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Abstrakt

Název: Klubová identita TK Most

Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvořit seznam doporučení, za 

účelem zdokonalení klubové identity TK Most.

Metody: K analýze klubové identity a následně navrženým doporučením,

bylo využito metody nestrukturovaných rozhovorů se závodními a 

rekreačními hráči klubu, SWOT analýza, analýza dat a vlastní 

zúčastněné pozorování.

Výsledky: Bylo zjištěno, že identita TK Most, má řadu slabých stránek, které 

negativně ovlivňují image klubu v očích hráčů. Respondenti se 

shodli na třech oblastech, které jsou zásadní pro zlepšení identity 

zkoumaného klubu v praxi. Těmito oblastmi jsou komunikace, 

organizace a zázemí. Jako řešení byl navržen komplexní seznam 

doporučení pro jednotlivé části klubové identity.

Klíčová slova: tenis, corporate identity, corporate design, corporate 

communication, corporate culture, corporate product, corporate 

image



Abstract

Title: Corporate Identity of TK Most

Objectives: The objective of this work is to create the list of recommendations 

that lead to improvement of corporate identity of TK Most.

Methods: Method of non-structured interviews with players of the club,

SWOT analysis. dates analysis and participant observation made 

by myself were used for corporate identity analysis and 

subsequently proposed recommendations. 

Results: It was revealed that corporate identity of TK Most has a couple of

weaknesses. It negatively influences image of the club in eyes of 

players. Respondents agreed on three main areas that are essential 

for improvement of corporate identity of the club. Those factors 

are communication, organization and club facilities. As a solution,

there was made a complex project of recommendations focusing 

on individual parts of corporate identity.

Keywords: tennis, corporate identity, corporate design, corporate 

communication, corporate culture, corporate product, corporate 

image
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1 ÚVOD

Identita je pojmem, který nemá jednoznačný význam a v každém vědním oboru je 

na něj nahlíženo z jiné perspektivy. Identita může být chápána jako zařazení člověka do 

určité skupiny, do určité společnosti, ve které se cítí dobře a se kterou se identifikuje. 

Na světě je podle odhadů již více než 7 miliard lidí, 7 miliard lidí, žijících na různých 

kontinentech, vyznávajících různé hodnoty, ovlivněných různými okolnostmi a 

vyznávajících jiný životní styl. Těchto více než 7 miliard lidí, tvoří určitou množinu A. 

V rámci této množiny A se tito lidé dále shromažďují a tvoří určitá seskupení, ať již 

formálního nebo neformálního charakteru.

Tato seskupení tvoří nekonečně mnoho podmnožin množiny A. Lidé v těchto 

skupinách dodržují určitá pravidla a seskupují se na základě určitých atributů. Bylo by 

však velmi obtížné postihnout tyto atributy všechny. Do těch nejvýznamnějších patří 

náboženství, společenská vrstva, zájmy, hodnoty, zaměstnání, zvyky a sympatie. 

Náboženství je v současnosti příčinou řady světových problémů a teroristických útoků. 

Důvodem je vzájemná netolerance jednotlivých náboženských skupin a nepochopení 

identity druhých. Výstižně se k tématu identity vyjádřil bývalý prezident, Václav Havel. 

Ten poukázal na to, že základem porozumění, není vzájemné přizpůsobení, ale 

pochopení identity toho druhého.

Další zajímavou problematikou je hledání identity. Podle řady výzkumů, je člověk, 

který najde svoji identitu šťastnější. Pokud lidé v něco věří, jsou velmi těžko 

ovlivnitelní. Naopak lidé, kteří nemají vlastní přesvědčení, se nechají snadno 

zmanipulovat ostatními a vnutit si jejich názory. Jsou jako ovce, které pastevec vede. 

Ony běží za ním a neví kam. Neví, kde skončí. Jen se slepě nechávají vést a jednoho 

dne zjistí, že jsou tam, kde vůbec být nechtějí, jedí to, co jim vůbec nechutná a mají 

okolo sebe lidi, se kterými si vůbec nerozumí.

Klubová identita je identitě jako takové v řadě věcí podobná. Hráči vyhledávají 

kluby, ve kterých se cítí dobře a které jim umožňují výkonnostně se vyvíjet. Proč jsou 

některé kluby úspěšné a jiné ne? Proč v některých klubech trénují hráči rádi a v jiných 

ne? Odpovědí je právě klubová identita, i když ne všichni zaměstnanci klubů, si to plně

uvědomují.
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Klubovou identitu tvoří řada faktorů, které se vzájemně ovlivňují a prolínají.

V úspěšných klubech existují pravidla. Tato pravidla jsou důležitá a je vyžadováno, aby

byla dodržována. Aniž si to člověk uvědomuje, pokud se všichni řídí stejnými pravidly, 

vytváří se řád a zlepšuje se tím organizaci v klubu. Další oblastí, která je důležitá pro 

správné fungování klubu je komunikace. To, jak klub komunikuje s hráči. To, aby hráči 

věděli, jak a s kým komunikovat, pokud něco potřebují nebo mají problém. Vedle

komunikace a pravidel existuje mnoho dalších částí klubové identity, které budou dále 

objasněny.

V této práci je na klubovou identitu nahlíženo výhradně z pohledu hráčů TK Most. 

Řada jednotlivostí, spadajících do klubové identity a zdánlivě maličkostí, nepřímo 

ovlivňuje sportovní výkon hráče. Pokud jsou hráči nespokojeni s fungováním klubu a 

necítí se v něm dobře, pak se nejsou schopni soustředit pouze na tenis. Zabývají se 

věcmi okolo, které jejich výkonu nepomáhají, ale naopak mnohdy škodí. Závodní hráči

jsou pak často podráždění, což se negativně odráží v chování jejich trenéra, rodičů a 

dalších hráčů, kteří s nimi trénují. Klubová identita se dotýká výrazně i rekreačních 

hráčů. Ti se chodí na tenis především bavit. Zajímá je tedy i společenské vyžití v rámci 

klubu a klubová atmosféra, která je také ovlivňována jednotlivými složkami klubové 

identity.

Prostřednictvím analýzy klubové identity budou navrženy prostředky a doporučení, 

které by měly pomoci lepšímu fungování klubu, integritě členů a atmosféře v klubu. 

