a dění v tomto sportovním odvětví Český 

svaz akrobatického rokenrolu (ČSAR), založený v roce 1993 a přímo napojený na 

Mezinárodní Rock’n’Rollovou konfederaci (WRRC) a Český svaz tělesné výchovy a 

sportu (ČSTV). Skrze tyto organizace se potom členové těchto svazů mohou účastnit 

domácích pohárových a nominačních soutěží včetně mistrovství ČR a postoupit tak na 

mezinárodní soutěže: mistrovství světa a Evropy, či se účastnit otevřených Evropských 

pohárů.  

 

Možnými soutěžními kategoriemi jsou potom: 
 

1. páry (věkové kategorie – děti, žáci, junioři, a dospělé kategorie C, B, A dle 

obtížnosti akrobatických figur), 

2. párové formace (juniorské a seniorské), 

3. malé dívčí skupiny do 7 tanečnic (smíšený věk), 

4. dívčí formace do 12 (dětské a juniorské) a 16 tanečnic (seniorské).    

 

Na světových soutěžích jsou rovněž vypisovány kategorie Boogie Woogie a 

Lindy Hop, avšak v České republice tyto kategorie zatím nenalezly své zastoupení. 

Naopak ve výše uvedených kategoriích patří Česká republika dá se říci k jedněm 

z rokenrolových velmocí a může se pyšnit mnoha tituly mistrů světa a Evropy – MS: 

1994 – 1996 (kat. A – Kolb, Večeřová), 1994 (kat. junioři – Věrčák, Hilgerová), 2001 – 

2002 (kat. A – Kolb, Fialová-Kolbová), 2006, 2008, 2009 (kat. dívčí formace senior – 

Magic, Falcon Girls, Kolb Dance), 2009 -  2010 (kat. dívčí formace junior – Tequillas) 

a ME: 1996 (kat. A – Kordač, Kordačová), 2005 (kat. žáci – Kejklíček, Šemberová), 

2010 (kat. dívčí formace junior – Mystique) (ČSAR, 2011). 

 
 
3.3.3 Disco Dance 
 

Disco Dance je jedním z mnoha disciplín sdružovaných Českou taneční 

organizací (CDO), potažmo Mezinárodní taneční organizací (IDO). CDO vzniklo v roce 

2007 sloučením dosavadních dvou organizací - Českomoravské taneční unie (ČMTO) a 

Taneční Unie (TU), a spolupracuje s Asociací sportu pro všechny, zejména ve věci 

školení trenérů a udělování trenérských licencí.  
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 Disco Dance je možné tančit jako sólo, duo, malá skupina (do 7 tanečníků) a 

velká skupina (do 24 tanečníků), a to ve věkových kategoriích – mini, děti, junioři a 

dospělí. Svou energičností a moderním charakterem je jednou z nejpočetnějších 

disciplín CDO.  

Soutěžní sezóna kopíruje školní rok a zahrnuje tzv. ligu (seriál bodových soutěží 

Čech a Moravy v disciplínách sólo, duo, malé skupiny vedoucích k mistrovství ČR sól, 

duet a malých formací) a „Dance Life Tour“ (seriál regionálních a zemských soutěží 

velkých formací vedoucích k mistrovství České republiky velkých formací). Není 

výjimkou, že na zemských soutěžích ligy soutěží v jeden den i přes 800 tanečníků, na 

mistrovství České republiky potom cca dvojnásobek.    

 Na základě nominačního řádu je potom možné ve výše zmiňovaných kategoriích 

postoupit na Mistrovství Evropy a světa.   

 

3.3.4. Shrnutí 
 

Tanec je díky své fyzické náročnosti a propracovanému systému domácích a 

mezinárodních soutěží zastřešených příslušnými organizacemi plnohodnotným 

sportovním odvětvím, v současné době usilujícím o začlenění do programu letních 

olympijských her. Tance Ten Dance, standardní a latinskoamerické tance, a 

Rock’n’Roll jsou již na programu Mezinárodních světových her a disciplíny IDO 

doufají v podobný vývoj.  

TASK Silueta Praha se věnuje tancům Rock’n’Roll – konkrétně disciplínám 

páry, malé dívčí skupiny a dívčí formace, a Disco Dance – kategoriím sólo, duo, malá a 

velká formace. Tyto tance jsou v České Republice zastřešeny organizacemi Český svaz 

akrobatického Rock’n’Rollu (ČSAR) a Česká taneční organizace (CDO). 

 

Obrázek č. 2.: Loga ČSAR a CDO 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: Google images [online]  
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4. METODOLOGIE 
 

4.1. Určení výzkumu 
 

Analýza činnosti TASK Silueta Praha nabývá podoby aplikovaného výzkumu, 

který podle Hendla (2005) hledá řešení praktických problémů - v tomto případě 

sestavení strategického plánu rozvoje tanečního klubu. Konkrétně se tedy jedná o 

případovou studii, jejíž podstatou je získání hloubkové znalosti o jednom případu 

(Robson, 2003) – taneční klub, a která pro tento účel využívá různé kvalitativní a 

kvantitativní metody sběru dat (Pedersen et al., 2011). Těmi pro tuto studii jsou: 
 

- Kvalitativní rozhovor, 

- Analýza textů a dokumentů, 

- Dotazník, 

- SWOT analýza. 

 

Vzhledem ke kombinování jak kvantitativních tak kvalitativních metod značíme 

tuto studii jako smíšený výzkum a podrobnosti k použití jednotlivých metod následují 

v této kapitole.  

Opodstatnění pro využívání různých kvantitativních a kvalitativních metod 

přináší také kolektiv autorů Pedersen et al. (2011), kteří se domnívají, že zejména 

v prostředí sportovních klubů dělají často dospělí rozhodnutí o sportu mládeže, ale aniž 

by byly názory mladých prozkoumány, učiněná rozhodnutí nemusí být v jejich 

nejlepším zájmu. Pokud chce tedy manažer sportovního klubu být úspěšný a naplňovat 

potřeby svých členů a dosáhnout vytyčených cílů, důkladně sesbíraná, analyzovaná a 

interpretovaná evidence mu může výrazně pomoci před tím, než neúčelně investuje 

finanční, lidské a další zdroje.    

 

Otázky 

 

Pro správné určení designu výzkumu a podoby jednotlivých metod je ještě 

důležité zeptat se na otázky, jejichž odpovědi má studie TASK Siluety přinést a které 

udávají rámec této případové studii. Mezi nejvýznamnější patří: 
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- Kdo je TASK Silueta Praha a kde se nachází? 

- Co zapříčinilo její pozitivní vývoj a proč je úspěšná v soutěžích?  

- Jaké jsou její největší přednosti? Rýsují se nové příležitosti? 

- Existují nějaké nedostatky? Rýsují se ohrožení, která by mohla být kritická pro 

její budoucí vývoj? 

- Jaké jsou její cíle a jak jich může být naplněno? 

- Má TASK Silueta Praha dostatečné finanční zdroje na naplnění těchto cílů a 

jakým způsobem by mohla získat další? 

- Kdo bude za realizaci těchto cílů odpovědný a jakým způsobem bude 

kontrolováno jejich naplňování? 

 

4.2. Design výzkumu 
 

Design výzkumu této diplomové práce se odvíjí od definování účelu, kterým je 

prvotně analýza TASK Silueta Praha vedoucí k sestavení strategického plánu jejího 

rozvoje, ale také využití poznatků o TASK Silueta Praha pro tvorbu doporučení pro 

ostatní sportovní kluby mládeže střední velikosti.  

 Z definování účelu potom vyplývají všechny následující kroky, které podle 

Creswella (2003) mají za úkol vhodně propojit výzkumné otázky s volbou výzkumných 

metod a požadovaných výsledků výzkumu.   

 

 Výzkum této diplomové práce byl rozdělen do tří fází: 
 

1. Literární rešerše a volba výzkumných metod, 

2. Sběr a analýza dat, 

3. Interpretace dat a tvorba doporučení. 

 

Literární rešerše byla orientována především na problematiku strategického 

plánování, jehož kroky jsou následovány i v samotné analýze TASK Silueta Praha, ale 

také na prostředí klubového sportu typické pro Evropský kontinent. Domnívám se, že 

pochopení těchto historicko-kulturních kořenů je pro témata z oblasti managementu a 

marketingu zcela zásadní, neboť většina odborných knih o managementu a marketingu 

pochází z anglofonního prostředí, avšak vzhledem k rozdílným modelům sportu v těchto 

dvou prostředích nemohou být všechny poznatky přejímány bez předchozího kritického 

zamyšlení.    
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 Součástí literární rešerše bylo také studium výzkumných metod pro oblast 

managementu sportu a jejich výběr. Pro literární rešerši bylo využito Ústřední 

tělovýchovné knihovny FTVS, knihovny George Mason University, USA a odborných 

časopisů pro oblast managementu a marketingu sportu. Tato fáze byla uskutečněna 

v době od října 2010 do prosince 2011 (problematika strategického plánování) a od 

února 2011 do května 2011 (problematika klubového prostředí sportu Evropy versus 

Americký systém).     

 Druhou fází byl tedy již samotný sběr a analýza dat, jejichž konkrétní podoba 

je popsána v druhé části této kapitoly. Tištěný dotazník byl sestaven v prosinci 2010 a 

rozdán a sesbírán v lednu 2011. Kvalitativní rozhovor, analýza textů a dokumentů a 

SWOT analýza byly realizovány v červnu 2011.   

 Interpretace dat a tvorba doporučení byla učiněna v červenci 2011 a 

zahrnovala vyhodnocení výše uvedených metod pro potřeby analýzy TASK Silueta 

Praha a sestavení strategického plánu rozvoje. Byla rovněž interpretována doporučení 

pro ostatní sportovní kluby mládeže střední velikosti.  

 Náklady na výzkum zahrnovaly tisk cca 200 dotazníků. Etické otázky výzkumu, 

jako např. uveřejňování jmen, byly konzultovány s vedoucí klubu. 

 

Diagram č. 8: Časový harmonogram výzkumu diplomové práce 

09/2010 - Definování cíle a účelu diplomové práce 

10/2010 – 12/2010 - Literární rešerše problematiky strategického plánování a 

výzkumných metod, volba metod 

- Konstrukce tištěného dotazníku  

01/2011 - Sběr dat tištěného dotazníku 

02/2011 – 05/2011 - Literární rešerše problematiky klubového prostředí sportu Evropy 

06/2011 - Kvalitativní rozhovor s předsedkyní klubu 

- Analýza stanov, účetnictví za rok 2010, počtu členů a výsledků na 

soutěžích 

- SWOT analýza 

07/2011 - Sestavení strategického plánu rozvoje  

- Tvorba doporučení pro ostatní sportovní kluby mládeže střední 

velikosti 

08/2011 – 09/2011 - Konečné úpravy, tisk práce a její obhajoba 

Zdroj: Outratová, 2011 
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4.3. Použité metody 
 

4.3.1. Kvalitativní rozhovor 
 

Pro zjištění názorů předsedkyně klubu paní Mgr. Evy Pačesové o současnosti 

TASK Silueta Praha a jejím budoucím vývoji, a také pro získání informací o historii 

klubu, která není uveřejněna na žádném oficielním zdroji, bylo využito metody 

kvalitativního rozhovoru. Rozhovor měl formu polostrukturovaného dotazování; avšak 

občas přecházel až ve formu volného vyprávění, které lépe umožní porozumět kontextu, 

chování a hodnoty uvnitř dané organizace (Rinehart, 2005). 

V průběhu výzkumu bylo rovněž učiněno několik neformálních rozhovorů se 

členy a trenéry klubu, které řešitele diplomové práce navedly na určitá problematická 

místa pro další zkoumání, jako např. špatná komunikace mezi trenéry či nespokojenost 

členů klubu se samotným rozdělením skupin. 

 

4.3.2. Analýza textů a dokumentů 
 

Analýzy textů a dokumentů bylo využito pro zkoumání hned několika typů dat. 

Na prvním místě to byly stanovy z roku 1991, které vyjadřují hlavní zaměření klubu a 

definují organizační strukturu. Na druhém místě to bylo účetnictví pro rok 2010 

poskytující konkrétní informaci o finanční situaci klubu. Na třetím místě to potom byly 

údaje o počtu členů, cenách kurzů a úspěších na soutěžích z příslušných interních zdrojů 

a webových stránek. Stanovy klubu a souhrn rozpočtu pro rok 2010 je uveden v příloze.   

 

4.3.3. Dotazník 
 

Písemné dotazníky určené pro členy klubu (děti) a jejich zákonné zástupce 

(rodiče) z řad dívčích rokenrolových formací (jádro klubu) se ukázaly jako velice 

důležitý zdroj informací o názorech na charakter klubu a jeho jednotlivé funkce. Tyto 

informace také posloužily jako podklad pro interní část SWOT analýzy.  

Dotazník byl rozdělen na čtyři části. První část „Když se řekne Silueta“ se 

orientovala na otázky charakteru klubu, důvody pro členství a největší přednosti a 

nedostatky klubu. V této části nalezneme otevřené otázky (umožní zjistit i možná 

nečekané odpovědi) a uzavřené otázky (snadné pro pozdější kvantifikaci dat). 
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Druhá část potom hodnotila spokojenost se službami (obsah tréninků, osoba 

trenéra, lokalita a vybavení tělocvičen, cena atd.), zájem o nabídku dalších aktivit nad 

rámec běžného tréninku (např. zájem o mimotréninkové aktivity, zájem o předměty 

s logem Siluety) a důvody pro možný odchod ze Siluety.  

Třetí část se potom věnovala oblasti řízení klubu, včetně úrovni organizace, 

komunikace, informovanosti, propagace atd. Většina otázek v těchto dvou částech měla 

formu uzavřených či polozavřených odpovědí a číselných škál. 

