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Stanovení problému:  Tato studie zkoumá vliv zahraničních sportovců na návštěvnost a rozvoj 

mladých hráčů v české basketbalové lize. Tato studie je popisná, dlouhodobě studující globalizaci 

ve sportu. Zkoumá využití zahraničních sportovců při zvyšování druhotné popularity sportu na nižší 

(tým, klub,entita) i vyšší úrovni (liga, federace, reprezentace). 

Cíl studie:  Tato studie si dává za cíl hodnotit způsob využití zahraničních sportovců v české 

basketbalové lize jako základního kamene pro obchodní plány klubů a sportovní rozvoj. Je potřeba 

prozkoumat dlouhodobý rozvoj sportu jak z pohledu diváka a fanouška, tak i účastníka, a to z 

hlediska probíhající globalizace. Rostoucí znalosti těchto trendů v české basketbalové lize umožní 

nahlédnout na to, jaký efekt mají zahraniční sportovci na popularitu sportu i v jiných kulturách.   

Otázky výzkumu: 

1.  Jaká je korelace mezi účastí zahraničních sportovců v českém basketbalu a návštěvností 

diváků?    

2. Jaká je korelace mezi účastí zahraničních sportovců v českých basketbalových týmech a 

početním růstem mládežnických týmů registrovaných k zápasům v rámci federace? 

3. Jaké jsou demografické charakteristiky hráčů, kteří přicházejí hrát do české basketbalové 

ligy? (Země původu, věk, rasa, sportovní zkušenosti.)   

4. Do jaké míry a jakým způsobem referují média o zahraničních sportovcích hrajících v české 

basketbalové lize? 

5. Do jaké míry využívají týmy v české lize zahraniční sportovce v marketingu? 

Metodologie:  Tato studie se uskutečnila ve třech fázích, kdy proběhlo zvažování a  analyzování dat 

ve směru od kvantitativních ke kvalitativním.  Fáze 1 byla kvantitavním zpracováním hrubých 

numerických dat týkajících se změn, které se vyskytly v českém basketbalu v letech 1998 až 2010. 

Byl vytvořen víceúrovňový hierarchický model k měření korelace mezi využitím zahraničních 

sportovců, českých hráčů, návštěvností na domácích zápasech, návštěvností na hostujících 

zápasech, konečném umístěním, přítomosti extraligových hokejových nebo fotbalových týmů ve 



městě, populaci, rozpočtu týmu a kapacitě stadiónu. Tento model byl testován v rámci týmů, mezi 

jednotlivými týmy a na úrovni ligy v průběhu 12 let. 

Fáze 2 byla kvalitativní a sestávala z rozhovorů a marketingových analýz provedených ve dvou 

časových obdobích: 2006 (8 týmů) a 2011 (14 týmů).  Tyto rozhovory umožnily autorovi studie 

získat hlubší náhled na obecné stanovisko osob oprávněných rozhodovat za tým na využití 

zahraničních hráčů, jejich motivaci při výběru cizinců a využití zahraničních hráčů při rozvoji 

mládežnických oddílů a v marketingu.    

Fází 3 byla kvalitativní studie zpravodajství o českém basketbalu v tištěných médiích. Záměrem 

autora bylo zkoumáním tištěných médií v průběhu 5 nesouvislých vybraných let s využitím modelu 

Alana Kleina (1991a, 1991b), určit neplánované následky v souvislosti s přijetím, odmítnutím nebo 

komodifikací tohoto příkladu globalizace. 

Zjištění: Přítomnost cizinců v basketbalu jako sekundárním sportu v České republice se zvýšila 

exponenciálně během 12 studovaných let, a to z 11 v roce 1998 na 45 v roce 2010. Domácí 

návštěvnost zápasů MNBL se během této doby zvýšila o 22,3%. V souladu s ostatním výzkumem 

toto značně korelovalo se snížením spoléhání se na domácí český talent (-0,54 na úrovni v rámci 

týmu, -0,76 na úrovni mezi týmy a -0,86 na úrovni ligy). Nicméně, v protikladu k většině ostatních 

výzkumů o migraci ve sportu, jsme našli odpovídající navýšení v počtu fanoušků na basketbalových 

zápasech MNBL a navýšení v počtu mladých hráčů, kteří si vybrali basketbal. (Domácí návštěvnost 

u cizinců byla v korelaci 0,63 na úrovni mezi týmy a byla kvantifikována s využitím cestové 

analýzy 1 cizinec = o 69,5 fanoušků více nebo 1 cizinec ze země mimo EU = o 84 fanoušků více. 