Zlepšení klubové identity by mělo pomoci i samotným hráčům v jejich výkonnostním 

růstu.
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2 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

Cíle:

Cílem bakalářské práce je na základě analýzy stávající identity TK Most vytvořit 

seznam doporučení pro zlepšení jednotlivých části klubové identity.

Úkoly:

1. představení tenisového klubu TK Most,

2. vymezení teoretických základů podnikové identity,

3. získání informací a dat za účelem analýzy podnikové identity,

4. analýza současné identity TK Most,

5. pomocí nestrukturovaných rozhovorů s hráči zjistit silné, slabé stránky, 

příležitosti a hrozby pro klub,

6. vytvořit SWOT analýzu a prostřednictvím emailové korespondence s hráči zjistit 

důležitost jednotlivých stránek SWOT analýzy,

7. navrhnout seznam doporučení pro zlepšení jednotlivých částí klubové identity.
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3 TEORETICKÁ ČÁST

3.1 Corporate Identity

BALMER, VAN RIEL (1997) uvádí, že Corporate identity (dále jen CI) byla 

původně synonymem pro logo a vizuální identifikaci organizace. Řada autorů tedy 

vnímala CI pouze jako design organizace.

Nejednotný vizuální styl, přivedl postupem času autory k názoru, že pro CI je 

důležitá i konzistentnost komunikace. Bylo zjištěno, že komunikace je důležitým

nástrojem pro kontakt s veřejností a všemi lidmi, nějakým způsobem spojených 

s firmou. CI se tedy dále vyvíjela, až dospěla do nynější všeobecně uznávané podoby.

SVOBODA (2006) uvádí, že corporate identity je tvořena 4 základními složkami, a 

to corporate design, corporate communications, corporate culture a corporate product, 

přičemž základem pro realizaci CI je koncipování vlastní dlouhodobější filozofie 

organizace. Výsledkem, k němuž organizace prostřednictvím jednotlivých částí klubové 

identity směřuje, je pak corporate image.

VYSEKALOVÁ A MIKEŠ (2009) narážejí na problematiku záměny pojmů 

identita a image a poukazují na to, že firemní identita je to, jaká firma je nebo by chtěla 

být, zatímco image je veřejným obrazem této identity.

Skupina autorů DE PELSMACKER, GEUENS, VAN DEN BERGH (2007) se 

shodují na tom, že firemní identita je určitou formou prezentace organizace, pomocí níž 

je organizace buď spojována, nebo odlišována od jiných organizací. DE 

PELSMACKER, GEUENS A VAN DEN BERGH (2007, str. 33) podrobněji uvádějí: 

,,Firemní identita je způsob, jakým se firma prezentuje cílovým skupinám, je to určitá 

symbolika, způsob komunikace a chování. Jedná se o hmatatelnou prezentaci, 

prohlášení, jasně sdílené hodnoty neboli firemní kulturu. Identita je tedy to, co firma je, 

co dělá a jak to dělá.“

To je pro firmy i pro sportovní kluby velmi důležité. Většina vrcholových klubů 

má podobná pravidla a zásady, které hráči dodržují. Tím jsou tyto kluby, i když jsou od 

sebe na kilometry daleko, spojovány.
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3.1.1 Filozofie a poslání organizace

LEUTHESSER, KOHLI (1997) tvrdí, že corporate identity je prostředkem, pomocí 

něhož organizace odhaluje svoji filozofii a strategii skrz komunikaci, chování a 

symboliku. V souvislosti s filozofií a strategií organizace se zmiňují o výrazu mission 

statement. To lze přeložit jako určité poslání, ve kterém se odráží důvod toho, proč 

firma vůbec existuje. To je důležité pro formování identity a dalšího směřování firmy. 

Specialisté dokonce doporučují předtím, než firma začne budovat svou corporate 

identity, ujasnit si právě to, jaké je poslání firmy. Poslání firmy v sobě soustřeďuje

hodnoty, cíle, filosofii a strategii organizace.

Dále stejní autoři uvádějí, že poslání firmy by mělo být výzvou pro firmu. Poslání 

typu “poskytnout excelentní hodnotu zákazníkovi” jsou nicneříkající, protože to všichni 

lidé od firmy očekávají. Poslání by mělo obsahovat měřitelný cíl, který by odlišil firmu 

od ostatních firem. Mělo by signalizovat firemní ambice, nikoliv konstatování a mělo

by být inspirující.

Podle SVOBODY (2006) je nalezení optimální filozofie v současnosti stále 

složitějším a náročnějším procesem, bez níž se však organizace neobejde. Dále stejný 

auto uvádí, že nejde pouze o to, filozofii koncipovat, ale především realizovat a věřit ji. 

To je v současnosti velkým problémem i ve vrcholovém managementu firem.

U vrcholových tenisových klubů je filozofií především výchova mládeže. Oproti 

tomu menší kluby se zaměřují více na spokojenost rekreantů či na dosáhnutí co 

největšího zisku. Je velmi důležité, aby měl klub pevně stanovenou filozofii a tu se 

snažil plnit i na úkor ostatních cílů.
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Obrázek 1 - Systém firemní identity

Zdroj: Svoboda (2006)

VYSEKALOVÁ, MIKEŠ (2009) tvrdí, že v praxi se setkáváme s různými případy, 

kdy je nutné se o firemní identitu více zajímat. V následujícím přehledu jsou uvedeny

nejčastější situace, kdy je potřeba se firemní identitě obzvlášť věnovat.

 při změnách společenského prostředí a změnách veřejného mínění, na které musí 

firma reagovat (např. důraz na ochranu životního prostředí),

 při zásadních změnách trhu, změně produktů a jejich role,

 při změně vedení firmy nebo v situaci, kdy ve firmě nejsou jasně stanovené 

kompetence a vedoucí pracovníci se bojí rozhodovat,

 při restrukturalizaci firmy, kdy dochází např. k fúzím mezi firmami nebo k 

vytváření nových strategických zaměření firmy,

 při expanzi firmy do dalších zemí,

 při problému s obsazováním volných pracovních míst a nedostatku 

kvalifikovaných pracovníku,

 při neadekvátní komunikaci vedoucí k nedorozuměním a hádkám, kdy se tyto 

problémy neřeší, ale naopak dochází k jejich odkládání.
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3.1.2 Metody ke zjištění CI organizace

BALMER, VAN RIEL (1997) ve své práci uvádějí některé metody, které byly 

postupně vyvíjeny, za účelem odhalení CI organizace.

