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Příloha 6   

Mgr. Milan Džavoronok 

- bývalý reprezentační hráč šestkového i plážového volejbalu 

- bývalý trenér šestkových i beachvolejbalových týmů 

- v současné době se soustředí na výchovu mladé beachvolejbalové generace 

- byl členem trenérské komise ČVS 

Mgr. Veronika Matějková 

- absolventka FTVS UK v oboru MNG 

- bývalá aktivní hráčka basketbalu 

- v současnosti je generálním sekretářem za beachvolejbal pro Českou republiku 

Markéta Sluková 

- v současnosti naše nejlepší reprezentační hráčka beachvolejbalu; tvoří pár spolu 

s Kristýnou Kolocovou 

 



 

 
 

Příloha 7 

Český volejbalový svaz + Milan Džavoronok (formální) 

 Jaká je struktura Českého volejbalového svazu (ČVS)? Jaké má orgány? A jakým 

způsobem je v rámci ČVS zabezpečován beachvolejbal (BV)? Jaká práva a povinnosti 

z tohoto statutu pro BV plynou? 

 Z jakého popudu, a na základě čeho vznikla Asociace beachvolejbalu (ABV)? Jaká 

pozitiva či negativa to přineslo? 

 Jak byste zhodnotil/a vývoj ABV od jejího vzniku z hlediska: a) výkonnosti, b) 

efektivnosti, c) návaznosti její činnosti na ostatní organizace v českém, ale i 

zahraničním prostředí? 

 Je současný systém fungování ABV srovnatelný se zahraničním? Mám na mysli třeba 

systémy v takových beachvolejbalových velmocích, jako je USA či Brazílie. Jaké 

přednosti byste na našem fungování vypíchl/a? A co byste naopak změnil/a? 

 Co je hlavní náplní práce ABV? Jak často se rada schází? Čím se zabývala v minulosti? 

Jaké téma je v současné době tím nejdiskutovanějším? Co je pro ABV teď nejdůležitější 

vyřešit? 

 Jakou má ABV vizi do budoucna? Čeho chce dosáhnout? Co je její cíl? 

 Je reálné, že by v dohledné budoucnosti mohlo dojít k osamostatnění ABV od Českého 

volejbalového svazu? Jaké výhody, popř. nevýhody by z tohoto odtrhnutí plynuly? 

 Kde vidíte největší prostor na možné zlepšení činnosti ABV? 

 Kolik lidí zaměstnává ABV, a jaký je to poměr k celkovému počtu zaměstnanců v ČVS? 

Jde převážně o zaměstnance na HPP, částečný nebo dohody? Spolupracuje ABV 

s dobrovolníky? Jak často? Měnil se nějak výrazně počet zaměstnanců/dobrovolníků? 

 Vaší zastřešující organizací je ČÚS (bývalá ČSTV), jakým způsobem podporuje ČVS? 

Rozděluje dotace zvlášť pro klasický šestkový volejbal (V) a zvlášť pro BV? Vyplývá ještě 

nějaká další spolupráce z tohoto vztahu? 

 A jak spolupracujete s Českým olympijským výborem a MŠMT? Projevují tyto 

organizace pozitivní zájem o BV? Pokud ano, jak? (samostatně odpovězte prosím pro 

každou organizaci). 

 Na mezinárodní úrovni vystupují 2 organizace, FIVB a CEV. Jak probíhá a ohledně čeho 

se týká komunikace s těmito organizacemi? 

 Změny, které proběhly ve světovém BV (vznik Světové tour, Challengerů, Sattelitů,…), 

projevily se nějak v českém prostředí BV – organizační zabezpečení, financování, ale i 

úroveň výkonnosti nebo vzdělávání? 



 

 
 

 Máte údaje o stavu členské základny? Popř. její historický vývoj? Jestliže ano, 

rozdělujete v těchto statistikách V a BV? 

 Mohl/a byste mi sdělit jaké zdroje příjmů má ČVS? Jaké jsou ty nejpodstatnější a v jaké 

výši? Jaký je jejich historický vývoj? 

 Jak vysoké příjmy dostává BV, resp. ABV? Jaký je to poměr vůči klasickému V? 

 A jaké jsou výdaje ČVS, resp. ABV? Jak se vyvíjejí tyto hodnoty? Má ČVS, resp. ABV 

pozitivní, vyrovnanou nebo negativní bilanci? (rozdíl příjmů a výdajů za rok) 

 Jaký majetek vlastní ČVS, resp. ABV? Je něco, co by patřilo pouze ABV (BV areály)? Má 

ABV nárok něco pořídit z pozice Statutu ČVS? 

 Provoz BV areálu je poměrně finančně náročný (zvláště v zimních měsících). 

Spolupracuje ABV nějak se soukromým sektorem? Existuje pro soukromý sektor nějaké 

možnosti čerpání výhod ze strany ČVS, resp. ABV? 

 Jak je to se strukturou turnajů pořádaných v ČR? Jsou všechny turnaje pod hlavičkou 

ČVS? Tento sport se na mezinárodní úrovni vyznačuje lákavými prize money, jak je to 

v našem českém prostředí? Jestli jsou, tak jak vysoké jsou tyto částky? 

 Jaký systém turnajů tu máme? Pokud jsou některé turnaje pod záštitou svazu, tak si 

určitě nevystačí sám, jaké má tedy sponzory? 