Poslední, čtvrtá část zahrnovala základní informace o respondentech (věk, 

bydliště) a filtrační otázky pro samotné vyhodnocování dotazníku (délka členství, u 

rodičů vztah ke sportu a soutěžní kategorie). Dotazníky jsou opatřeny vysvětlujícím 

textem o účelu dotazníku, návodem k vyplnění a ujištěním o zachování anonymity 

údajů.  

 Bylo rozdáno 200 dotazníků členům klubu a jejich zákonným zástupcům napříč 

věkovými kategoriemi. Návratnost dotazníků byla velmi dobrá - 83% u zákonných 

zástupců a 87% u členů klubu. Tyto počty vrácených dotazníků také odpovídají 

věkovému rozložení soutěžní části klubu a představují cca třetinu všech členů TASK 

Silueta Praha, sekce dívčí formace a k nim se vztahující přípravky. Výsledky 

z dotazníku tak můžeme považovat za vysoce relevantní.  

Pilotní výzkum nebyl proveden, avšak obsah dotazníku byl konzultován 

s vedoucí klubu paní Mgr. Pačesovou a několika trenéry a zákonnými zástupci. Údaje o 

respondentech následují v přiložených grafech  a tabulkách v kapitole 4.4.  

 

4.3.4. SWOT analýza 
 

Poslední metoda, analýza SWOT, potom představuje zásadní krok pro sestavení 

strategického plánu TASK Silueta Praha, neboť svým zhodnocením současné situace (z 

pohledů vnitřních zdrojů a vnějšího okolí) ukazuje na reálné možnosti a ohrožení klubu 

do budoucna a představuje tak kontrolní mechanismus pro sestavení realistického plánu. 

Pro určení vnitřních zdrojů bylo využito všech výše zmíněných metod; pro určení 

příležitostí a ohrožení byly provedeny jednotlivé analýzy vnějšího okolí – analýza 

konkurence, politicko-právní prostředí, vývoj obyvatelstva, popularita daného sportu, 

obliba u masmédií atd.  

 

 



 46 

4.4 Základní informace o respondentech dotazníku (dívčí formace) 

 

Tabulka č. 10: Členové klubu - věk, bydliště, délka členství a soutěžní kategorie 

Děti 
Věk % n Bydliště % n jak dlouho % N Kat. % n 
8-9 16,1% 14 Praha 7 35,6% 31 1-2 18,4% 16 Děti 33,3% 29 

10-11 12,6% 11 Klánovice 11,5% 10 3-5 35,6% 31 junioři 41,4% 36 

12-13 31% 27 Ostatní 52,9% 46* 6+ 46% 40 hlavní 25,3% 22 

14-15  24% 21             
16-17 8% 7             
18+ 6,9% 6             
Celkem 100% 87   100% 87   100% 87   100% 87 

* nejvíce: Praha 1,5,6,8,9, ale také např. Líbeznice, Chodov, Horoměřice, Tuchoměřice, Nové Bučovice, Radotín 
 

Zdroj: Outratová, 2011 

 

Tabulka č. 11: Zákonní zástupci - věk, bydliště, sportovci či nesportovci, délka členství 

dětí a soutěžní kategorie dětí 

Rodiče 
Věk % n Bydl. % N Sport. % n jak dl. % n Kat. % n 
do 30 1,2% 1 Pha 7 33,7% 28 Ano 59% 49 1 2 17% 14 přípr. 26,5% 22 
do 40 65% 54 Klán. 15,7% 13 Ne 41% 44 3 5 35% 29 Děti 26,5% 22 

do 50 27% 22 Jiné 50,6% 42     6+* 48% 40 Junioři 33,7% 28 

50+ 7% 6             Hlavní 13,3% 11 

Celkem 100% 83   100% 83   100% 83   100% 83   100% 83 
* Velký počet ale také přes 8, 10, 12 let… 
 

Zdroj: Outratová, 2011 

 

Graf č. 1: Věkové rozložení členů a jejich zákonných zástupců 
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Zdroj: Outratová, 2011 
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Graf č. 2: Aktivní sportování zákonných zástupců a doba člena (dítěte) v Siluetě 
 

Rodiče – sportovci/nesportovci  Doba člena v Siluetě 

ano

ne

1 až 2

3 až 5

6 a více

 
Zdroj: Outratová, 2011 

 

Tabulka č. 12: Bydliště členů klubu v závislosti na věkové kategorii 

Bydliště členů klubu v závislosti na věkové kategorii 
  přípravky Děti junioři Hlavní 
Bydliště % n % N % n % N 
Pha 7, Klánovice 82% 18 68,2% 15 57,1% 16 28,6% 4 
Pha 1,6,8,9, východ 13,5% 3 22,7% 5 28,6% 8 42,9% 6 
Pha 2,3,4,5,10 a ost. 4,5% 1 13,6% 3 14,3% 4 28,6% 4 
Celkem 100% 22 100% 22 100% 28 100% 14 

 

Zdroj: Outratová, 2011 

 

Graf č. 3: Bydliště členů klubu v závislosti na věkové kategorii 
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Zdroj: Outratová, 2011 
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5. PŘÍPADOVÁ STUDIE TASK SILUETA PRAHA 

 

Jak již bylo několikrát zmíněno, koncept strategického plánování není u většiny 

neziskově orientovaných klubů využíván vůbec či, jen částečně. Tak je tomu i jednotky 

občanského sdružení Silueta – Taneční a sportovní klub Silueta Praha, která se díky 

nadšenému vedení a entusiastické skupině trenérů rozrostla na více než 300 členů a  je 

velice úspěšná na soutěžím poli tanců Rock’n’Roll a Disco Dance. Je zde však 

předpoklad, že potenciálu tohoto sportovního klubu není maximálně využito. Proto se 

domnívám, že analýza TASK Silueta Praha poslouží jako ideální příklad pro znázornění 

benefitů konceptu strategického plánování a pro tvorbu doporučení i pro ostatní 

sportovní kluby dětí a mládeže střední velikosti. 

Druhou jednotkou občanského sdružení Silueta je potom Taneční soubor Silueta 

IRIS, která bude v této práci několikrát zmíněna, avšak její zahrnutí do tvorby 

strategického plánu by bylo nad rozsah této diplomové práce.  

 

5.1. Historie klubu 
 

V roce 1981 vytváří Mgr. Eva Pačesová, absolventka UK FTVS v Praze, klub 

pohybové výchovy při Domu Dětí a mládeže Prahy 7 a těší se rostoucí popularitě svých 

kurzů. O deset let později je potom počet zájemců již takový, že Mgr. Eva Pačesová 

zakládá k 1. červnu 1991 občanské sdružení Silueta, organizačně rozdělené na Taneční 

a sportovní klub Silueta a Taneční soubor IRIS, který se pod vedením Ing. Sašy 

Valečkové věnuje dobovým tancům a country. TASK Silueta Praha zahrnuje různé 

kurzy se zaměřením na  Disco Dance, scénický tanec, mažoretky a „cheerleaders“.  

Velkou změnou je potom příchod Jana Haise roku 1993, který v té době 

s občasnou pomocí pana Viléma Prchlíka trénuje několik úspěšných rokenrolových 

párů. Brzy poté se začíná systematicky pracovat s nadmírou děvčat, které ne všechny 

mohou vyzkoušet párový rokenrol a nacvičují tak skupinovou sestavu s prvky 

akrobatického rokenrolu. Ta zaujme Český svaz akrobatického Rock’n’Rollu (dále 

ČSAR) a v roce 1998 se objevuje kategorie dívčích formací na prvních českých, a 

později i evropských závodech, kde Silueta sbírá mnohé cenné kovy. Dívčím 

rokenrolovým formacím se začínají věnovat všechny skupiny a Disco Dance se 

postupně stává doplňkovým tancem.  
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V období mezi lety 1991 až 1998 se Silueta vedle soutěžní činnosti věnuje také 

působení na nejrůznějších vystoupeních a tanečních show jako například na akcích FOD 

ARABELA – týmu celebrit, kteří své výtěžky z akcí věnovali na Fond ohrožených dětí. 

V roce 1997 také vzniká podskupina IRIS pod vedením Ing. Alexandry Valečkové a 

Jany Molíkové se zaměřením na dobový tanec, country a později i šerm.  

V roce 2003 se Silueta rozšiřuje o taneční klub „Trosky” paní Gabriely 

Endrisové, avšak po šesti letech je spolupráce bohužel přerušena a paní Endrisová 

vytváří nový oddíl Alpha. V Siluetě však zůstává slečna Kateřina Divišová, která se 

stává vedle pana Jiřího Haise klíčovou trenérkou rokenrolových párů.  

Velké popularitě se těší především sekce dívčích formací, které se od 

začínajících tří skupin „Baby“, „Basic“ a „Magic“ k červnu roku 2011 rozrostly na pět 

přípravek a devět soutěžních skupin. Vedle párového rokenrolu, dívčích formací a 

Disco Dance rovněž nadále fungují skupiny IRIS a step a objevuje se nový kurz určený 

pro maminky členů klubu.  

 

Tabulka č. 13: Přehled úspěchů TASK Silueta Praha (k 30.6.2011) 

Tanec Soutěž Přehled úspěchů 

MS 2006 – 1. místo DFS „Magic“ 

2007 – 2. místo DFS „Magic“, 3. místo DFJ „Angels“ 

2009 – 2. místo DFJ „Mystique“  

ME 2005 – 1. místo žáků Kejklíček, Šemberová 

2009 – 1. místo DFJ „Mystique“ 

MP 2008 – 1. místo DFS „Crazy“, 2. místo DFS „Cheers“ 

Rokenrol 

MČR 1999 – 2011 1. místa v dětských, juniorských a seniorských 

kategoriích (vyjma DFS v roce 2008 a 2011) 

2002 – 2011 1. místa v kategoriích žáci, junioři a kategorie C, B 

Disco 

Dance 

MS, ME, 

MČR 

2006-2011 finálová umístění dětských a juniorských duet 

Neubauerová, Kladišovská a Oždiánová, Kubásková 
 

Legenda: MS, ME, MČR = Mistrovství světa, Evropy, ČR, MP = Mezinárodní pohár 

Zdroj: Outratová, 2011 

 

Mezi největší úspěchy patří například titul mistrů světa 2006 a vice mistrů světa 

2007 seniorské formace „Magic“, titul druhých vice mistrů světa juniorské formace 

„Angels“ ve stejném roce, tituly vice mistrů světa  a mistrů Evropy juniorské formace 

„Mystique“ v letech 2009 a 2010 a množství titulů mistrů České Republiky. Přehled 

nejvýznamnějších úspěchů je uveden výše.  
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5.2. Současný profil organizace 
 

5.2.1 Zaměření klubu 
 

V současné době čítá TASK Silueta Praha 306 členů (červen 2011) a svými 

sportovními výsledky se řadí mezi nejúspěšnější taneční kluby dětí a mládeže v České 

republice, ale i na světovém rokenrolovém poli. Zájemci mohou navštěvovat kurzy:  

a) výkonnostního sportu: párový akrobatický rokenrol, dívčí rokenrolové 

formace, disco dance a jim předcházející obecné přípravky pro nejmenší , 

b) rekreační kurzy:  step a mix tanců pro maminky. 

 

Kurzy probíhají v Praze 7 a v Praze Klánovicích a přehled jednotlivých skupin 

následuje v průběhu této kapitoly. Z počtu členů v jednotlivých sekcích (výkonnostní 

sport: 280 členů, rekreační sport: 26 členů), vyplývá především soutěžní zaměření 

tohoto klubu. Silueta se ale také angažuje na mnohých vystoupeních a dalších kulturně 

společenských akcích a klade důraz na přátelskou atmosféru, kooperaci a nadšení pro 

společnou věc a pohyb.  

 

5.2.2. Charakter klubu 
 

TASK Silueta Praha se charakterizuje jako úspěšný taneční klub se skvělou 

atmosférou napříč jednotlivými skupinami a poskytnutím šance každému, a to bez 

předchozího náboru talentů. Skupina trenérů, většinou z vlastních řad bývalých 

tanečníků, zajisté dále podporuje tento přátelský a soudržný charakter. 