 Balmer’s affinity audit (BAA) je specialozovaná metoda, která využívá

k odhalení CI organizace kvalitativní metody, jako polostrukturované interview, 

pozorování a analýzu dat.

 Laddering technique je metoda, založena na kladení na sebe navazujících otázek 

zaměstnancům, které odhalují, co je pro ně důležité. Zaměstnanci jsou vyzváni, 

aby popsali náplň své práce, jak danou práci provádějí, proč ji takto provádějí 

atd. Cílem je zjistit skryté znaky, jako např. hodnoty zaměstnanců, které nejsou 

snadno viditelné.

 The Rotterdam Organizational Identification Test (ROIT) je založen na tom, že 

chování pracovníků bezprostředně působí na CI a image firmy. Je tedy důležité, 

aby se pracovníci ztotožňovali s cíli a hodnotami firmy. Zaměstnanci 

vyhodnocují různé oblasti na škále ROIT. Tyto oblasti se týkají pracovní 

spokojenosti, stylu management atd. Body na škále pak vyjadřují identifikaci 

pracovníka s organizací.

Existuje řada dalších metod, které jsou na světě pro zjištění CI firmy nebo 

organizace využívány. Jejich použitelnost závisí na specifikách daného podniku.

3.2 Corporate Design

SVOBODA (2006) popisuje corporate design (dále jen CD) jako vizuální vyjádření 

vlastní reflexe organizace, kdy CD musí jasně odrážet a vyzařovat podnikovou identitu 

a nést image organizace. Nejčastěji jsou spotřebitelé ovlivňováni právě vizuálním 

stylem. Prostřednictvím jednotného vizuálního stylu dochází u lidí ke vzbuzování 

emocí, které jsou důležitým faktorem pro vnímání příslušné firemní identity.

Jednotný vizuální styl je cílem CD. Příkladem toho, jak vizuální styl ovlivňuje 

rozhodování, může být jídlo donesené na stůl. Ještě předtím než ho lidé ochutnají, si na 

něj vytvoří názor podle toho, jak na ně vizuálně působí.
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Dále se o CD vyjadřuje VYSEKALOVÁ S MIKEŠEM (2009), kteří CD hodnotí,

jako soubor vizuálních konstant, které jsou využívány jak v komunikaci uvnitř, tak 

především v komunikaci vně firmy a CD dále dělí na tyto části:

 název firmy a způsob jeho prezentace,

 logo jako identifikační známka,

 značka pro zviditelnění a odlišení produkt,

 písmo a barvy,

 služební grafika (propagační prvky a tiskoviny),

 orientační grafika (způsoby úprav interiéru, označení budov),

 oděvy zaměstnanců,

 grafika obalů,

 dárkové předměty,

 další prvky dle oboru podnikání.

Zásadou CD je dlouhodobost. Pokud je někde zmíněn název firmy nebo klubu, pak

je logo, značka, barvy či grafika klubu často tím prvním, co si zákazníci vybaví. Není 

tedy nijak přínosné CD často, či výrazně měnit.

U tenisového klubu není na prvním místě vzhled produktu, jelikož produktem není 

hmotná věc ale služba. Je ale velmi důležité, zaměřit se na vzhled areálu, jelikož to je 

tím prvním, co zákazník vidí. Vzhled areálu a prostředí vyvolají v mysli zákazníků 

pozitivní nebo negativní pocity, aniž by zákazník přišel s klubem do kontaktu.

V souvislosti s prezentací klubu jsou důležité barvy. Ty často vyvolají v lidech emoce a 

nálady. Barvy jsou dále popsány podle toho, jak jsou vnímány většinou lidí ve 

společnosti:

 Bílá je barva nevinnosti.

 Oranžová je jasná, pozitivní barva, která vzbuzuje optimismus.
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 Žlutá je stejně jako oranžová barva, teplá radostná a pozitivní.

 Červená je barva odvážná až dráždivá.

 Modrá je barva vytvářející klid, jistotu a pasivitu.

 Zelená je stejně jako modrá, barva klidu a vyrovnanosti.

 Černá a šedá jsou barvy vnímané jako smutné.

Ve sportovních klubech jsou také důležité oděvy zaměstnanců (trenérů) a hráčů. 

Pokud mají hráči stejné oděvy, automaticky je to pojí a zároveň odděluje od ostatních

lidí, kteří jsou jinak oblečeni.

Podle KARLÍČKA A KRÁLE (2011) jsou webové stránky v CI vnímány jako 

prostředek komunikace, ale vizuální stránka je u nich také velmi důležitá. Při prvním 

otevření internetových stránek se u návštěvníka formuje pohled na danou organizaci. 

Webové stránky lze z hlediska marketingu zařadit do více kategorií. První kategorií je 

direct marketing (umožňující přímý prodej), dále lze webové stránky chápat jako nástroj 

public relations, jelikož umožňují komunikaci s vybranými skupinami – zaměstnanci, 

novináři, partneři a zákazníci. Dále můžeme nahlížet na webové stránky jako na 

reklamní nástroj, který je určený k posilování image značky. V neposlední řadě mohou 

být webové stránky i nástrojem podpory prodeje, například k vytváření marketingových 

soutěží apod.

Tato práce se bude v praktické části zabývat logem, názvem klubu, barvami, 

služební grafikou, orientační grafikou a oděvy zaměstnanců.

3.3 Corporate Communication

Podle BLACKA (1994) corporate communication vyjadřuje jednotné zásady 

komunikace a je komunikačním subsystémem podnikové identity. Jde o dlouhodobou 

strategii, jejímž cílem je ovlivnění postojů relevantní části veřejnosti. Napomáhá 

vytváření image, pečuje o ni a podle potřeby ji pomáhá měnit.

Firemní komunikace představuje veškeré komunikační prostředky. Je to komplex 

všech forem chování, jimiž firma o sobě něco sděluje. Zahrnuje i komunikaci s vnějším 
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a vnitřním prostředím. Takto charakterizují podnikovou komunikaci VYSEKALOVÁ s 

MIKEŠEM (2009).

V oblasti corporate communication (dále jen CCom) se autoři zcela neshodují. 