Korelace mezi členstvím mladých hráčů v ČBF a počtem cizinců v MNBL byla 0,68). Tedy na 

základně našich výsledků můžeme předběžně říci, že s využitím cizinců se zvýšila popularita 

basketbalu jako sekundárního sportu v České republice 

Cizinci, kteří přichází do České republiky hrát basketbal, pocházejí převážně ze zemí, kde je 

basketbal primárním sportem. Jinými slovy, posily do basketbalu jako sekundárního sportu v České 

republice přichází ze zemí, které jsou kolébkou basketbalu nebo kde je basketbal částečně 

okrajovým sportem a které mají nadbytek kvalifikovaných sil v basketbalu. Imigranti přicházející 

do České republiky hrát basketbal nejenže pocházejí ze zemí, kde je basketbal primárním sportem, 

ale jsou stále častěji občané tmavé pleti. Tento trend ve sportovním a kulturním rozvoji byl také 

důkladně prozkoumán. Naše rozhovory ukázaly, že tito černošští hráči jsou žádaní, protože mají 

schopnosti, které nenajdeme u českých a evropských hráčů a také proto, že jsou atraktivní pro 

fanoušky. Náš výzkum odhalil, že zatímco v prvních letech naší studie existoval odpor vůči tomuto 

kulturnímu rozdílu, během času došlo k jeho poklesu. Počátní odpor pocházel od fanoušků a z 



médií a byl zjevný v neochotě týmů použít cizince, obzvlášť těch s tmavou barvou pleti, při 

marketingových akcích. Ke konci naší studie jsme zjistili, že fanoušky přitahují černošští sportovci 

více než bílí cizinci a získání černošských sportovních hvězd se stalo dokonce součástí 

marketingových strategií týmů. 

Se zvýšením počtu cizinců v české lize došlo k tomu, že ovládli také statistiky MNBL. Tím, že 

ovládli statistiky, zaměřila se na ně pozornost tištěných médií v oblasti basketbalu. Reportáže o 

cizincích v MNBL preferují cizince, kteří jsou kulturně bliže k českému prostředí, ať už povahou 

jejich závazku v lize nebo podobností národní kultury. Dále, tištěná média se přizpůsobila 

globalizaci českého basketbalu, což je zjevné z toho, že došlo k redukci uvádění národnosti 

zahraničních hráčů, k redukci reportáží o nových zahraničních hráčích vstupujících do ligy a k 

zobecňování úspěchu těchto zahraničních hvězd jako českého úspěchu. 

Závěrem, ačkoliv marketing týmů českého basketbalu zůstává stále na počátku a zaměřuje se pouze 

na ty, kteří už mají ke sportu vztah („vášniví přívrženci a nadšenci“), týmy začínají využívat cizince 

ke komercializaci svých produktů. Během času jsme viděli velký posun ve využití zahraničních 

hráčů v marketingu týmů. To, že týmy jsou ochotné nabízet kulturní odlišnost svého produktu s 

cílem odlišit se, ukazuje dopad globalizace na hostitelskou kulturu, který nastal v průběhu času. 

Využití imigrantů v sekundárním sportu jako je basketbal v zemi jako je Česká republika zvýšilo 

popularitu tohoto sportu měřeno návštěvností fanoušků a mladých hráčů, kteří se zaregistrovali k 

hraní baskebalu. Jako druh globalizace, využití zahraničních sportovců propojilo sport a kulturu 

obklopující sport a přivedlo je k větší konformnosti se zeměmi, ze kterých pochází většina 

zahraničních sportovců. Za použití modelu figurativní smíšené metody jsme viděli plánované i 

neplánované dopady politiky, ve formě změny pravidel, ekonomiky, ve formě posunů v nabídce a 

poptávce a sociálních procesů. I když jsme došli k závěru, že využití zahraničních sportovců zvýšilo 

popularitu basketbalu během 12 sledovaných let, připojujeme i varování, že méně je lépe. Je 

pravděpodobné, že další  navyšování využití zahraničních sportovců v basketbalu poškodí rostoucí 

popularitu tohoto sportu zvýšením ekonomické nerovnováhy, vychýlením rovnováhy soupeření, 

snižením zájmu médií a zvýšením kulturních rozdílů, a to až na nepřijatelnou úroveň pro 

hostitelskou českou kulturu. 

 