Na základě dotazníku, zkoumajícího kvality Siluety a také její charakterové 

vlastnosti, jsou tyto atributy uváděny a pozitivně hodnoceny samotnými členy a jejich 

zákonnými zástupci. Z odpovědí v dotazníku (uvedených na následující straně) potom 

vyplývá základních pět charakterových vlastností TASK Silueta, kdy jejími přednostmi 

jsou: 
 

1. tanec a styl tance, který je vyučován 

2. smysluplný program pro volný čas dětí a mládeže, 

3. nadšení a obětaví trenéři,  

4. skvělá atmosféra a dobrý kolektiv, 

5. úspěšnost na soutěžích. 
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Tabulka č. 14: Odpovědi na otázky charakteru klubu 1 
 

Když se řekne Silueta, co se vybaví jako 1.? Co se Vám/ti na Siluetě líbí? 
  Rodiče Děti   Rodiče Děti 
  % N % n   % n % N 
Tanec 41% 34 33,3% 29 přístup k dětem 15,7% 13 1,2% 1 

Klub 25,3% 21 33,3% 29 
Nadšení a práce 
trenérů 10,8% 9 8,4% 8 

Postava, pohyb 18,1% 15 6% 5 Způsob trénování 12% 10 7,2% 6 
Kolektiv 3,6% 3 15,7% 13 Tanec, dobrá úroveň   25,7% 20 
Eva 4,8% 4 1,2% 1 Kolektiv   31,3% 26 
Pohoda 1,2% 1   Atmosféra 12% 10 3,6% 3 
Vítězství 1,2% 1   Úspěšnost 7,2% 6 8,4% 7 
Tréninky a soutěže  2,4% 2 4,8% 4 Blízkost bydliště 3,1% 3   
Dobrá volba 
kroužku 1,2% 1   

Možnost uplatnění 
všech dětí 5,7% 5 3,6% 3 

Hudba    3,6% 3 
Motivace, sport. 
duch 4,2% 4   

Skvělí trenéři 1,2% 1 1,2% 1 
Domácí prostředí, 
zábava 2,1% 2 4,8% 4 

Zábava   1,2% 1 
Trénink, účast na 
soutěžích 3,1% 3 3,6% 3 

Část mého života   1,2% 1 Profesionalita/přístup 3,1% 3   
Jiné 4,8% 4 6% 5 Choreografie 1% 1   
      Jiné  14 7,2% 6 
Celkem 100% 83 100% 87   100% 83 100% 87 

 

Zdroj: Outratová, 2011 
 

Tabulka č. 15: Odpovědi na otázky charakteru klubu 2 
 

Proč právě Silueta?  
Rodiče Děti 

  % n   % N 
Dobré využití volného času dítěte 51,8% 43 Baví mě náplň tréninků 35,6% 31 

Dítě baví náplň tréninků 40,9% 34 Silueta je úspěšná na soutěžích 33,2% 30 

Blízkost bydliště 
36,1% 

30 Lepší atmosféra než v jiných 
tanečních klubech 

32,1% 28 

Doporučili nám ji známí 32,5% 27 Doporučili mi ji známí 26,4% 23 

Osobnost trenéra 26,3% 22 Osobnost trenéra 16,6% 15 
Silueta je úspěšná na soutěžích 24,1% 20 Mám to blízko 15,1% 14 

Lepší atmosféra než v jiných 
tanečních klubech 19,1% 

16    

Poměr ceny a služby 11,7% 9    

Celkem - -   - - 
 

Zdroj: Outratová, 2011 
 

Tyto atributy jsou potom i největší zbraní proti konkurenci ostatních tanečních 

klubů a jiných volnočasových nabídek pro děti a mládež, které budou představeny 

v následující subkapitole.  
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5.2.3 Konkurence 
 

Konkurence klubu TASK Silueta Praha by mohla být rozdělena na dvě skupiny: 

 

a) ostatní taneční kluby zaměřené na rokenrol a Disco Dance, 

b) ostatní volnočasové nabídky na Praze 7 a v Praze Klánovicích. 

 

Díky dosti specifickému zaměření, úspěšnosti na soutěžích a výše popsaným 

pozitivům členství v TASK Silueta Praha, je však konkurence spíše malá. Odchod dětí 

je zaznamenán nejvíce u přípravek (cca 1/3 nových dětí), kde je odchod přirozený, 

neboť se jedná o věk, kdy děti hledají své budoucí zaměření a zkouší více kroužků 

v okolí svého bydliště, a ve věku puberty (rovněž cca 1/3 členů), kdy s nástupem na 

gymnázia či obecnou změnou zájmů mají některé děti pocit, že pravidelný trénink 

zabírá příliš volného času, chtějí ještě vyzkoušet něco nového, či se objevují první 

zranění.  

U dětí, které chtějí tancovat a soutěžit, je konkurence minimální. V Praze 

existuje několik dalších klubů nabízející párový rokenrol a dívčí rokenrolové formace 

(Kolb Dance VSK FTVS Praha, Sokol Pražský, Sokol Jinonice, Kampa Praha, TAKT 

Královské Vinohrady a Alpha), avšak tyto kluby s výjimkou Kolb Dance VSK FTVS 

Praha jsou velikostí spíše menšího rozsahu a věnují se na prvním místě rokenrolovým 

párům. Nicméně ani u rokenrolových párů, ani u dívčích formací nebyl zaznamenán 

žádný přesun. 

U kategorie Disco Dance potom existují v Praze dva úspěšnější kluby (ATS 

Domino Praha a Pohyb Praha), avšak Disco Dance je v Siluetě provozováno spíše jako 

doplňková aktivita, a vyjma těch dívek, které by se Disco Dance chtěly věnovat naplno, 

nejsou tyto kluby pro Siluetu konkurencí.  

Cenově je také TASK Silueta Praha na srovnatelné či spíše nižší úrovni. 

Například ceny v ATS Domino se pohybují okolo 3300,-Kč za kurz 1x týdně po 1 

hodině (ATS Domino).  

Zbývajícím kurzem TASK Silueta Praha je potom step, nicméně tento kurz je 

čistě rekreačního charakteru a na Praze 7 jediný, a nalezne si tak každoročně dostatečný 

počet zájemců.   

Největším konkurentem je tak Silueta sama sobě, kdy pokud by se výrazně 

zhoršila na soutěžích, či v poskytování svých služeb, mohlo by hrozit riziko, že děti by 

skončily s tancováním úplně a hledaly si zcela jinou aktivitu.  
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 5.2.4. Hlavní současné funkce organizace 
 

Jak již bylo uvedeno v této kapitole, TASK Silueta Praha je klub především 

soutěžní a musí tedy zajišťovat mnoho přídavných aktivit nad rámec činností běžného 

poskytovatele volnočasových aktivit pro děti a mládež. Pro přehledné zpracování 

uvádím výčet všech funkcí rozdělených v sekcích dle Čáslavové (2009).  

 

a) Funkce pro sportovce a trenéry 

Pro sportovce: 

- zabezpečování kvalitního obsahu tréninků včetně zajištění trenérů a 

maximální využití sportovního potenciálu člena TASK Silueta Praha 

- spolupráce s DDM Praha 7 na organizaci kurzů a prostorovém zajištění  

- organizace soustředění a dalších přídavných tréninků 

- tvorba choreografie, návrh a realizace kostýmu včetně účesů, líčení a 

dalších doplňků, „mixáž“ soutěžní hudby 

- zprostředkování účinkování na nejrůznějších vystoupeních 

- organizace vystoupení pro členy klubu a jejich rodiče a přátele 

- přihlašování člena klubu na závody a do příslušných svazů, organizace 

závodů (poskytnutí informací, případné zajištění dopravy a ubytování) 

- zajištění klubové reprezentační soupravy 

- zabezpečování lékařské péče (pravidelné zdravotní prohlídky) 

- administrativa spojená s platbami členských příspěvků a kurzovného 

- organizace dalších společenských akcí klubu (oslavy narozenin, vánoční 

večírky, předprázdninové rozlučky apod.) 

- poskytování informací, komunikace se zákonnými zástupci 

- podpora rekreačních kurzů (step, mix tanců pro maminky) 
 

Pro trenéry: 

- zajištění finanční odměny za tréninky a soustředění 

- nabídka a finanční spoluúčast na trenérských a „porotcovských“ školách 

a jiných školeních a seminářích 

- nabídka zaškolení pro začínající trenéry formou hospitalizací 

- organizace společenských akcí klubu pro trenéry klubu 

- zajištění reprezentační teplákové soupravy zdarma 
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b) Vytváření podmínek pro realizaci sportu cílových skupin organizace 

- Zajištění tréninkových prostor v DDM Praha 7 a dalších tělocvičnách 

- zajištění dostatku přenosných rádií a nosičů s moderní hudbou 

- zajištění nářadí a náčiní pro gymnastickou průpravu dívek a tzv. „lanče“ 

pro nácvik akrobatických rokenrolových figur s partnerem 

- nákup vybavení pro tréninková soustředění, vystoupení a další akce 

klubu (např. lékárna, fotoaparát, videokamera, odměny dětem apod.) 

 

c) Komunikace a propagace činnosti sportovní organizace 

- webové stránky klubu (www.siluetapraha.com) 

- oficiální letáčky na nástěnkách ZŠ na Praze 7 a Praze Klánovicích 

- PR články (časopis Hobulet Prahy 7) 

- osobní nábor nových členů v DDM Praha 7 a možnost vyzkoušení si 

první hodiny zdarma, otevřené hodiny pro rodiče přípravek 

- organizace mezinárodních rokenrolových soutěží (MS, Letenský pohár)  

- organizace vystoupení TASK Silueta Praha a účast na mnohých 

vystoupení (maturitní plesy, akce pro děti a mládež, firemní večírky atd.)  

- vystoupení předsedkyně klubu a trenérů při TV a rádio vysílání 

z významných soutěží 

- používání klubového loga  
 

Obrázek č. 3: Logo TK Silueta Praha 

 

 

 

 

Zdroj: Outratová, 2011 
 

d) Ostatní funkce pro cílové skupiny 

- udržování aktivní spolupráce s městskou částí Praha 7 a řediteli ZŠ Prahy 

7 a Prahy Klánovice a orgány státní správy 

- řízení klubu 

- komunikace s případnými sponzory a dárci 

- zajištění dobrovolníků pro organizaci Letenského poháru 

- nabídka komerčních vystoupení včetně možného zajištění hostesek 
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V součtu potom můžeme shrnout činnost TASK Silueta Praha do čtyř oblastí, 

jejíchž úroveň a využitý potenciál budou dále rozebrány v situační analýze TASK 

Silueta Praha. Jsou jimi: 

 

1. tréninková činnost včetně účasti na soutěžích a vystoupeních, 

2. nabídka komerčních tanečních vystoupení a choreografií na klíč,  

- např. FILA s Albertem Tombou, Zlatý volant, vystoupení s Chuck 

Berry v Lucerně, show „Vyvolení“ TV Nova či akce pro firmy Sinot Tip, 

Aegon, Mary Kay a další 

3. organizace vystoupení a mezinárodních závodů  

- novoroční vystoupení TASK Silueta Praha 

- mezinárodní soutěž Letenský pohár 2004-2010 

- MS juniorských a párových formací 2009 

4. komunikace s cílovými skupinami, propagace klubu. 

 

5.2.5 Přehled cílových skupin  
 

Tabulka č. 16 Přehled cílových skupin TASK Silueta Praha 
a) Interní skupiny b) Externí skupiny 
1. Tanečníci – současní a potenciální 1. Partneři  
2. Rodiče – současní a potenciální 2. Dárci a sponzoři   
3. Trenéři a ostatní personál 3. Autority (MČ Praha 7, DDM, ČSAR, CDO) 

4. Zákazníci  
5. Fanoušci 

Zdroj: Outratová, 2011 

 

Z hlediska samotné existence a činnosti klubu jsou nejvýznamnějšími cílovými 

osobami interní skupiny – tanečníci (současní a potenciální členové) tvořící podstatu 

fungování TASK Silueta, a u většiny členů mladších 18ti let jejich zákonní zástupci, na 

kterých je TASK Silueta závislá po finanční stránce a po stránce spokojenosti 

s nabízenými službami. V rámci interních skupin také samozřejmě nesmíme 

zapomenout na vlastní trenéry a ostatní personál, kteří dávají formu tanečním kurzům. 

Druhou skupinou jsou potom externí skupiny, které mohou být rozděleny na 

skupiny: 1. partneři (např. ZŠ s možností pronájmu tělocvičen, krejčové na realizaci 

kostýmu či vlastníci prostor k pořádaným vystoupením a soutěžním), 2. dárci a sponzoři 

(většinou z řad rodičů), 3. autority (MČ Prahy 7, DDM, ČSAR, CDO), 4. zákazníci 

(zájemci o taneční vystoupení a choreografie na klíč) a 5. fanoušci klubu.   
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a) Interní skupiny 

 

Tabulka č. 17: Přehled skupin členů TASK Silueta Praha k 30.6.2011 

Název skupiny 
Počet 
členů Věk 

Počet 
trénin

ků 

Cena (rok) 
DDM + OS Výsledky 2011 

Párový rokenrol 
Děti a žáci 16 6-11 2-6 4300 + 1200 1. místo MČR 
Junioři, C 12 12-18 4-6 4900 + 1200 1. místo MČR 

A, B 12 16-24 4-6 4900 + 1200 2. a 3. místo MČR 
Dívčí formace 

Sweeties 18 6-8 3 3400 + 1200 DFD 3. místo MČR 
Diamonds 16 8-11 3 4600 + 1200 DFD 1. místo MČR 

Daisy 18 9-13 3 4600 + 1200 DFJ 4. místo MČR 
Cherries 11 11-14 3 4600 + 1200 MS 

Fresh 16 12-15 3 4600 + 1200 DFJ 2. místo MČR 
Mystique 15 12-15 3 4300 + 1200 DFJ 1. místo MČR 
Cheers 18 14-22 3 4600 + 1200 DFS  
Angels 18 15-24 3 4600 + 1200 DFS 2. místo MČR 
Destiny 7 22-27 2 2800 + 600 MS 1. místo MČR 

Disco Dance 

Malá formace 8 7-10 1 900,- Finálová umístění 
v regionu Čechy 

Jednotlivci a 
dua 

22 5-16 1 900,- Finálová umístění 
včetně MČR 

Přípravky 
Praha 7 – Pidi 16 4-5 1 1100 + 600 - 
Praha – Baby 15 5-6 1 1100 +600 - 
Praha 7 – Mini 18 6-7 2 2150 + 600 - 
Klánovice – I. 6 5-6 1 1100 + 600 - 
Klánovice – II. 18 7-10 2 1500 + 600 - 

Ostatní rekreační kurzy 
Step 12 22-28 1 3000 + 600 - 

Goldies 14 24-60 1 1800 + 600 - 
 

Zdroj: Outratová, 2011 

 

1. Členové klubu (306) – jsou tanečníci ve věku od 4 do 60 let a jejich rozdělení do 

jednotlivých skupin, počet tréninků, výše poplatků a nejvýznamnější úspěchy jsou 

zobrazeny ve výše uvedené tabulce. Pro tuto skupinu je určena většina činností TASK 

Silueta Praha a pro účely získání nových členů jsou určeny: webové stránky klubu, 

letáčky, nábor v DDM Pha7 a účast na nejrůznějších vystoupeních a soutěžích. 