VYSEKALOVÁ a MIKEŠ (2009) do CCom zahrnují:

 Corporate Advertising – Zahrnuje převážně placenou reklamu. Pomocí 

reklamního sdělení jsou osloveny cílové skupiny zákazníků pro firmu. Styl a 

forma této reklamy je součástí podnikové komunikace. Pro vytvoření jednotného 

obrazu organizace je potřeba, aby kampaně měly vždy jednotný vizuální styl, 

který je pro daný podnik charakteristický.

 Human relations – Za human relations se považuje komunikace, kterou 

organizace uskutečňuje za účelem podpory vzdělávání, propagace podnikových 

hodnot nebo sdělování informací. Tato komunikace je často realizována 

prostřednictvím inzerce k získávání pracovní sil na trhu práce.

 Employee Communications – Součástí podnikové komunikace je působení na 

stávající či budoucí zaměstnance. Tato komunikace je realizována 

prostřednictvím podnikových novin a časopisů, podnikového intranetu, dopisů 

zaměstnancům, podnikových shromáždění atd.

 Investor Relations – Tato část komunikace organizace je zaměřena na skupiny 

akcionářů společnosti. Na výročních valných hromadách jsou pak prezentovány 

výroční zprávy podniku, bilance podniku a další důležitá sdělení pro akcionáře.

 Government Relations – Tento typ komunikace je orientován na politickou 

scénu, zahrnující vládní pracovníky a pracovníky státní správy. V praxi se jedná 

převážně o lobbying, který se uskutečňuje různými způsoby. Samotný lobbying 

je často označován za určitou formu korupce.

 University relations – V praxi existuje více možnosti, jak tento typ komunikace 

realizovat. Nejčastějším příkladem může být sponzorování kateder vysokých 

škol, zadávání výzkumných zakázek, poskytování učebních materiálů atd. V 

praxi je vzájemná spolupráce škol a firem přínosem a je postupně čím dál tím 

častějí realizovaná.
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SVOBODA (2009) výše uvedený seznam ještě dále rozšiřuje o:

 Corporate design – působí v každém druhu komunikace podniku svými prvky, 

kterými jsou logotyp, rastr, písmo atd.

 Industry relations – Do tohoto druhu komunikace spadají vztahy s odvětvovými 

nebo odborovými partnery v oblasti průmyslu.

 Minority relations – Zaměřují se na společenskou a politicko-ekonomickou 

dimenzi národnostních menšin či různých komunit. V ČR je zvlášť problémový 

vztah k romské menšině. Je potřeba brát zřetel na to, že image firmy může být 

jedním prohlášením výrazně zasažena. Firmy by se měli tedy k otázkám menšin 

vyjadřovat opatrně.

 Propagace stanovisek – Jedná se o způsob komunikace, kterým podnik vyjadřuje 

své názory a stanoviska ke společenským, hospodářským, politickým, kulturním 

a jiným veřejným otázkám. Tato stanoviska jsou propagována za účelem 

vytvoření pozitivní publicity organizace.

 Veřejná vystoupení – Zahrnují osobní vystoupení představitelů podniku na 

veřejných akcích či v jiných institucích, kde vedoucí pracovníci podniku dale 

působí.

Podle ZÁRUBY, RICHTRA A KOUDELKOVÉ (2007) CCom dále napomáhá ke 

zlepšování pozice daného subjektu v tržním prostředí a podílí se na budování 

spokojenosti zákazníků s nabízenými produkty či službami. Na základě nastavených 

pravidel firemní komunikace, komunikují firmy kvalitu nabízených produktů či služeb a 

to v rámci své vlastní identity.
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Obrázek 2 - Hodnocení důležitosti financování jednotlivých složek komunikace

http://cw.routledge.com

Na obrázku jsou vyhodnoceny jednotlivé složky komunikace, podle toho, kolik 

peněz firmy určených ke komunikaci, by jim jednotliví respondenti přiřadili. Položky, 

do kterých by respondenti nejvíce investovali, jsou media relations, strategická 

komunikace, výzkum a internetová komunikace. 

Podle VORÁČKA (2012), lze ve sportovních organizacích vymezit ještě další 

nezbytné součásti komunikace, kterými se musí firemní komunikace ve sportovních 

organizacích zabývat a to vztahy s fanoušky, vztahy se členy, vztahy se sponzory, 

vztahy s dárci, vztahy s organizačními výbory, vztahy se sportovními organizacemi a 

vztahy se sportovními masmédii.

Z výše uvedených rozdělení, se pro tuto práci nejvíce hodí rozdělení komunikace 

právě podle Voráčka. Řada z výše uvedených komunikací, nemá pro klub, ani pro hráče

velký význam a je uplatnitelná spíše pro prostředí firem.

Tato práce se bude dále zabývat interní komunikací mezi hráči samotnými a to 

komunikací mezi trenéry, mezi hráči a trenéry a mezi hráči, trenéry a vedením. 
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Nejdůležitější je, aby komunikace byla jasná a jednotná, tzv. aby všichni komunikovali 

to samé a komunikace tak byla dostatečně efektivní.

Dále se bude zabývat vztahy se sponzory, vztahy se sportovními organizacemi a 

vztahy se sportovními massmedii. Tato část komunikace je důležitá pro zviditelnění 

klubu, proto, aby klub mohl pořádat významné turnaje a pro přilákání talentovaných 

hráčů z okolí.

3.4 Corporate Culture

Podle VYSEKALOVÉ a MIKEŠE (2009) firemní kultura představuje určitý 

charakter a atmosféru panující uvnitř firmy, dále také vnitřní život firmy ovlivňující 

chování zaměstnanců – jejich postoje, sounáležitost a loajalitu, které by v ideálním 

případě měly být sdíleny většinou zaměstnanců společnosti.

Mezi základní čtyři prvky firemní kultury patří podle těchto autorů symboly, 

hrdinové, rituály a hodnoty. Toto rozdělení bude pro tuto práci dostačující. Mezi 

symboly se řadí např. týmové hymny či popěvky, způsob oblékání apod. Hodnoty 

představují nejhlubší úroveň kultury. Jde o obecné vědomí toho, co je dobré a co špatné, 

hodnotné či nehodnotné. Pokud většina pracovníků sdílí podobné hodnoty, přispívá to 

k celkové integritě organizace. Za rituály se označuje standardizované a opakované 

chování členů organizace a za hrdiny jsou považováni bývalí nebo současní členové 

klubu, kteří jsou pro většinu lidí vzorem.