 Pokud tu existují soutěže i mimo svaz, jak fungují? 

 Má beachvolejbal (BV) své Sportovní centrum mládeže (SCM)? Pokud ano, jak vysoké 

finanční příspěvky dostává od MŠMT? Navyšuje se tato částka v průběhu posledních 10 

let? Jak je na tom v porovnání s ostatními sporty? 

  Kromě profesionální, resp. amatérské úrovně (muži, ženy, mixy), existují v českém 

sportovním prostředí ještě nějaké další formy BV? (mám na mysli např. veterány, 

univerzitní sport -> univerziády/akademičky, ale i tělesně postižení, atd.) 

 Myslíte si, že popularita BV v ČR bude nadále na taková, jako se mu těší dnes? 

 Pokud Vás napadají ještě nějaké další otázky, které si myslíte, že bych mohla využít, 

budu jen ráda. 

Milan Džavoronok (neformální rozhovor) 

 Od kterého roku jste se profesionálně věnoval BV? 

 Jak moc bylo pro vás těžké se dostat mezi světovou špičku? Myslím hlavně z hlediska 

zabezpečení ze strany ČVS. 

 Jak se vyvíjel přístup ČVS k podpoře BV od doby, kdy jste byl hráčem, trenérem a nyní? 

Markéta Sluková 

 Kdy jste se rozhodly věnovat naplno beachvolejbalu (BV)? A proč? 



 

 
 

 Jaké jste měli podmínky, když jste začínaly? Myslím např. podpora ze strany klubu, 

svazu, nebo spíše odmítavý postoj? Kdo se o vás staral? A jaké byly tréninkové 

podmínky? 

 Zatím nejlepší výsledek českého BV je vaše 5. místo na OH v Londýně, myslíš si, že se 

od té doby zvedla popularita BV v ČR? (Nemyslím ani tak amatérské hraní, ale jestli je 

větší zájem u mládeže, jestli je větší přesun z šestkového na beach. Nebo jestli už chtějí 

hrát pouze beach?) 

 Myslíš si, že se změnil přístup Českého volejbalového svazu (ČVS) k BV od doby, kdy 

jste začínaly? Pokud ano, jak? A pociťujete to jako nejlepší BV tým v ČR? 

 Co si myslíš, že by pomohlo českému BV, abychom si vychovali další generaci? (Aby 

mladí úspěšní sportovci neskočili v juniorských kategoriích, ale pokračovali úspěšně 

dál.) 

 Vím, že hrát BV na světové úrovni je finančně velmi náročné, bez sponzorů se tedy 

neobejdete. Jak je složité v našich podmínkách sehnat kvalitního sponzora pro tento 

sport? Musely jste je ze začátku hodně „přemlouvat“? Je to teď jednodušší? 

Prize money ve WT jsou opravdu pro ty nejlepší. Jaká místa je nutno obsazovat, aby se 

tím pokryly náklady na sezonu? 

 Váš trenér, Simon, jakou roli má v ČVS? Odkdy se začal angažovat do českého BV? Co je 

jeho náplní? Je to přece jen Rakušan, myslíš si, že může mít pro český BV přínos? Když 

ano/ne, tak proč? 

  



 

 
 

Příloha 8  

Dotazník k diplomové práci 

Dobrý den, 

jmenuji se Tereza Černá a jsem studentkou UK Fakulty tělesné výchovy a sportu. Tento 
dotazník poslouží k vypracování části mé diplomové práce, ve které se zabývám vývojem a 
postavením beachvolejbalu v ČR.  

Dotazník, který máte před sebou, obsahuje 9 jednoduchých otázek, ze kterých bych se měla 
dozvědět, jaké je všeobecné povědomí o plážovém volejbalu v České republice. Nemějte žádné 
obavy, že byste odpověděli špatně. Každá odpověď od Vás je jedinečná a pro mě cenná. 

Samozřejmě veškeré poskytnuté údaje budou sloužit pouze a výhradně pro vnitřní účely 
tohoto výzkumu. 

Prosím Vás tedy o jeho vyplnění, které Vám nezabere více jak 5 minut. Velice mi tím pomůžete. 

Děkuji za Váš čas. 

Tereza Černá 

 

1. Znáte beachvolejbal? (Pokud ne, nemusíte dále pokračovat.) 

ANO x NE 

2. Kdy jste o beachvolejbalu slyšeli poprvé? (rok) 

 ...................................................................................................................................................  
3. Zkuste vyjmenovat zásadní rozdíly mezi klasickým šestkovým volejbalem a 

beachem. 

 ...................................................................................................................................................  
 
4. Myslíte si, že je ČR v tomto sportu úspěšná? 

a) nebyla, ale teď je 

b) byla a stále je 

c) byla, ale už není 

d) nebyla a není 

e) nevím 

5. Znáte některé naše repre týmy? Napište jména, která znáte. 

 ...................................................................................................................................................  
 
6. Od kdy si myslíte, že se u nás beachvolejbal hraje na světové úrovni? (rok) 

 ...................................................................................................................................................  



 

 
 

 
7. Hráli jste někdy tento sport? 

ANO x NE 

8. Pohlaví:  

MUŽ x ŽENA 

9. Věk: 

do 15 

16-25 

26-40 

41-50 

nad 51 

 

 

 

 

 