2. Zákonní zástupci (cca 500) – jsou rodiče členů pod 18 let. Pro rodiče jsou pořádány 

informační schůzky a aktivní rodiče mohou navštěvovat kurz pro maminky „Goldies“ 

a pomáhat s organizací vystoupení a závodů.  

Členové/ zákonní zástupci platí dvojí poplatky, a to kurzovné DDM Praha 7 

(náklady na tělocvičnu a trenéra) a klubové příspěvky (příspěvek pro TASK Silueta 

Praha zajišťující soutěžní, organizační a administrativní funkce klubu).  
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3. Trenéři a ostatní personál klubu (26) – představují charakter i obsah náplně klubu a 

jsou motivováni stálým hodinovým příjmem a v případě trenérů poměrně velmi 

volnou rukou co se týče obsahu náplně tréninků, účasti svěřenců na soutěžích atd. 

V soutěžním roce 2010/2011 se trenérský tým skládal ze 16 stálých trenérů, 6 

asistentů a 2 trenérů-koučů mentorující nové trenéry. 

 

b) Externí skupiny 

 

Právnické skupiny umožňují chod a provádění všech aktivit TASK Silueta Praha 

a dobré vztahy s nimi musí být dále posilovány pomocí osobních setkání, telefonických 

rozhovorů a webových prezentací a nabídek. Pro konkrétnější představu uvádím 

příklady jednotlivých skupin: 

 

1. Partneři pro oblasti:  

- zajištění tréninků a účasti na soutěžích (např. ZŠ, krejčové, střihači hudby) 

- organizace soustředění (např. rekreační zařízení a zdravotníci) 

- organizace vystoupení a závodů (např. pronajímatelé sálů, osvětlovači, zvukaři) 

- propagace (např. správce webových stránek) 

2. Sponzoři a dárci - právnické osoby většinou z řad rodičů 

3. Autority - ÚMČ Praha 7, DDM Prahy 7, ČSTV, ČSAR, CDO 

4. Zákazníci - osoby a organizace se zájmem o vystoupení či choreografie na klíč.   

5. Fanoušci klubu (cca 1200) - většinou z řad příbuzných a kamarádů. 

 

Na závěr uvádím demografický a psychografický profil jednotlivých skupin: 

 

Tabulka č. 18: Profil cílových skupin tanečníci, rodiče a fanoušci 

Název Věk Bydliště Status Profil 

Tanečníci 4-60 Praha 

(přednostně P7 

a Klánovice) 

Vyšší až 

střední třída 

- cílevědomé děti a dospělí 

motivovaní radostí z pohybu, 

kolektivu, a úspěchu na soutěžích 

Rodiče 24-65 Praha Vyšší až 

střední třída 

- vzdělaní lidé se zájmem o 

smysluplné využití volného času 

dítěte, často sami sportovci 

Fanoušci 8-99 Praha Všechny 

třídy 

- příznivci tanečního sportu či 

příbuzní a kamarádi členů 

Zdroj: Outratová, 2011 
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5.2.6 Organizační struktura 
 

a) Spojení s DDM Praha 7  

 

Organizační struktura TASK Silueta není na první pohled zcela transparentní. 

V historii klubu se můžeme dočíst, že taneční klub se rekrutoval z několika tanečních 

kroužků organizovaných DDM Prahy 7, ale ačkoliv se tyto taneční kroužky v průběhu 

let rozrostly na několik stovek členů, jedná se stále o kurzy pražského DDM. Vzhledem 

k závodní povaze většiny kurzů však přestávalo být toto uspořádání dostačující a došlo 

ke zřízení občanského sdružení Silueta zastřešující jednotky: Taneční a sportovní klub 

Silueta Praha a Taneční soubor Silueta IRIS, které zabezpečují všechny ostatní funkce. 

 Kurzy jsou tedy oficiálně nabízeny jako kroužky DDM Praha 7 s výhodou 

stabilního prostorového zázemí. TASK Silueta Praha potom udává těmto kroužkům 

soutěžní rámec a směr vývoje, a zajišťuje všechny ostatní aktivity (jako např. 

vzdělávání trenérů, organizace soustředění, propagace atd.) viz kapitola funkce 

organizace. Pro účely pokrytí těchto aktivit platí členové klubu tzv. klubový příspěvek, 

jehož výše je stanovena valnou hromadou. 

 Personálně je kooperace DDM Praha 7 a TASK Silueta Praha, o.s. propojena 

předsedkyní klubu Mgr. Evou Pačesovou, která je stálou zaměstnankyní DDM Praha 7 

jako vedoucí tanečního úseku a dále má na starosti další aktivity DDM. Všichni trenéři 

jsou také pedagogickými pracovníky DDM. Předsednictví Mgr. Evy Pačesové v TASK 

Silueta Praha je potom čistě dobrovolnou činností. Nyní již ale konkrétně k organizaci 

TASK Silueta Praha, kde se odehrává veškeré dění klubu.  

  

b) Organizace občanského sdružení Silueta a TASK Silueta Praha 

 

Silueta, o.s. následuje právně určené organizační schéma pro občanské sdružení 

a skládá se z: 1. valné hromady, 2. výkonného výboru a 3. revizní komise. Jedním ze tří 

původních zakladatelů je potom i předsedkyně klubu paní Mgr. Eva Pačesová, která má 

ústřední funkci ve všech rozhodovacích procesech. 

 Valná hromada (zvlášť pro TASK Silueta Praha a Silueta IRIS) se schází 

jednou ročně a tvoří ji zástupci členů klubu, trenérů a vedoucích činitelů. Hlasuje o 

nejrůznějších otázkách, jako např. o výši klubového příspěvku. Její rozhodnutí potom 

realizuje výkonný výbor, který se skládá z pěti členů  a má za úkol poskytnout oddílům 

veškeré prostředky pro jejich úspěšnou závodní a tréninkovou činnost. 
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V TASK Silueta Praha potom mohou jednotlivé skupiny prosazovat své zájmy 

skrze výbor oddílu skládajícího se z trenéra skupiny a zvolených dvou zástupců z řad 

členů, resp. zákonných zástupců. Pro ujasnění činnosti jednotlivých skupin je až dvakrát 

ročně trenérem svolávána členská schůze. Posledním článkem organizace TASK Silueta 

Praha je potom revizní komise, která dohlíží nad správností počínání všech 

organizačních složek klubu. 

 

Diagram č. 9: Organizační schéma TASK Silueta Praha 
 

 

Zdroj: Outratová, 2011 

 

c) Specifika TASK Silueta Praha a možné problémy plynoucí z organizace klubu  

 

 Významným specifikem organizační struktury TASK Silueta Praha jsou značné 

pravomoci jednotlivých trenérů. Sami si určují směr vývoje své taneční skupiny (včetně 

obsahu tréninků, účasti na soustředění, vystoupeních a soutěžích, volbě kostýmu atd.), 

komunikují s rodiči a vyřizují veškerou administrativu. Tento zcela decentralizovaný 

přístup na jedné straně podporuje motivaci, kreativitu a míru odpovědnosti trenérů, na 

straně druhé se však skupiny v mnohém rozchází, chybí koncepčnější plánování a jedná 

se o jakousi organizovanou anarchii přinášející mnohé problémy.  

 Například stále nebyl zaveden systém postupu členů do vyšších kategorií; každá 

skupina tak zůstává sama sebou, ať už má členů nadbytek či nedostatek. To samozřejmě 

brání dosahování maximálních sportovních výkonů. 

  

 

Předsedkyně klubu 
Mgr. Eva Pačesová 

  

Valná hromada Výkonný výbor 
 
Mgr. Eva Pačesová, 
Mgr. A. Valečková,  
Jiří Hais 
Lucie Řánková 
Lenka Hrabová 

Revizní komise 

Oddíly 

Členská schůze 

Výbor oddílu 
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 5.3. Poslání a volba cílů 

 

Stanovy občanského sdružení Silueta hovoří o smyslu a účelu sdružení, jehož 

obsahem je: „poskytnout prostor všem občanům, kteří chtějí pomoct radou, činností 

nebo finančními prostředky na provoz Sdružení, tj. všech činností a akcí, které Sdružení 

pořádá či organizuje. Tj.: účast na tanečních vystoupeních a akcích, pořádání akcí 

s tanečním programem, účast na soutěžích a jejich pořádání.“ 

Toto obecné poslání potom poskytuje prostor pro jednotlivé cíle, které je pro 

potřeby strategického plánování nutné blíže specifikovat a kategorizovat. 

V následujícím přehledu uvádím hlavní oblasti cílů TASK Silueta Praha rozdělených 

dle Čáslavové (2009) na oblasti cílů sportovních, ekonomických (včetně cílů 

organizačních a marketingových) a sociální. Jednotlivé cíle a opatření k naplnění těchto 

oblastí včetně určení termínů, kompetentních osob za jejich naplnění a termínů a 

způsobů kontroly budou prezentovány ve strategickém plánu rozvoje. 

 

5.3.1. Sportovní cíle 

 

Dosahování sportovních výsledků není jediným cílem TASK Silueta Praha, 

avšak vzhledem k soutěžní povaze 91,5% kurzů se jedná o cíl velice důležitý. 

Zajímavým pohledem od samotných členů klubu a jejich zákonných zástupců, jsou 

odpovědi v dotazníku na otázku: „Co je pro Vás/tebe důležitější: prima parta a 

společné zážitky či sportovní výkon a úspěchy na soutěžích?“. 94% rodičů 

upřednostňuje kolektiv nad soutěžními úspěchy! Z výpovědí trenérů ale vyplývá, že 

úspěch na soutěžích je pro rodiče velice významný. Nelehkým úkolem Siluety tedy 

musí být jak udržení dobrého sportovního standardu, tak přátelské atmosféry, která tvoří 

kouzlo TK Silueta Praha.  

 

Tabulka č. 19: „Co je pro Vás/tebe důležitější?“ 

Co je pro Vás/tebe důležitější? 
Rodiče Děti Děti junioři Dospělí 

 % n  % n % % % 
Prima parta 93,98% 78 Prima parta 65% 57 35% 83% 65% 
Úspěch na 
soutěžích 

6,02% 5 Úspěch na 
soutěžích 

35% 30 

    !! !! z to
h

o
: 

65% 17% 35% 
Celkem 100% 83   100% 87  n=29 n=35 n=23 

 

Zdroj: Outratová, 2011 
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Graf. č. 4: „Co je pro Vás/tebe důležitější? (rodiče – vlevo, děti – vpravo) 

Prima
parta

Úspěch na
soutěžích

Prima
parta

Úspěch na
soutěžích

 

Zdroj: Outratová 2011   

 

 Výsledek u dětí už potom není tak jednoznačný. 65% všech dětí by zvolila prima 

partu; 35% však přikládá větší význam úspěchu na soutěžích. Přičemž u skupiny „prima 

parta“ je věkový průměr 13,1 let (většinou juniorské kategorie) a u skupiny „úspěchy na 

soutěžích“ je věkový průměr 10,7 let a dvě třetiny této skupiny tvoří děti.  

Zajímavým výsledkem je rovněž fakt, že 70% dětí, které upřednostňují „prima 

partu“ jsou s výsledky na soutěžích velmi spokojeni, v porovnání se 70% dětí ze 

skupiny upřednostňující „úspěchy na soutěžích“, které se domnívají, že by výsledky 

mohly být lepší. V celkovém součtu se potom 49,2% dětí domnívá, že by výsledky 

mohly být lepší a 51,8% dětí jsou s výsledky spokojeni.  

 

Tabulka č. 20: „Jak jste/jsi spokojen/a s výsledky (dítěte) na soutěžích? 

Jak jste/jsi spokojen/a s výsledky (dítěte) na soutěžích? 
Rodiče Děti 

 % n % N Věkový průměr 
Velmi 66,3% 55 50,6% 44 12,7 
Mohlo by to být 
lepší 

33,7% 28 49,4% 43 
 

13,1 

Moc ne 0% 0 0% 0 - 
Celkem 100% 83 100% 87 - 

Zdroj: Outratová, 2011 
 
Graf č. 5: Spojenost dětí s výsledky na soutěžích v závislosti na upřednostňované 
„prima partě“ či „úspěch na soutěžích“ 
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Zdroj: Outratová, 2011 
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Pro TK Siluetu Praha je tedy dosahování sportovních úspěchů vysoce důležité a 

směrem k tomuto cíli se musí vztahovat celý aparát dílčích opatření. Pro klíčovou 

oblast č. 1- Výkonnostní sport (dále KO.1) navrhuji: 
 

� jasně vymezit linky sportovní přípravy od přípravek až po vrcholové 

skupiny s hlavní orientací na rokenrol a vedlejší orientací na Disco 

Dance (ABC systém: obecná přípravka – postup do sekce párového 

rokenrolu či dívčích formací – následný postup na základě výkonnosti 

člena) – priorita 1, 

 

Diagram č. 10: Systém soutěžních skupin TASK Silueta Praha 

 

Zdroj: Outratová, 2011 

 

� zajistit maximální naplnění sportovního potenciálu člena díky zavedení 

A, B, C systému prostupování skupinami na základě výkonnosti a zajistit 

účast skupin na výkonnostně odpovídajících soutěžích – priorita 1, 

� pracovat se sportovními cíly v rámci sekcí: přípravky, dívčí formace 

rokenrol, párový rokenrol a Disco Dance – priorita 1, 

� zajistit pestré složení tréninků a směrem ke starším věkovým skupinám 

zajistit výuku i jiných druhů tance, např. formou víkendových seminářů – 

priorita 2, 

� zajistit gymnastickou průpravu pro všechny členy vzhledem k měnícím 

se pravidlům ČSAR a CDO – priorita 2, 

� vytvořit komerční taneční skupinu pro dívky od 15ti let, které zvažují 

odchod vzhledem k náročnému časovému vytížení soutěžních skupin – 

priorita 3, 

� nadále zajišťovat sportovní prohlídku ve FN Motol – priorita 1, 

� zajistit další vzdělávání současných trenérů a účast na trenérské škole pro 

nové trenéry – priorita 1. 