HOYE (2006) pojednává o kultuře ve sportu. Sportovní kultura je soubor 

základních hodnot, přesvědčeních a postojů, které jsou obvyklé pro členy sportovní 

organizace. Ty následně vytvářejí standardy a normy chování jejich členů. Doplňuje, že 

kultura sportovních organizací se výrazně liší od kultury tradičních firem a je 

nesmyslné, aby sportovní organizace zcela převzaly metody a způsoby, které se 

praktikují v tradičních firmách. Do prvků firemní kultury řadí vedle symbolů, hrdinů, 

rituálů a hodnot ještě emblémy, dokumenty, příběhy, jazyk a prostředí. Ty však 

nebudou v této práci využity.
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Na následujícím obrázku jsou rozděleny jednotlivé složky corporate culture podle

toho, jak jsou viditelné. Za nejlépe viditelné je považováno pracovní chování. Je to 

způsob, jak děláme věci. Naopak za nejhůře viditelné jsou označeny postoje, hodnoty a 

filozofie, ty jsou odpovědí na to, proč je tak děláme.

Obrázek 3 - Ledovcový model v corporate identity

Zdroj: http://jrs.sagepub.com

Firemní kultura je pro klub velmi důležitá. Aniž si to lidé uvědomují, když někam 

přijdou, ať už domů, do školy, do klubu nebo na úřad, automaticky se chovají

způsobem, který se dříve naučili a zautomatizovali. Tyto způsoby jednání jsou 

osvojovány konfrontací s okolím. Jedná se tedy o určitý proces socializace jedince.

BURIÁNEK (1996) se dále o procesu socializace vyjadřuje jako o procesu, který 

není nikdy zcela ukončen. Jedná se o proces, ve kterém se jedinec začleňuje do sociální 

skupiny, přičemž si osvojuje hodnoty skupiny, normy ve skupině panující, učí se 

sociálním rolím spojeným s určitými pozicemi a dalším dovednostem a schopnostem.

Právě fenomén socializace je velmi důležitý i pro kluby. Je velmi důležité, aby se 

v klubu vyžadovalo dodržování určitého chování, rituálů. Na druhou stranu však nelze 

přehlížet individuální osobnost jednice, která je zvláště pro tenis důležitá. Jde však o to 

najít určitou rovnováhu mezi tím, co je prospěšné pro fungování klubu a pro hráče

samotné.
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3.5 Corporate Product

SVOBODA (2006) uvádí, že nabídka produktů a služeb je v CI podstatou existence 

organizace a je stěží možné, aby její CI spočívala pouze na jednotném designu, 

komunikaci a kultuře.

Co se týká sportovního produktu, ČÁSLAVOVÁ (2009, str. 116) uvádí: „Za 

sportovní produkt lze považovat veškeré hmotné i nehmotné statky nabízené k 

uspokojování potřeb a přání zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a 

sportu.“ a sportovní produkt dále rozděluje na:

 základní produkty tělesné výchovy a sportu:

- nabídka tělesných cvičení,

- nabídka sportovních akcí,

- nabídka turistických akcí.

 produkty vázané na osobnost:

- sportovní výkony vázané na osobnost sportovce,

- výkony trenérů,

- reklamní vystoupení sportovců.

 myšlenkové produkty tělesné výchovy a sportu:

- myšlenky iniciující tělovýchovnou a sportovní oblast,

- sportovní informace šířené médii,

- hodnoty zážitku v tělesné výchově a sportu.

 produkty v oblasti podmínek a vedlejší produkty:

- tělovýchovná a sportovní zařízení (spolková, komunální, státní),

- vzdělání ve sportu,

- pojištění cvičenců a sportovců,

- doprava na soutěže,
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- vstupenky,

- sponzoring,

- dary a podpora,

- propagace zboží a suvenýry,

- společenské akce.

 klasické materiální produkty v tělesné výchově a sportu:

- tělovýchovné a sportovní nářadí,

- tělovýchovné a sportovní náčiní,

- sportovní oblečení v oblasti.

Naproti tomu MULLIN, HARDY, SUTTON (2000) tvrdí, že sportovní produkt je 

balíček hmotného a nehmotného zároveň. Toto tvrzení dále objasňují na příkladu golfu.

Když člověk uslyší slovo golf, představí si malý míček s ďolíčky a velkou kovovou hůl. 

Ty jsou svým způsobem standardizované. To jsou hmotné části produktu. Naproti tomu 

golfový zážitek je stěží standardizovaný: Může jim být naprostá frustrace zřídkakdy 

hrajícího nešiky nebo úplné pobláznění golfového nadšence.

Tito autoři definují sportovní produkt jako svazek užitků, zahrnující jádro produktu 

a jeho další nadstavbu. Jádro sportovního produktu pak tvoří 4 složky:

 forma hry,

 hráči,

 sportovní výbava a výstroj,

 místo.

Tvrdí, že tyto 4 složky existují za každých okolností a spolehlivě nám umožní 

rozeznat tenis od golfu. Dále rozšiřují tyto 4 složky o nadstavbové prvky, do kterých 

řadí trenéry, vstupenky, programy k soutěžím, audiovizuální nahrávky, hudbu, statistiky 

a maskoty.
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O sportovním produktu dále tvrdí:

 Sportovní produkt je nestály. Tenisový zápas se stejným protihráčem, ve stejnou 

hodinu na stejném dvorci se stejným vybavením se může vyvíjet úplně jinak než 

předchozí den, což ho dělá atraktivním.

 Hráči nebo fanoušci nechodí na zápasy pouze kvůli samotným zápasům, ale 

mnohdy i kvůli atmosféře, oblečení hráčů, vybavení hudbě atd. Samotná soutěž 

nebo zápas jsou někdy až na druhém místě.

 Nemusíme mít kontrolu nad samotným jádrem produktu, ale můžeme ovlivnit 

jeho nadstavbu. Zde uvádí zajímavý příklad Realu Madrid, který nakoupil 

v jeden rok Luise Figa, Zinedina Zidana a Davida Backhama za horentní 

peněžní sumy. Vedle toho, že vedení klubu doufalo, že budou úspěšnější,

očekávali také růst příjmů z merchandisingu a sponzoringu, což se klubu 

povedlo.

Sportovní produkt, pokud je jím například tenisový zápas, je tedy na rozdíl od 

hmotných produktů proměnlivý, což je atraktivní jak pro samotné hráče, tak pro 

fanoušky. To je jedním z důvodů, proč je sport a sportovní kluby tak populární.

Pro tuto práci se nejlépe hodí rozdělení sportovního produktu podle CHANGA a 

CHELLADURAIE (2000), kteří sportovní produkt dále dělí na:

 sportovní zboží,

 služby zákazníkům,

 divácké služby,

 sponzorské služby,

 psychický prospěch,

 sociální myšlenky.

V této práci bude využito rozdělení produktu pouze na sportovní zboží, služby 

zákazníkům, divácké služby a sponzorské služby.
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3.6 Corporate Image

Podle KOHOUTA (1999) anglické slovo image vyjadřuje představu o něčem. 

Pozitivní image firmy znamená její dobré jméno, zvuk a pověst ve veřejnosti. Někdy jen 

pozitivní pocit při vyslovení její značky. V marketingovém pojetí byl pojem image 

poprvé užit v roce 1955. Zcela správně se uvádí, že vytvoření kladné image o určité 

organizaci, instituci, ale také výtvoru (knize, výrobku) nebo lokalitě (místě, krajině, 

hradu apod.) nepřijde samo o sobě, bez cílevědomého úsilí a dlouhodobého působení 

celého systému opatření.

VYSEKALOVÁ, MIKEŠ (2009, str. 44) uvádějí: „Corporate image je výsledkem, 

k němuž corporate identiy směřuje prostřednictvím filozofie organizace, corporate 

designu, corporate communications, corporate cultures a produktu organizace.“

Dále skupina autorů NEWSOM, SCOTT, VAN SLYKE A TURK (2013) definují 

image jako představu, kterou si vytvořila jedna nebo více veřejností o nějaké osobě, 

podniku nebo instituci, a to nikoliv jako dokreslený obraz, ale spíš jako mozaiku z 

pochycených, zlomkovitých, vzájemně se prolínajících detailů.

VYSEKALOVÁ A MIKEŠ (2009) tvrdí, že k vytvoření pozitivní image je potřeba 

více faktorů. Je potřeba si uvědomit určité zásady, které napomáhají k úspěšné realizaci 

v procesu vytvoření image. Ty jsou vyjmenovány níže.

1. Čím více informací je k dispozici, o to lepší a spolehlivější je image.

- Toto platí pro vnímání klubu hráči velmi výrazně. Pokud hráči nemají 

dostatečné množství informací o klubu, je klub méně důvěryhodný a škodí to 

image.

2. Image vzniká rychle, ale upevňuje se pomalu.

- V případě upevnění image se jedná o dlouhodobý proces, avšak image může 

vzniknout na základě jediné informace.

3. Image není nikdy strnulý.

- To, že image není nikdy strnulý, znamená, že se neustále vyvíjí. Je tedy 

potřeba pečlivě zvažovat důsledky jednání do budoucna. 
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4. Image působí selektivně.

- Selektivnost image závisí na tom, jak dobře dokáže reagovat na potřeby 

cílových skupin. Určitá informace se může někoho dotknout a ovlivnit jeho 

vnímaní a naopak někdo jiný tuto informaci nemusí ani postřehnout.

5. Image je celistvý.

- O celistvosti VYSEKALOVÁ s MIKEŠEM (2009) tvrdí, že image je 

výsledkem rozmanitých informací a dojmů, které vznikají z vnímání

designu, komunikace a chování.

6. Image vzniká z různých zdrojů.

- Názor lidí na určitý subjekt není vytvářen pouze samotným subjektem, ale 

např. i médii a institucemi. Pro klub je tedy důležité udržovat dobré vztahy i 

s médii a dalšími institucemi.
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4 METODOLOGIE PRÁCE

4.1 Výzkumný soubor

Pro potřeby této bakalářské práce, která je vedena za cílem zlepšit podmínky 

především pro hráče klubu, byly vybrány dvě cílové skupiny respondentů, a to závodní 

hráči klubu a rekreační hráči klubu. Respondenti z těchto dvou skupin byli vybráni 

metodou náhodného výběru, tak, aby obě skupiny byly zastoupeny rovnoměrně. 

Celkově byly rozhovory vedeny s 29 respondenty, přičemž 15 z nich byly závodní hráči 

a 14 rekreační hráči klubu. Obě dotazované skupiny byly tedy zastoupeny víceméně 

rovnoměrně.

4.2 Analýza dokumentů 

Analýza dokumentů podle JEŘÁBKA (1993) představuje sekundární analýzu dat. 

Jedná se tedy o sběr již existujících informací, které podle autora obsahují: osobní 

dokumenty vytvořené z iniciativy autora (dopisy, autobiografie apod.), úřední 

dokumenty (statistiky, úřední výkazy apod.) a tištěné a další materiály hromadného 

předávání informací (noviny, časopisy, knihy, fotografie, videozáznamy apod.). 

Součástí analýzy dokumentů jsou též informace uvedené na internetových stránkách.

Jedním ze zdrojů dat pro tuto práci, byla analýza dokumentů, poskytnuté finančním

správcem klubu p. Urbanem a internetové dokumenty.

4.3 Zúčastněné pozorování 

HENDL (2005) uvádí, že pozorování zkoumá přítomné chování a je nejvíce 

přiblíženo realitě. Autor odlišuje zúčastněné pozorování a nezúčastněné pozorování dle 

toho, zda je pozorovatel sám součástí pozorovaného případu.

V této práci bylo využito zúčastněného pozorování. Cílem pozorování bylo 

proniknout do hloubky problémů v dané organizaci a lépe porozumět chování hráčů.
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4.4 Nestrukturovaný rozhovor

WILDEMUTH (2009) se o nestrukturovaném rozhovoru vyjadřuje jako o

rozhovoru neformálním, volným, hloubkovým a nestandardizovaným. Dotazování 

tohoto typu je charakteristické velkou mírou volnosti, která je dána také tím, že tazatel 

do rozhovoru nevstupuje s předem připravenými otázkami a hypotézami. Otázky jsou 

naopak vytvářeny nahodile až na základě vyprávění respondenta.

HENDL (2005) dále uvádí, že povaha celého rozhovoru zajišťuje určitou míru 

spontaneity výpovědí respondenta, které přinášejí podrobné údaje o respondentovi a 

dobře odrážejí jeho osobnost. Neformální rozhovor se spoléhá na spontánní generování 

otázek v přirozeném průběhu interakce (např. během zúčastněného pozorování v 

terénu). Informátor si přitom ani nemusí uvědomit, že jde o explorační rozhovor. 