   Obecné přípravky 

 

Párový 
rokenrol 

A, B, C 
Dívčí 

formace 

 

Disco 
Dance 
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Mezi sportovními cíly také nesmíme zapomenout na rekreační kurzy stepu a 

mixu tanců pro maminky tvořící KO.2: Rekreační sport, které je nutné dále 

podporovat ve stávajícím rozsahu. 

 

5.3.2. Ekonomické cíle 

 

� Finanční  

 

TASK Silueta Praha má pravidelně vyrovnaný rozpočet, ale pro její finanční 

blaho  je zcela nutné hledat další přídavné zdroje a efektivně přerozdělovat zdroje 

současné. Do KO.3: Finance můžeme zahrnout následující dílčí cíle: 

 

� stanovení dostatečně vysokého členské příspěvku a jeho pečlivý výběr – 

priorita 1, 

� vytvoření finančního rozpočtu pro pokrytí sportovních, organizačních, 

marketingových a sociálních cílů – priorita 1, 

� zajištění přídavných příjmů z podnikatelských aktivit: udržování dobrých 

vztahů s autoritami, získávání sponzorů a dárců, nabídka tanečních 

vystoupení a choreografií na klíč, organizace víkendových tanečních 

seminářů, organizace mimosoutěžních aktivit pro dětskou věkovou 

kategorii, nabídka kolekce s logem Silueta – priorita  2, 

� vytvoření klíče k přerozdělování zisku z podnikatelských aktivit, 

konkrétně: 

i. zajištění dotace od autorit – 100% TASK Silueta Praha 

ii. zajištění sponzora/dárce: 10% pro zprostředkovatele, 90% na účel 

sponzorství/daru 

iii. taneční vystoupení a choreografie na klíč: 10% pro TASK Silueta 

Praha, 90% pro vystupující skupinu/tvůrce choreografie 

iv. organizace víkendových tanečních seminářů: 10% pro TASK 

Silueta Praha, 90% pro daného lektora-externistu 

v. organizace odpoledních aktivit pro dětskou věkovou kategorii – 

10% pro organizátora aktivity 

vi. zisk z prodeje předmětů s logem Silueta: 10% pro TASK Silueta 

Praha – priorita 2, 

�    Pro jednotlivé platby využít možností online bankovnictví – priorita 3. 
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� Organizační 

 

Doba, kdy sportovní kluby měly k dispozici množství dobrovolníků ochotných 

zdarma provádět nejrůznější činnosti, do určité míry pominula a také rostou nároky 

okolí na profesionální řízení sportovních klubů. TASK Silueta Praha se musí na tento 

nový systém adaptovat, vyčlenit příslušné finance a určit osoby zodpovědné za 

jednotlivé funkční oblasti. Za tímto účelem a také za účelem zlepšení komunikace 

uvnitř klubu a navenek v rámci KO.4: Organizace navrhuji: 

 

� vymezit funkční oblasti včetně prováděných činností a určit za ně 

odpovědné osoby, zamezit zdvojování funkcí – priorita 1, 

� vymezit komunikační toky na základě jednotlivých funkčních oblastí a 

zvolit nejvhodnější prostředky komunikace – priorita 1,  

� vymezit povinnosti trenérů (aktivní vedení tréninků a soustředění, účast 

skupiny na soutěžích a vystoupení, tvorba choreografie včetně „mixáže“ 

hudby a realizace kostýmu, komunikace s vedením klubu, členy a rodiči, 

organizace mimosoutěžních aktivit pro členy skupiny) – priorita 1, 

� podporovat nové trenéry skrze možnost asistentské pozice či mentorování 

již zkušeného trenéra – priorita 2, 

� motivovat stávající trenéry skrze jejich prezentaci na webových stránkách 

klubu a výší finančního ohodnocení dle zkušeností – priorita 2. 

 

Tabulka č. 21: Vymezení funkčních oblastí a obsahu činností 

Funkční 
oblast 

Obsah činností 

Vedení 
klubu 

kontrola jednotlivých funkčních oblasstí, plánování, organizování, 
rozmisťování a kontrola pracovníků, kontrola plnění strategického plánu 

Rokenrol členství klubu a členů v ČSAR, registrace na soutěže, soutěžní řád, zajištění 
gymnastické průpravy, organizace hromadných výjezdů na soutěže 

Přípravky přehled o členech, nábor nových členů 
Dívčí 

formace 
přehled o členech vzhledem k A, B, C systému 

Páry přehled o členech vzhledem k A, B, C systému 
Disco Dance členství klubu a členů v ČSAR, registrace na soutěže, soutěžní řád 

Marketing 
webové stránky klubu a jiné propagační materiály, nabídka vystoupení a 

choreografií na klíč, koordinace komerční skupiny, nabídka kolekce s logem 
Siluety, realizace reprezentačních teplákových souprav 

Event 
Management 

organizace závodů, soutěží, soustředění a ostatních nesoutěžních aktivit 

Finance 
 

kontrola nad příjmy a výdaji klubu, přerozdělování financí dle stanoveného 
klíče, tvorba rozpočtu 

 
Zdroj: Outratová, 2011 

S
p
o
rt
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� Marketingové 

 

Uvažujeme-li v relaci člen klubu = zákazník, strategie marketingové komunikace 

jsou zcela namístě i v oblasti neziskových organizací. Zejména v době zvyšující se 

konkurence nabídky volnočasových a sportovních aktivit, a požadovanou 

profesionalitou ze strany členů a okolí klubu musí sportovní kluby, Siluetu nevyjímaje, 

posílit oblast marketingové komunikace. V současné době je pro TASK Silueta Praha 

v rámci KO.5: Marketing důležité: 

 

� vypracovat excelentní webové stránky reflektující celou šíři klubu a 

s informacemi jak pro členy klubu, tak okolí organizace – priorita 1, 

� vypracovat materiály a aktivity k náboru nových členů (web, letáčky, e-

mail, inzerát, vystoupení klubu na ZŠ v okolí, dny otevřených dveří, 

nabídka první hodiny zdarma) – priorita 1, 

� ostatními kanály podpořit dobré jméno klubu (PR články v časopisech, 

portály MČÚ Praha 7 vystoupení klubu na veřejnosti apod.) – priorita 2, 

� prezentovat činnost klubu a finanční toky v přehledné formě k nahlédnutí 

veřejnosti (webové stránky, účetnictví) – priorita 2, 

� vypracovat atraktivní nabídku tanečních vystoupení a choreografií na klíč 

– priorita 2, 

� vypracovat věcnou nabídku pro sponzory (včetně určení konkrétní 

protihodnoty) a dárce – priorita 2, 

� organizovat taneční vystoupení a zejména mezinárodní soutěže a 

podpořit tak sílu klubu– priorita 2, 

� vytvořit kolekci předmětů s logem Siluety k prodeji – priorita 3, 

� zaměřit se na „brand“ Silueta a zdůrazňovat asociace s touto značkou, 

uplatňovat logo, klubové barvy, motto a charakter klubu na všech 

propagačních materiálech – priorita 3, 

� využít sociální sítě Facebook pro oficielní prezentaci klubu – priorita 3 

� vytvořit prostor pro stížnosti/návrhy členů klubu formou anonymních 

příspěvků a členských schůzek - priorita 3. 
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5.3.3. Sociální cíle 

 

Volba sociálních cílů se úzce váže na cíle sportovní, neboť jak již bylo řečeno, 

významnou charakterovou vlastností TK Silueta Praha je její přátelská atmosféra, a to 

zejména v jednotlivých soutěžních skupinách, které zůstávají po velmi dlouhou dobu ve 

stejném složení. S rostoucí konkurencí na tanečních soutěžích a konkrétními výsledky 

(např. 4., 5. a 7. místo juniorských rokenrolových formací na MS 2010 a zhoršující se 

výsledky Disco Dance) je však jasné, že tento systém není do budoucna udržitelný.  

Zavedení systému rozdělení věkových kategorií na skupiny dle výkonnosti členů 

tak musí být jedním z předních opatření podpory výkonnostního sportu. Aby tato změna 

proběhla bez větších obtíží a případného odchodu části členů, je nutné vyvinout řadu 

kroků na podporu tohoto sportovního úkolu. Ty a další potom tvoří následující cíle. 

 

Pro KO.6: Sociální aktivity je vhodné:  

 

� podpořit kamarádství jednotlivých členů napříč skupinami, a to pomocí 

společných tréninků a soustředění, rotací trenérů, mimosoutěžních akcí pro 

členy klubu apod. – priorita 1, 

� podpořit fair play a kooperaci napříč celým klubem pomocí společného fandění 

a společných aktivit na tanečních soutěžích – priorita 2, 

� organizovat rodičovské schůzky a hovořit s rodiči ohledně společných cílů 

TASK Silueta Praha a aktuálních výsledcích na soutěžích – priorita 2, 

� podpořit atmosféru kooperace a porozumění uvnitř trenérského týmu pomocí 

diskusí, participace na přípravě společných sportovních plánů a realizaci 

strategického plánu  a oslav úspěchů– priorita 2, 

� organizovat sociální aktivity určené pro trenéry  a další zaměstnance – priorita 2, 

� organizovat mimosoutěžní aktivity pro dětskou věkovou kategorii – priorita 3, 

� podpořit pocit hrdosti a spokojenosti nad členstvím v TASK Silueta Praha 

pomocí zdůrazňování podílu jednotlivých členů na sportovních úspěších, uznání 

osoby člena (např. blahopřání k životním jubileím), soutěží o věcné ceny apod. – 

priorita 3, 

� využít sociální sítě facebook pro stmelování členů klubu v rámci jedné skupiny – 

priorita 3. 

 



 67 

5.4. SWOT analýza  

 

� Analýza vnitřních zdrojů 

 

Jak vyplývá z dotazníku hodnotícího jednotlivé položky úrovně vnitřních zdrojů, 

TASK Silueta se pyšní několika velice pozitivními vlastnostmi, a to zejména zajímavou 

taneční náplní pro své členy a obsahem tréninků, trenérským týmem, skvělou 

atmosférou a dobrým kolektivem, úspěchy na soutěžích, ale také zkušeností a tradicí, 

velkou členskou základnou a dobrým jménem klubu v ČR i zahraničí. 

 

Graf č. 6: Top šest silných stránek v kombinovaném součtu odpovědí dětí a rodičů 
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Zdroj: Outratová, 2011 

 

Rodiče jsou zejména spokojeni se smysluplnou náplní volného času dítěte a 

považují klub TASK Silueta Praha za velice důvěryhodný (81% rodičů). Samotný styl 

vyučovaného tance je potom hodnocen pozitivně všemi členy klubu a 69% dětské 

kategorie považuje obsah tréninku za rozmanitý. U juniorské věkové kategorie ale 

označilo trénink za rozmanitý pouze 22,9% a u hlavní věkové kategorie dokonce 

pouhých 8,7%, přičemž s obsahem tréninku je spokojeno 100% dětí, 91,4% juniorů a 

60,9% hlavní kategorie. V návaznosti, 51,7% dětí, 80% juniorů a 73% hlavní kategorie 

by uvítalo i občasnou výuku jiných tanců, jako např. latinskoamerické tance, street 

dance, balet a „zumba“. 
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Graf č. 7: Hodnocení obsahu tréninku v závislosti na věkové kategorii  
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Zdroj: Outratová, 2011 

 

 Vedle samotných tréninků se potom většina členů (86,2%) a rodičů (75,4%) 

shoduje, že Silueta organizuje i jiné činnosti, jako například vystoupení, vánoční 

besídky, odpolední setkání apod. 62,1% dětí by však těchto aktivit uvítalo více a 

navrhuje například vystoupení, soustředění, velikonoční a vánoční akce či sportovní 

den. U starších kategorií by potom více mimosoutěžních aktivit uvítalo 31,4% juniorů a 

26,1% dospělých; v řadách rodičů by opět více aktivit uvítali zejména rodiče dětí 

(68,1%). Do jejich organizace by potom mělo čas a chuť se zapojit 45,5% z nich.  

 

Graf č. 8: Zájem o větší množství mimosoutěžních aktivit v závislosti na věkové 

skupině 
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Zdroj: Outratová, 2011 

 

 Významným plusem je také trenérský tým. U všech otázek dotazníku 

souvisejících s trenéry klubu se cca ¾ všech odpovědí pohybuje na škále 1 (velmi 

dobrý) a ¼ na škále 2 (dobrý). Otázky hodnocené škálou jedna zahrnovaly: odbornost 

trenéra (85%), spolehlivost trenéra (79%), trenér celkově (77%), zdvořilost trenéra 

(76%), komunikace trenéra (71%) a motivace ze strany trenéra (67%).    
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Tabulka č. 22: Spokojenost s vlastnostmi trenérů – děti a rodiče 

Vlastnosti trenéra 
velmi  

spokojen/a 
spíše  

spokojen/a 
Spíše  

nespokojen/a 
velmi  

nespokojen/a 
  děti rodiče Děti rodiče děti rodiče Děti Rodiče 
trenér celkově 78% 75% 22% 25% 0% 0% 0% 0% 
Komunikace trenéra 68% 73% 32% 25% 0% 1% 0% 0% 
odbornost trenéra 84% 86% 16% 14% 0% 0% 0% 0% 
spolehlivost trenéra 83% 76% 17% 24% 0% 0% 0% 0% 
zdvořilost trenéra 78% 75% 21% 25% 1% 0% 0% 0% 
motivace ze strany 
trenéra 72% 61% 28% 36% 0% 3% 0% 0% 

Zdroj: Outratová, 2011 

 

V TASK Silueta Praha je v současné době 16 trenérů a z řad vlastních členů se 

zpravidla objevují cca dva noví trenéři ročně.  