Nestrukturovaný rozhovor je nejvíce využitelný v případě, že chceme hloubkově 

porozumět určitému jevu v daném kulturním prostředí.

S hráči byly vedeny nestrukturované rozhovory jak v průběhu psaní bakalářské 

práce, tak ještě předtím, než byla realizována. Odpovědi hráčů byly zapisovány do 

poznámkového bloku a v případě potřeby dalších informací, byli hráči dotázáni na 

podrobnosti prostřednictvím telefonu, emailu nebo facebooku. Z tohoto důvodu nejsou 

k dispozici celistvé přepisy rozhovorů. Technika nestrukturovaných rozhovorů byla 

vybrána proto, aby byli respondenti co nejotevřenější a měli dostatečný prostor pro 

vlastní vyjádření. Pro následné vytvoření SWOT analýzy byly rozhovory zaměřené na 

silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby z pohledu hráčů. Dále byly otázky směřovány 

na TSM, kvalitu tréninků, sparingpartnerů a zázemí klubu. V neposlední řadě byly 

otázky směřovány ke spokojenosti s organizací a komunikací v klubu.

4.5 SWOT analýza

KOTLER (2001) uvádí, že SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno 

identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: 

Opportunities) a hrozby (ang: Threats), které jsou spojeny s určitým typem podnikání, s 

firmou samotnou popř. s podnikatelským záměrem. Díky tomu je možné komplexně 

vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu.
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Podle KAŇOVASKÉ (2009) jsou silné a slabé stránky podniku faktory utvářející, 

nebo naopak snižující vnitřní hodnotu podniku (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje). 

Naproti tomu příležitosti a hrozby jsou faktory vnějšího prostředí, které podnik nemůže 

tak dobře kontrolovat. Může je ale identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence 

nebo pomocí analýzy demografických, ekonomických, politických, technických a 

dalších faktorů působících v okolí podniku.

Na základě rozhovorů s hráči, byl vytvořen seznam jednotlivých stránek SWOT 

analýzy. Ten byl dotazovaným hráčům zaslán pomocí emailu. Hráči byli požádáni, aby

jednotlivým silným a slabým stránkám, příležitostem a hrozbám přiřadili váhu, podle 

toho jak moc jsou pro ně důležité. Váha byla přiřazována jednotlivým např. silným 

stránkám od 1 do 5, kdy 1 značí nejmenší důležitost a 5 největší důležitost. Hodnoty pak 

byly zprůměrovány, zvlášť u závodních a rekreačních hráčů a zapsány do tabulky. 

Stejně tak tomu bylo i u slabých stránek, hrozeb a příležitostí.

4.6 Analýza dat

Pro analýzu dat ve SWOT analýze a vytvoření tabulek byl použit program 

Microsoft Excel.
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5 ANALÝZA SOUČASNÉ IDENTITY TK MOST

5.1 Corporate Identity

Představení klubu

TK Most je v současnosti nejúspěšnějším klubem v Severních Čechách. Nachází se 

v klidné části Mostu a je obklopen přírodou, lesem Ressel a rodinnými domky. 

Návštěvníkům je k dispozici 13 venkovních kurtů - 11 s klasickou antukou, 2 s umělou 

antukou a 2 kurty v pevné hale, klubovna s občerstvením pro 80 osob a zrekonstruované 

zázemí (šatny, sprchy a WC).

TK Most je od roku 2004 jedním z 15 TSM v ČR zřízených pro výchovu 

talentované mládeže. Do střediska jsou zařazeni hráči splňující žebříčková kritéria. 

Těmto hráčům pak český tenisový svaz (dále jen ČTS) poskytuje dotace na trénování 

v TSM. Dotace nejsou přidělovány přímo hráčům ale klubu, který je hráčům nepřímo 

přiděluje (např. snížením ceny za trénování). Za dobu existence klubu, v něm byla

vychována řada úspěšných hráčů. Někteří z nich se výrazněji prosadili na republikové 

úrovni a někteří z nich zaznamenali úspěchy i v zahraničí. Nejúspěšnější hráčkou klubu 

je Iveta Benešová, která však odešla i se svým otcem ve 14 letech do Prahy do klubu I.

ČLTK Praha. Iveta Benešová reprezentovala ČR dlouhou dobu ve Fed Cupu a v roce 

2011 vyhrála wimbledonskou čtyřhru po boku Jurgena Melzera, za kterého se o rok 

později provdala. V klubu byl po vítězství českého týmu v Davis Cupu vystaven 

Davisův pohár a mnohokrát vyhlášen vítěz ankety zlatý kanár pro nejtalentovanějšího 

hráče a hráčku Severočeského kraje.

Členy klubu jsou závodní a rekreační hráči, kteří platí klubu roční členství (dospělí

3500 Kč, děti a mládež do 18. let 1000 Kč). Po zaplacení členství mohou hráči 

libovolně využívat kurty v letní sezoně. V zimní sezoně hráči za pronájem kurtu platí, 

jelikož je jejich provoz nákladnější. Zvlášť pak platí ještě hráči za tréninky s trenérem. 

Klub se snaží hráčům finančně co nejvíce pomáhat, aby hráči nemuseli platit trenéra od 

hodiny, což je zejména v zimním období finančně velmi nákladné. Hráči tak mají s 

klubem často nastavené individuální paušální platební podmínky, odpovídající jejich 

žebříčkovému postavení.



31

V týmových soutěžích se klubu daří. Družstvo A i B týmu dospělých hraje 1. ligu. 

Dorost, starší i mladší žactvo se pravidelně účastní MČR družstev, kde startuje 

nejlepších 8 týmů z celé republiky. V roce 2011 zaznamenalo družstvo dorostu 

historický úspěch, když vybojovalo 4. místo na MČR družstev dorostu v TK Sparta 

Praha, což svědčí o vynikající práci trenérů. Dobrou práci prokázal též Josef Justra, 

jehož tým se na MČR babytenisu v roce 2011 umístil na 3. místě. Práce s mládeží je 

v klubu prioritou, avšak nejsou opomíjeni ani rekreanti. Třikrát ročně je pro ně 

přichystaný turnaj, kde celkový vítěz získá putovní pohár, pro nejlepšího rekreačního 

hráče TK Most. Rekreanti mají také svoji týmovou soutěž, tzv. kozí ligu, kde soutěží 

s ostatními týmy v Ústeckém kraji. I v této soutěži je TK Most velice úspěšný. Poslední 

dva ročníky se mu podařilo vyhrát.