 

Přejdeme-li k nedostatkům TASK Silueta Praha, nalezneme body zejména 

organizačního, marketingového a finančního charakteru. Ty také nalezneme označené 

jako největší minus Siluety dle výsledků dotazníku, kde získáme top čtyři slabé stránky 

TASK Silueta Praha v kombinovaném součtu odpovědí dětí a rodičů. V pořadí od 

nejvýznamnější slabé stránky získáme tyto položky: finance (19,6%), časová náročnost 

(11,6%), informace (9,8%), organizace a komunikace (7,6%). Celých 28% však získala 

odpověď „nic“, která tak do určité míry zmírňuje vážnost níže diskutovaných slabých 

stránek vzhledem k pozitivům členství v TASK Silueta Praha.  

 

Graf č. 9: Top pět slabých stránek v kombinovaném součtu odpovědí dětí a rodičů 
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Zdroj: Outratová, 2011 

 

Podobné položky také dominovaly otázce „Co Vám/ti na Siluetě vadí a chtěl/a 

bys/ by jste to změnit“. Nejčastějšími odpovědi byly: špatná organizace (8,4% rodičů a 

5,7% dětí), nevčasné a nepřesné informace (8,4% rodičů a 3,5% dětí), komunikace (6% 
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rodičů) a finance, absence sponzorů a transparentnost (6% rodičů, 6,9% dětí). I tyto 

odpovědi jsou však zmírněny odpovědí „nic“, kterou uvedlo 16,8% rodičů a 40% dětí.  

Dalšími ojedinělými odpovědi u obou otázek jsou potom například: rodiče - 

malá váha názoru rodičů, možné rezervy oproti konkurenci, propagace a web, lokalita a 

střídání tělocvičen či čas kurzů, pozdní zapojení nových členů či soustředění v 

Nymburce a děti - nevyrovnané soutěžní skupiny, červená tepláková souprava, střídání 

trenérů, odchod členů, soustředění v Nymburce, kvalita prostor a prach, střídání 

tělocvičen či fakt, že trenéři „moc křičí“.  

 Zaměříme-li se blíže na finance a jednotlivé platby, 68,9% rodičů akceptuje cenu 

za trénink 3x týdně po dvou hodinách 4000-5000,- Kč a 31,3% 5000-6000,-Kč. Za cenu 

soutěžního kostýmu na jeden rok by potom 50,8% rodičů bylo ochotno zaplatit 2000-

3000,-Kč a 47,5% pouze 1000-2000,-Kč. Za 5ti denní soustředění by 52,5% rodičů 

akceptovalo cenu 2000-3000,-Kč a 47,5% 3000-4000,-Kč. Tyto ceny odpovídají cenám 

reálným a domnívám se, že tyto náklady by pro většinu rodičů nebyly důvodem 

k odchodu ze Siluety. Uváděná slabá stránka financí se tedy spíše vztahuje k absenci 

sponzorů, počtu darů a transparentnosti.   

Pro rodiče je ale jednoznačně důležité udržet ceny co minimální. Za lepší 

vybavení tělocvičen by například jen 30,8% rodičů bylo ochotno platit více za klubový 

příspěvek a 67,5% rodičů preferuje soustředění levnější, spíše táborového typu 

v přírodních podmínkách.  

 

Graf č. 10: Akceptovatelné ceny za kurz 3x týdně po 2 hodinách, soutěžní kostým na 

jednu sezónu a 5ti denní soustředění 
 

kurz 3x týdně         soutěžní kostým       5ti denní 
po 2 hodinách         na jednu sezónu      soustředění 

Zdroj: Outratová, 2011 
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S úrovní organizace potom souvisí například ne zcela přesvědčivé hodnocení 

spokojenosti s řešením problémů, kdy 48% dětí hodnotí řešení problémů škálou 2 a 21% 

škálou 3; u rodičů potom 48% uvádí škálu 1, 51% škálu 2 a 8% škálu 3. Schopnost 

informovat o novinkách potom dosahuje lepších výsledků v hodnocení dětí (53% - 1, 

47% - 2) než u rodičů (43% - 1, 40% - 2, 15% - 3, 2% - 4). Zde se domnívám, že může 

být příčinou komunikace trenérů se svěřenci, kteří však již doma informaci nepředají.  

 

Graf č. 11: Spokojenost dětí a rodičů s  úrovní řešení problémů a schopností informovat 

o novinkách a administrativních záležitostech (legenda: 1 – spokojen/a, 2 – spíše 

spokojen/a, 3 – spíše nespokojen/a, 4 – nespokojen/a) 
  

Úroveň řešení                 Schopnost informovat o novinkách 
   problémů          a administrativních záležitostech 

Zdroj: Outratová, 2011 

 

Tuto domněnku potvrzují i výsledky na otázku, zda děti a rodiče obdrží od 

trenéra včasné a správné informace ohledně: náplně tréninků a plánů na sezónu (ano – 

57,5% dětí a 43,4% rodičů), termínech (66,7% dětí a 54,2% rodičů) a platbách (64,5% 

dětí a 42,1% rodičů). Ačkoliv většina ostatních odpovědí spadala do odpovědi spíše 

ano, poskytování informací rozhodně není na nejlepší úrovni a vyžaduje zlepšení 

v rámci organizační struktury a vyjasnění komunikačních toků v rámci klubu.  

 Pro konkrétní komunikaci trenéra s dítětem/rodičem mimo trénink potom 30,7% 

dětí upřednostňuje facebook, 27,2% e-mail a 21,1% sms. U rodičů jsou 

nejpreferovanějšími způsoby e-mail (31,4%), osobní kontakt (28%) a telefon (22,1%).  
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Graf č. 12: Preferovaný způsob komunikace s trenérem mimo trénink (vlevo – děti, 

vpravo – rodiče) 
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Zdroj: Outratová, 2011 

 

 Webové stránky celkově jsou bohužel používány velmi zřídka. Na otázku „jak 

často navštěvujete webové stránky“, uvedlo 44,8% dětí že minimálně, 29,9% několikrát 

měsíčně a 19,5% dokonce nikdy. Rodiče potom navštěvují stránky několikrát měsíčně 

(51,8%), skoro vůbec (38,6%) a několikrát denně (8,4%). 47,1% rodičů na webových 

stránkách postrádá aktuální informace o závodech, soustředěních a jiných akcích, 

přehlednost, výsledky ze soutěží a aktuální fotogalerii.  

 

Graf č. 13: Návštěvnost webových stránek klubu (vlevo – děti, vpravo – rodiče) 
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Zdroj: Outratová, 2011 

  

 V součtu hodnocení dětí a rodičů jednotlivých atributů webových stránek potom 

všechny vlastnosti dosáhly většiny hodnot ve škále 2 (dobrý). Konkrétními výsledky ve 

škále 2 bylo: 51,2% pro web celkem, 54,7% pro vzhled, 48,8% pro sekci fotogalerie, 

50,6% pro sekci aktuality a 56,6% pro obsah. Ostatní hlasy byly rozvrženy mezi škálu 1 

(velmi dobrý) a škálu 3 (špatný) a malé množství hlasů také ve škále 4 (velmi špatný). 
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Naopak většina dětí (76%) uvedla, že pro komunikaci se Siluetou používá 

Facebook, a to zejména pro komunikaci s kamarády ze Siluety (27,8%), prohlížení 

fotek a videí (26%), komunikaci s trenérem (17,6%) a získání informací o aktuálním 

dění v Siluetě (4,6%). Sociální sítě facebook by se tedy mohlo využívat i jako oficielní 

propagační a informační platformu; na webových stránkách klubu, jakožto oficielní 

prezentace k veřejnosti, je ale zcela nutné zapracovat.  

 

Graf č. 14: Používání sociální sítě facebook u dětí (vlevo) a konkrétní účel jeho 

využívání (vpravo) 
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Zdroj: Outratová, 2011 

 

Co se týče úrovně propagace, označila bych ji spíše jako nízkou. Webové 

stránky získaly veskrze špatné hodnocení a neexistují materiály k nabídce vystoupení a 

choreografií na klíč. Většina členů klubu se také o existenci TASK Silueta Praha 

dozvěděla od kamarádů a známých (60,9%), spíše než z oficiálních zdrojů. Ty 

popřípadě zahrnují shlédnutí Siluety na tanečních soutěžích a vystoupeních (15%), 

webové stránky klubu (15%), letáčky a nástěnky ve škole či okolí bydliště (8%) a média 

(1%). Propagace vzhledem k novým členům klubu je rovněž nedostatečná.  

  

Graf č. 15: „Jak jsi se o Siluetě dozvěděl/a?“ 
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Zdroj: Outratová, 2011 
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Fyzické zdroje (tělocvičny a jejich vybavení) potom dostávají řekněme neutrální 

hodnocení, kdy s lokalitou tělocvičen je velmi spokojeno 41% rodičů, spokojeno 45% 

rodičů, spíše nespokojeno 11% a nespokojeno 3%. Podobných výsledků dosahuje i 

dostupnost tělocvičen, kdy 49% rodičů je spokojeno, 39% spíše spokojeno, 10% spíše 

nespokojeno a 2% nespokojeno. Vybavení tělocvičen je potom označeno 76% rodičů za 

spíše dobré, 15% za dobré a 9% za spíše špatné. Jak jsem již ale uvedla výše, ¾ rodičů 

by za lepší vybavení tělocvičen nebylo ochotno platit. Důležitou informací je také fakt, 

že kapacita tělocvičen Prahy 7 je téměř vyčerpaná a velký nárůst členů na Praze 7 by tak 

nepřipadal v úvahu.  

 

� Analýza vnějších zdrojů 

 

TASK Silueta Praha je členem funkčních sportovních asociací (ČSAR, CDO) a 

rovněž s MČÚ Praha 7 a Magistrátem hlavního města Prahy udržuje dobré vztahy – má 

tedy ze stran autorit podporu, včetně té finanční. Ta však může být do budoucna 

vzhledem k plánovaným škrtům na základě schodku státního rozpočtu hrozbou. 

Finančně neoptimální je také získávání sponzorů a dárců. To se příležitostně objevuje 

ze strany rodičů a jedná se zpravidla o zajištění určité funkce při pořádání soutěží či 

finančního daru konkrétní skupině na výrobu kostýmů apod.  

Tanec není sponzorsky veleúspěšným sportem, avšak vzhledem k jeho rostoucí 

popularitě, nárůstu členské základny a také vhodnému spojení s mladými lidmi, určitým 

životním stylem a zdravím, se domnívám, že určité šance na získání sponzorů tu jsou. 

Musí jim ale předcházet dobrá organizace, prezentace klubu a akcí a konkrétní nabídka 

protihodnoty (taneční vystoupení na firemních akcích, dopad reklamy na tržby produktu 

atd.) za poskytnuté sponzorství.  

Firmy po překonání finanční krize v roce 2008 znovu vydávají více peněz na 

oblast marketingu (Binside, Research & Marketing, 2011). To je příležitostí jak pro 

výše diskutovaný sponzoring, tak pro uplatnění tanečních vystoupení a choreografií na 

klíč.  

Dle výsledků dotazníků by také 62,1% dětské kategorie, 60% juniorské 

kategorie a 72,7% rodičů od dětských kategorií mělo zájem o nabídku předmětů s logem 

Siluety, a to zejména o: trička, kšiltovky a další kusy oblečení, hrnky, tužky a bloky, 

tašky či samolepky na auto. Určitý odběr by mohl být také uvažován fanoušky klubu. 
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Graf č. 16: Zájem o předměty s logem Siluety v závislosti na věkové kategorii 

 

 

 

 

 

Zdroj: Outratová, 2011 
 
 Co se týče vlastních členů klubu a jejich rodičů (zákazníků), možným dalším 

příjmem by mohly být víkendové kurzy jiných druhů tanců či organizovaný program pro 

členy dětské věkové kategorie. Průměrný příjem Prahy se v roce 2011 pohybuje okolo 

31.474,- Kč (Finance.cz, 2011). 

 Boom dětí, který zasáhl ČR od roku 2002, pravděpodobně dosáhl v roce 2008 

svého vrcholu (Štyglerová, M., 2011). V roce 2009 se potom narodilo o 1,2tis. méně než 

v roce 2008 a v roce 2011 dokonce o 2,2tis. méně než v roce 2010 (Němečková, M., 

2011). Právě tyto ročníky jsou ale pro příštích několik let vhodnými adepty na nové 

členy TASK Silueta Praha.    

 

Graf č. 17: Počet narozených dětí v ČR v letech 1996 - 2008 

 

 

  

 

 

 

 

Zdroj: Euroekonom.cz [online] 

 

 Pozitivní vliv na získávání nových členů má také již zmiňovaná rostoucí 

popularita tance, překonání přežitku že „tanec není sport“, rostoucí povědomí veřejnosti 

o nutnosti pohybu jako prevence civilizačních chorob, tradice sportovních klubů 

v Evropě a dobré jméno Siluety ve světě rokenrolu.  

 Vývoj v oblasti technologií může rovněž znamenat příležitost pro řízení klubu 

(např. platby pomocí online bankovnictví) a dosahování sportovních výsledků („mixáž“ 

taneční hudby). 
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Výše uvedené body k jednotlivým analýzám jsou souborně shrnuty v následující 

tabulce.  

 

Tabulka č. 23: SWOT analýza TASK Silueta Praha k 30.6.2011 
Přednosti: 

� Styl tance který je vyučován 
� Nabízený program pro členy  
� Trenéři a jejich vlastnosti 
� Atmosféra, kolektiv 
� Úspěchy na soutěžích 
� Zkušenost a tradice 
� Členská základna 
� Důvěryhodnost klubu 
� Organizace mimosoutěžních 

činností 
� Skupina rodičů ochotná pomáhat 
� Lokalita tělocvičen 
� Počet soustředění 
� Akceptovatelné ceny za jednotlivé 

položky pro soutěžní dráhu 
(kurzovné, kostým, soustředění 
atd.) 

� Dostatečné finanční zdroje na 
základní činnosti klubu 

� Úspěšná „šeptanda“ pro získávání 
nových členů 

� Účast na prestižních vystoupeních 
� Sociální aktivity stmelující 

kolektiv 
 
 
 

Nedostatky: 
� Finance (absence sponzorů, 

transparentnost) 
� Organizace 
� Komunikace 
� Řešení problémů 
� Schopnost informovat 
� Webové stránky klubu 
� Nedostatečná propagace 

vzhledem k novým členům klubu 
� Nedostatečná nabídka tanečních 

vystoupení a choreografií na klíč 
� Vybavení tělocvičen 
� Nedostatečná výuka jiných tanců 

pro zpestření klasického tréninku 
� Nedostatek mimosoutěžních 

aktivit pro dětskou věkovou 
kategorii 

� Možné rezervy v soutěžních 
výsledcích a využití sportovního 
potenciálu člena 

� Výkonnostně nejlepší dívky často 
nejsou v rokenrolových párech 

� Gymnastická průprava pouze pro 
rokenrolové páry 

� Odchod dívek okolo 15. roku 
věku  

Příležitosti: 
� Podpora ze strany autorit 
� Zvyšující se aktivita firem 

v oblasti marketingu 
� Získávání sponzorů a dárců 

zejména pro taneční soutěže 
� Nabídka tanečních vystoupení a 

choreografií na klíč 
� Nabídka předmětů s logem 

Siluety 
� Víkendové semináře jiných stylů 

tance 
� Organizovaný program pro členy 

dětské věkové kategorie 
� Silné ročníky 2004-2010 
� Popularita tance 
� Povědomí o zdravém aktivním 

životním stylu 
� Tradice sportovních klubů 
� Dobré jméno klubu v ČR i 

zahraničí 
� Technologický pokrok 

Ohrožení: 
� Naplněná kapacita tělocvičen 

Prahy 7 
� Možné spory vzhledem k příliš 

ambiciózním rodičům 
� Konkurence jiných finančně méně 

náročných sportovních odvětví 
� Úbytek dětí od ročníku 2011 a 

výše 
� Zvyšující se životní tempo a 

nedostatek času na pravidelnou 
závodní činnost 

� Malé množství sponzorů a dárců 
v tanečním sportu 

� Schodek státního rozpočtu a 
možné škrty ve veřejných 
výdajích 

� Absence dobrovolníků 
� Rostoucí konkurence na 

tanečních soutěžích 
 

Zdroj: Outratová, 2011 
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5.5. Volba strategie 
 

 Na základě provedení SWOT analýzy a z ní plynoucích nedostatků, omezení a 

ohrožení, TASK Silueta Praha nemá v současné době potenciál růstu. Po posilnění 

stávajících předností, odstranění nedostatků, využití příležitostí a eliminaci hrozeb má 

však velký potenciál potvrdit pozici jedničky na poli českých rokenrolových klubů a stát 

se úspěšným lokálním sportovním klubem zaměřeným na tance rokenrol a Disco Dance.  

 Sestavovaný strategický plán tedy bezpochyby nabývá podoby strategie 

udržovací, jako základního rámce pro uplatněních dalších strategií pro posilnění vlastní 

pozice a značky klubu. 

 Zajištění dostatečného přísunu zdrojů je zásadní pro budoucnost TASK Silueta 

Praha, neboť v první linii musí být naplněny potřeby členů klubu. Pro zkvalitnění 

současného rozsahu může být využito konceptů řízení kvality služeb, vztahového 

marketingu se členy klubu a partnery, interního marketingu pro péči o vlastní personál, 

fundraisingu, sponzoringu a brandingu. Pro realizaci nových podnikatelských aktivit je 

vhodné aplikovat marketingový mix pro uvádění nových produktů a služeb.  

  

5.6. Zdrojová analýza 
 

� Příjmy a výdaje v roce 2009 

 

 Na základě rozboru přehledu účetnictví z roku 2009 (posledního dostupného 

materiálu) dosahuje TASK Silueta Praha dostatečných finančních zdrojů na pokrytí 

základních činností. Pro zlepšení kvality služeb a realizaci nových aktivit je však nutné 

vyvinout snahu o získání přídavných zdrojů. 

 Příjmy roku 2009 z klubových příspěvků (168.750,-Kč), přestupních poplatků 

(67.250,-Kč) a úroků (1.183,01,-Kč) pokrývají výdaje na běžný chod Siluety o.s. Ten 

zahrnuje výdaje na sportovní činnost (73.144,-Kč), cestovné (15.700,-Kč), daňové 

služby (10.000,-Kč), poštovné (1.510,-Kč), režii (27.264,-Kč), nájem (11.653,-Kč), 

ostatní náklady (1.703, 50,-Kč) a poskytnuté příspěvky nadřazeným institucím (27.600,-

Kč). Ostatní příjmy z darů a dotací (1.183.760,-Kč), prodeje lístků (81.3000,-Kč) a 

vlastní podnikatelské činnosti (327.510,-Kč) se vztahují zejména na pokrytí nákladů 

okolo organizace vystoupení a soutěží (1.577.719,00,-Kč).   
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 Z těchto údajů plyne zisk ve výši 83.459,00,-Kč (14.851,-Kč z organizace 

sportovních akcí a 68.608,01,-Kč z ostatních zdrojů), který je dále použit na činnost 

občanského sdružení. Zisk mimo sportovní akce je složen zcela z přestupních poplatků 

(nestabilního příjmu) a zisku z úroků. Všechny ostatní výdaje klubu mimo výdajů na 

sportovní akce jsou zcela hrazeny členskými příspěvky, které v roce 2009 tvořily 500,-

Kč pro členy navštěvující nesoutěžní kurzy 1x-2x týdně a 1000,-Kč pro soutěžní kurzy 

3x týdně a více.   

 

Tabulka č. 24: Příjmy a výdaje Siluety o.s. v roce 2009 

Silueta o.s. - příjmy a výdaje v roce 2009 
vnitřní zdroje vnější zdroje výdaje 

Klubové příspěvky 168.750,00,- dary 64.760,00,- Sportovní činnost 73.144,00,- 
přestupní poplatky 67.250,00,- dotace 1.119.000,00,- organizace akcí 1.577.719,00,- 
lístky z vystoupení 81.300,00,-     Režie 38.917,00,- 
Úroky 1.183,01,-     ostatní služby 28.913,50,- 

hospodářská činnost 327.510,-     
poskytnuté 
příspěvky 27.600,00,- 

Zdroje celkem 1.829.753,01,- výdaje celkem 1.746.293,50,- 
zisk celkem 83.459,51,-   

Zdroj: Outratová, 2011 

 

� Finanční plánování 

 

Pro finanční plánování Siluety o.s. doporučuji rozdělení rozpočtu na: 

1. navrhované funkční oblasti včetně realizace cílů s prioritou 1 a 2 a 

provozní výdaje, 

2. rezervní fond a cíle s prioritou 3, 

přičemž oblast jedna by byla pokryta 90% členských příspěvků (10% vzhledem k počtu 

členů náleží složce Silueta IRIS) a oblast dva by byla pokryta příjmy z navrhovaných 

podnikatelských aktivit a dalšími nestabilními příjmy jako např. přestupními poplatky a 

dary. Případný zisk by byl využit v rozpočtu pro následující kalendářní období. 

V oblasti financí bych také apelovala na pečlivý výběr členského příspěvku, neboť 

vybraná částka v roce 2009 neodpovídá počtu 270 členů v tomto roce.  

 Závěrem, oblast financí a zejména výše členských příspěvků by měl být 

specifikován na oficiálních portálech TASK Silueta Praha jako např. webových 

stránkách tak, aby byl účel členského příspěvku zcela transparentní. 
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6. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE TASK 

SILUETA PRAHA NA OBDOBÍ 1.7.2011 – 30.6.2014 
 

6.1. Úvod 
 

TASK Silueta Praha je úspěšným tanečním klubem s velkým potenciálem stát se 

nejlepším českým rokenrolovým klubem a vzorem pro všechny sportovní kluby mládeže. 

V současné době dosahuje Silueta svých soutěžních úspěchů a silných sociálních vazeb 

mezi členy především díky kolektivu nadšených trenérů, kteří také na dobrovolné bázi 

obstarávají velké množství funkcí klubu. Strůjcem pozitivního nasměrování klubu a 

přátelské atmosféry je vedoucí klubu Mgr. Eva Pačesová, která je rovněž zodpovědnou 

osobou za naplňování poslání klubu. Tím je pro novou životní etapu Siluety následující 

klauzule: 

 

„TASK Silueta Praha není jen soutěžním klubem se skvělými výsledky, ale je 

komunitou s přáním umožnit každému členovi dosažení svých sportovních a osobních 

cílů, a to na pozadí silného jména klubu a za obdržení služeb top kvality.“ 

 

 Aby této podoby bylo dosaženo, je nutné podtrhnout stávající silné charakterové 

vlastnosti přátelství, soudržnosti a cílevědomosti a aplikovat je na nové výzvy. Jen tak si 

TASK Silueta Praha dokáže udržet svůj charakter, tempo pokroku a obstát v naplnění 

svého poslání a vize. 

 

6.2. Myšlenkové podněty – scénář „Quo vadis“ 
 

 Tvorba strategického plánu byla podnícena zejména otázkou: „Co by se stalo, 

kdyby se nic nestalo?“ Vzkvétala by Silueta i nadále nebo by klub postupně zanikl?   

 Na tuto otázku nelze odpovědět, avšak i takový by mohl být černý scénář. 

 

- Tým současných zkušených a ochotných trenérů je do velké míry pojen 

osobním vztahem s Mgr. Evou Pačesovou a vlastními vzpomínkami na 

společná léta soutěžní činnosti – co bude pojit nové trenéry a čím budou 

motivováni na kooperaci mezi sebou? 
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- Mgr. Eva Pačesová je alfou omegou činnosti celého klubu zcela na dobrovolné 

bázi – podaří se TASK Siluetě Praha najít nového vůdce? 

- TASK Silueta Praha splňuje základní funkce v oblasti naplňování svého poslání 

– dokáže však udržet krok s moderním způsobem řízení a požadavkům okolí 

klubu na oblasti managementu a marketingu? 

 

Tyto a další scénáře jednoznačně potvrzují nutnost strategického plánování a 

systematický koncepční přístup k budoucnosti klubu.  

 

6.3. Cesta a cíl 
 

 K naplnění poslání a vize TASK Silueta Praha vede dlouhá cesta zahrnující 

mnoho změn a nových činností. Ty je nutné dopředu naplánovat tak, aby tvořily jeden 

logický celek, jehož vyústěním bude právě požadovaná podoba klubu v časovém 

horizontu tří let.  

 Přehled aktivit, který je uveden v následující subkapitole, tvoří právě takový 

celek. Konkrétně představuje časový plán všech aktivit, které byly zvoleny pro naplnění 

cílů klubu v souladu s analýzou současné situace klubu a analýzou finančních možností. 

  Jednotlivé aktivity jsou uvedeny na vertikální ose barevně odlišené dle 

zvolených klíčových oblastí; horizontální osa představuje kalendářní měsíce, tedy 

termíny provádění jednotlivých aktivit. Pro rekapitulaci, jedná se o tyto klíčové oblasti: 

 

� KO.1: Podpora výkonnostního sportu, 

� KO.2.: Podpora rekreačního sportu, 

� KO.3.: Finance, 

� KO.4.: Organizace, 

� KO.5:  Marketing, 

� KO.6.: Sociální aktivity. 

 

Pořadí prováděných aktivit reflektuje prioritu jednotlivých cílů a také je uvažováno 

jejich personální zastoupení dle nových funkčních oblastí. Financování strategického 

plánu bude zabezpečeno dle návrhu finančního plánování.    
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6.4. Přehled aktivit pro období 1.7.2011 – 30.6.2014 

 

Tabulka č. 16: Přehled aktivit pro období 1.7.2011 – 30.6.2012 

Rok 1: 1.7.2011 - 30.6.2012                           

                            
Aktivita Kdy VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

                            
KO.1: Výkonnostní sport Zodpovědnost                         

A, B, C systém Vedení klubu, Sport Definice Seznámení členů Realizace         
Stanovení sportovních cílů Sport                         
Sportovní prohlídky ve FN Motol Vedení klubu                         
Gymnastická průprava Sport                         

                            
KO.2: Rekreační sport Zodpovědnost                         
Podpora kurzu stepu Vedení klubu                         
Podpora kurzu pro maminky Vedení klubu                         

                            
KO.3: Finance Zodpovědnost                         
Vytvoření rozpočtu pro 2012 Vedení klubu, Finance                         
Stanovení čl. příspěvku a výběr Vedení klubu, Finance                         
Stanovení klíče k přerozdělování zisku Vedení klubu, Finance                         
Péče o zisk z podnikatelských aktivit                           

                            
KO.4: Organizace Zodpovědnost                         
Určení funkčních oblastí a za ně odpovědných 
osob Vedení klubu                         
Vymezení komunikačních toků Vedení klubu                         
Vymezení povinností trenérů Vedení klubu                         
Motivace stávajících trenérů Vedení klubu                         
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KO.5: Marketing Zodpovědnost                         
Nábor nových členů Sport, Marketing                         
Webové stránky Marketing     Vytvoření obsahu  Správa  
Podpora dobrého jména klubu Marketing                         
Organizace závodů a vystoupení klubu Event Management                         

                            
KO.6: Sociální aktivity Zodpovědnost                         
Podpora kamarádství napříč klubem Sport                         
Podpora fair play a kooperace napříč klubem Sport                         
Diskuse s členy a rodiči o společných cílích Vedení klubu, Sport                         
Stmelování trenérského týmu Vedení klubu                         
Sociální aktivity pro trenéry a zaměstnance Vedení klubu                         
Zdroj: Outratová, 2011 

 

Tabulka č. 17: Přehled aktivit pro období 1.7.2012 – 30.6.2013 

Rok 2: 1.7.2012 - 30.6.2013 

                            
Aktivita Kdy VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

  
KO.1: Výkonnostní sport Zodpovědnost                         
Stanovení sportovních cílů Sport                         
Překlopení stávajících skupin Sport                         
Sportovní prohlídky ve FN Motol Vedení klubu                         
Trenérská škola pro nové trenéry Vedení klubu                         
Další vzdělávání trenérů Vedení klubu                         
Gymnastická průprava Sport                         
Výuka jiných tanců Sport                         
Vytvoření komerční skupiny Sport, Marketing                         
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KO.2: Rekreační sport Zodpovědnost                         
Podpora kurzu stepu Vedení klubu                         
Podpora kurzu pro maminky Vedení klubu                         
                            
KO.3: Finance Zodpovědnost                         
Stanovení rozpočtu pro 2013 Vedení klubu, Finance                         
Stanovení čl. příspěvku a výběr Vedení klubu, Finance                         
Péče o zisk z podnikatelských aktivit                           

  
KO.4: Organizace Zodpovědnost                         
Podpora nových trenérů Vedení klubu, Sport                         
Motivace stávajících trenérů Vedení klubu                         

  
KO.5: Marketing Zodpovědnost                         
Nábor nových členů Sport, Marketing                         
Správa webových stránek Marketing                         
Podpora dobrého jména klubu Marketing                         
Transparentní prezentace činnosti klubu Marketing                         
Atraktivní nabídka tanečních vystoupení Marketing                         
Nabídka pro sponzory klubu Marketing                         
Kolekce předmětů s logem Marketing                         
Organizace závodů a vystoupení klubu Event Management                         

  
KO.6: Sociální aktivity Zodpovědnost                         
Podpora kamarádství, fair play a kooperace Sport                         
Diskuse s členy a rodiči o společných cílích Vedení klubu, Sport                         
Stmelování trenérského týmu Vedení klubu                         
Sociální aktivity pro trenéry a zaměstnance Vedení klubu                         
Zdroj: Outratová, 2011 
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Tabulka č. 18: Přehled aktivit pro období 1.7.2013 – 30.6.2014 

Rok 3: 1.7.2013 - 30.6.2014 

                            
Aktivita Kdy VII. VIII. IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

  
KO.1: Výkonnostní sport Zodpovědnost                         
Stanovení sportovních cílů Sport                         
Překlopení stávajících skupin Sport                         
Sportovní prohlídky ve FN Motol Vedení klubu                         
Další vzdělávání trenérů Vedení klubu                         
Gymnastická průprava Sport                         
Výuka jiných tanců Sport                         
                            
KO.2: Rekreační sport Zodpovědnost                         
Podpora kurzu stepu Vedení klubu                         
Podpora kurzu pro maminky Vedení klubu                         

  
KO.3: Finance Zodpovědnost                         
Stanovení rozpočtu pro 2013 Vedení klubu, Finance                         
Stanovení čl. příspěvku a výběr Vedení klubu, Finance                         
Zavedení online bankovnictví Vedení klubu, Finance                         
Péče o zisk z podnikatelských aktivit Vedení klubu, Finance                         

  
KO.4: Organizace Zodpovědnost                         
Podpora nových trenérů Vedení klubu, Sport                         
Motivace stávajících trenérů Vedení klubu                         
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KO.5: Marketing Zodpovědnost                         
Nábor nových členů Sport, Marketing                         
Webové stránky Marketing                         
Podpora dobrého jména klubu Marketing                         
Podpora značky Silueta Marketing                         
Využití sociální sítě Facebook Marketing                         
Vytvoření prostoru pro návrhy/stížnosti členů Marketing                         
Organizace závodů a vystoupení klubu Event Management                         

  
KO.6: Sociální aktivity Zodpovědnost                         
Podpora kamarádství, fair play a kooperace Sport                         
Organizace aktivit pro dětskou věkovou kat. Sport                         
Podpora pocitu hrdosti nad členstvím Marketing                         
Stmelování členů skrze sociální síť facebook Marketing                         
Diskuse s členy a rodiči o společných cílích Vedení klubu, Sport                         
Stmelování trenérského týmu Vedení klubu                         
Sociální aktivity pro trenéry a zaměstnance Vedení klubu                         
Zdroj: Outratová, 2011 
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6.5. Implementace a kontrola 
 

 Po určení nově vzniklých funkčních oblastí a určení osob za ně odpovědných, 

budou všichni pracovníci a trenéři TASK Silueta Praha seznámeni s obsahem 

strategického plánu a z něj plynoucími odpovědnostmi a nově vzniklými činnostmi. 

Seznámení bude probíhat formou diskuse tak, aby se pracovníci a trenéři ztotožnili 

s cíly strategického plánu a budoucí vizí TASK Silueta Praha.  

 Za účelem průběžných kontrol bude každé tři měsíce (konec měsíců srpen, 

listopad, únor a květen) pořádána schůzka všech funkčních oblastí, kde každá oblast 

bude referovat o průběhu naplňování svých odpovědností. V případě potřeby budou tyto 

schůzky rovněž sloužit jako platforma pro případné změny ve strategickém plánu a 

zvolených aktivitách. 
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7. ZÁVĚRY A OBECNÁ DOPORUČENÍ 

 

Koncept strategického plánování je jednou ze zásadních, ne-li tou nejzásadnější, 

součástí moderního způsobu řízení organizace. To platí obecně pro všechny typy 

organizací. V prostředí sportu je však využíván velmi zřídka, a to spíše u sportovních 

organizací ziskového charakteru. Proč je tomu tak? 

Neziskově orientované sportovní kluby jsou páteří tzv. Evropského modelu 

sportu založeného především na socio-kulturních hodnotách, kdy amatérské sportovní 

kluby umožňují občanům EU jak realizovat své sportovní cíle, tak participovat na jejich 

činnosti v roli trenérů, funkcionářů, dárců atd. Většina těchto rolí je však dobrovolného 

charakteru a z nedostatku času, dostatečného vzdělání a vlivem osobních vztahů 

nedosahují tyto sportovní kluby kvalit řízení organizací ziskových.  

 I organizace neziskové však mohou pomocí konceptu strategického plánování 

dosáhnout lepší budoucnosti klubu a získat konkurenční výhodu nad ostatními. 

Samozřejmě, že příprava takového strategického plánu vyžaduje čas a určité 

organizační změny, avšak výsledek vše určitě vynahradí. Koncept strategického 

plánování tedy může být považován za další výzvu, která posune daný sportovní klub na 

dosah požadované budoucí podoby klubu a prostředí Evropského sportu o krok dál. 

    

 Případová studie Tanečního a sportovního klubu Silueta Praha zcela naplňuje 

toto tvrzení. Díky konceptu strategického plánování se totiž během tří let může stát 

jedničkou mezi českými rokenrolovým kluby a jít příkladem všem mládežnickým 

klubům střední velikosti. Stane se totiž nejenom sportovním klubem úspěšným na 

soutěžích, ale opravdovou komunitou umožňující svým členům maximální naplnění 

svých sportovních a osobních cílů, a to na pozadí silného jména klubu a za obdržení 

služeb top kvality.  

 Atributy jako přátelská atmosféra, kolektiv, trenéři či úspěchy na soutěžích 

získávají již v současné době velice pozitivní hodnocení mezi členy klubu a jejich 

zákonnými zástupci. Bez provedení analýzy současné situace by však TASK Silueta 

Praha jen těžko zjistila své další přednosti, nedostatky, příležitosti a ohrožení vzhledem 

k budoucnosti klubu, na jejichž základě může zcela přesně konkretizovat volbu cílů a 

strategií k jejich naplňování. Zdrojová analýza potom odhalila současnou strukturu 
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financování klubu a pomohla vytvořit finanční návrh pro pokrývání budoucích aktivit 

klubu.  

 V rámci TASK Silueta Praha je zejména nutné jasně vymezit funkční oblasti 

organizace a určit za ně odpovědné osoby. Ty také budou zodpovídat za naplňování 

jednotlivých aktivit strategického plánu a čtvrtletně podávat hlášení o stavu jednotlivých 

aktivit. Zavedení tzv. A, B, C systému prostupování dětí mezi jednotlivými skupinami 

na základě jejich sportovní připravenosti bude první velkou změnou v samotné činnosti 

klubu. Množství opatření jako např. společné tréninky či rotace trenérů má za úkol 

podpořit přechod klubu k tomuto novému systému.  

Oblast financí se zaměří především na získávání přídavných zdrojů z vlastní 

podnikatelské činnosti a bude implementován klíč k přerozdělování zisku z těchto 

aktivit. Hlavními úkoly oblasti marketingu bude tvorba nových webových stránek 

poskytující jasné a transparentní informace jak pro členy klubu, tak pro jeho okolí. 

Oddělení marketingu bude mít rovněž za úkol vytvořit atraktivní prezentaci s nabídkou 

tanečních vystoupení, věcnou nabídku pro sponzory a aktivity podporující „brand“ 

Silueta a asociace s touto značkou. Všechny výtky vyplývající z dotazníku (např. 

schopnost podávat informace), budou brány v potaz a pro další výhrady či návrhy bude 

vytvořen prostor pro jejich sdělování.  

Tímto výčtem nově naplánované aktivity zdaleka nekončí, ale myslím, že jasně 

ukazují na smysl strategického plánování, které svým postupem dokázalo určit 

současnou podobu klubu a vytvořit podobu budoucí, včetně podrobného rozložení všech 

aktivit a jejich financování. Koncept strategického plánování tak může být jednoznačně 

doporučen pro všechny typy sportovních klubů, neboť i kluby neziskové mají velký 

potenciál rozvoje.    

 

Na tomto místě ještě uvádím několik doporučení ohledně strategického 

plánování a managementu pro všechny mládežnické sportovní kluby střední velikosti, 

která vyplynula z tvorby strategického plánu pro TASK Silueta Praha. 

 

-  Pro přípravu strategického plánu je zcela zásadní úvodní zamyšlení nad 

otázkami: „Kdo jsme?“ „Co děláme?“ „Kam směřujeme?“ „Jak chceme, aby náš klub 

vypadal za 10 let?“ Tyto otázky jsou zcela určující pro všechno další počínání. 

-    Volené cíle je nutné hned od začátku kategorizovat. Jen tak může strategický 

plán nabývat přehledné a realizovatelné podoby.  
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- Pro SWOT analýzu je velmi přínosným zdrojem informací dotazník určený 

členům klubu a jejich zákonným zástupcům. Můžeme se domnívat, že známe přednosti 

a nedostatky klubu, avšak dotazník může odhalit mnoho dalších či dát stávajícím bližší 

podobu. Pro analýzu vnějších zdrojů jsou potom nejdůležitějšími faktory: konkurence 

klubu, popularita daného sportovního odvětví, množství potenciálních členů včetně 

jejich sociodemografického profilu a ekonomická úroveň. 

- Pro vytvoření zdrojové analýzy dobře poslouží přehled účetnictví za předešlý 

kalendářní rok. Nalezneme v něm potřebné informace o rozložení jednotlivých příjmů a 

zejména jejich účelu. Při přípravě finančního plánu pro pokrytí strategického plánu je 

potom vhodné zajistit dostatečný rozpočet pro marketingové oddělení. Atraktivní 

propagace klubu zajistí přídavné zdroje z členských poplatků nových členů, sponzorů a 

dárců a zisku z podnikatelských aktivit. Okolí klubu ocení transparenci financí. 

- Po provedení analýzy současné situace a zdrojové analýzy následuje 

rozhodnutí, zda má daný sportovní klub potenciál růstu či zda uchová stávající velikost. 

Toto rozhodnutí jasně predestinuje volbu všech dalších strategií a jednotlivých aktivit.  

-  Pro samotnou tvorbu strategického plánu je vhodnou možností rozvržení 

jednotlivých aktivit do tabulky s oblastmi cílů na vertikální ose a termíny jejich 

uskutečňování na ose horizontální. Pro jednoduchost budoucí realizace tato tabulka 

rovněž obsahuje osoby/oddělení zodpovědné za realizaci těchto aktivit a je důležité dbát 

na to, aby jednotlivé osoby/oddělení měli práci rovnoměrně rozvrženou. Na úvod 

strategického plánu je vhodné zopakovat vizi a poslání klubu – představuje 

požadovanou budoucnost jako odměnu za uskutečněné aktivity. 

- Do tvorby těchto aktivit je vhodné zapojit trenéry a ostatní pracovníky klubu. 

Spolupodílení se na tvorbě strategického plánu působí motivačně a podpoří efektivitu 

práce při jeho budoucí realizaci. 

 

Závěrem lze snad jen popřát TASK Silueta Praha mnoho štěstí v naplňování 

strategického plánu a vyslovit naději nad úrovní managementu neziskových sportovních 

klubů v nejbližší budoucnosti. Koncept strategického plánování může této lepší 

budoucnosti zcela jistě napomoci.   
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