Adresa a kontaktní údaje

Tenisový klub Most

Pod Koňským vrchem 1159

434 01 Most

tel. +420 476 441 090

p. Jaroslav Tačner, předseda klubu

 IČO: 00483176,

 email: info@tkmost.cz,

 internet: www.tkmost.cz.

Zaměstnanci klubu

 předseda a prezident klubu: Jaroslav Tačner,

 finanční správce:  Rudoslav Urban,

 předseda výkonného výboru: Josef Krátký

 trenér babytenisu a minitenisu: Josef Justra,

 trenéři TSM: Milan Radvanovský, Blanka Hanzlíková - oba trenéři 1. třídy,

 správce areálu: Jiří Sommerauer.
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Sponzoři klubu

Mezi hlavní sponzory klubu patří stavební společnosti Strabag a EKKL dále firmy

Nordeko, Wilson, Severočeské doly, skupina ČEZ a Silnice Group. Podrobnější 

informace o sponzorech jsou uvedeny  na str. 40.

Obrázek 4 - Sponzoři klubu

Zdroj: http://tkmost.cz/
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5.2 Corporate Design

Název klubu: TK Most

Obrázek 5 - Logo TK Most

Zdroj: http://tkmost.cz/

Název klubu i logo jsou jednoduché. V názvu klubu je pouze zkratka tenisového 

klubu. U sportovních klubů je časté, že mají v názvu hlavního sponzora. U tohoto klubu 

tomu tak není, jelikož klub nemá hlavního ani generálního sponzora.

Barvy

V celém venkovním areálu dominuje zelená a modrá barva. Lze tedy říci, že 

charakteristickými barvami pro klub jsou modrá a zelená barva.

Hale, která je relativně nově zrekonstruovaná, dominuje modrá barva. Modrý je 

povrch kurtu, nátěr haly i sedačky. V kombinaci s ne úplně ideálním osvětlením, kdy 

v hale chybí jakákoliv skla, je pak hala ponurá a není v ní dostatečně dobře vidět. Také 

topení v hale topí málo. Často je v hale teplota nižší, než 10 stupňů.

Zázemí, šatny a sprchy jsou ve vynikajícím stavu a esteticky povedené. Vzhled a 

kvalita kurtů jsou také dobré.

Grafika

U příležitosti květnového turnaje Futures je každoročně vydáván turnajový 

bulletin. V klubu je bezplatně k dispozici k nahlédnutí časopis Tenis. V tomto časopise 

má TK Most k dispozici každý měsíc stránku pro vlastní publikaci. Tam zveřejňuje

úspěchy svých hráčů, či novinky o klubu. To výrazně pomáhá propagaci klubu a hráče 

to motivuje. Na chodbě funguje nástěnka, na které jsou každý měsíc vyvěšeny největší 

úspěchy hráčů ve všech věkových kategoriích, tabulky zápasů mezi rekreanty, fotky 

hráčů a další informace.
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Na centrálním dvorci je podél kurtu v antuce vyhotovený graficky velmi povedený 

nápis TK Most. Tento nápis je vyroben z lajn, které jsou přibity do antuky, a přispívá k

celkové estetičnosti centrálního dvorce.

Oděvy trenérů a hráčů

Trenéři a hráči mají stejnou teplákovou soupravu značky Wilson pouze na 

týmových zápasech, přičemž zápasy hrají ve vlastním oblečení a teplákovou soupravu 

nosí až po zápasech. Hráči se shodli na tom, že je to tak nejlepší. Přeci jen je tenis 

individuálním sportem a každý hraje rád v něčem jiném. Po zápasech jsou ale rádi, když 

mají všichni stejné tepláky a bundu. Jak uvedli, přispívá to k lepší týmové náladě. Hráči 

jsou rádi, že mohou zažít i atmosféru týmového sportu, jelikož individuální turnaje jsou 

pro ně psychicky často velice náročné.

5.3 Corporate Communication

Vztahy mezi hráči

Většina hráčů spolu vychází bezproblémově. Někteří hráči se spolu baví více, 

někteří méně, avšak k pomluvám či výraznějším aférám nedochází. Někteří hráči spolu 

mají přátelský vztah i mimo kurt, a pak spolu tedy hrají častěji. To platí především pro 

rekreační hráče, kteří si domlouvají zápasy sami mezi sebou. Závodním hráčům zápasy 

v rámci tréninků domlouvá většinou trenér. Hráči však mají možnost výběr

sparingpartnerů s trenérem konzultovat. Sparingpartnery si samozřejmě nevybírají 

pouze podle vzájemných sympatií ale i podle herního stylu nebo podle toho, co 

potřebují zrovna trénovat. Jediným problémem je konfrontace závodních a rekreačních 

hráčů v rámci využívání kurtů. Hlavní kurty (Centr kurt, kurty č. 1 a 2) jsou vyhrazeny 

pro závodní hráče. Pokud jsou ale tyto kurty volné, často je využívají i rekreační hráči a 

závodní hráči s trenérem pak musí hrát na jiných kurtech.

Vztahy mezi trenéry

Vztahy mezi trenéry nebyly v minulosti vždy ideální. Několik trenérů z klubu 

odešlo, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně. V současnosti v klubu působí pouze 2 

trenéři, a to p. Radvanovský a p. Hanzlíková, kteří spolu mají dobrý vztah. Pokud je 
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potřeba, vzájemně si poradí a pomůžou, jak v oblasti tenisové, tak v oblasti organizační.

Trenér babytenistů Josef Justra v klubu netrénuje. Babytenisté trénují pod jeho vedením

v jiném areálu. Za TK Most, jsou ale registrováni a na týmových soutěžích je vede za 

klub právě trenér Justra.

Vztahy mezi hráči a trenéry

Hráči mají s trenéry dobré vztahy. V řadě případů, kdy měli hráči problémy nebo 

starosti v osobním životě, jim trenér dokázal pomoc a poradit. Někteří hráči však 

blízkého vztahu s trenéry zneužívají. Na kurtu jsou drzí, nedisciplinovaní a na tréninky 

chodí pozdě.

Velkým problémem je komunikace mimo kurt. Pokud se chce hráč v tenise

výrazněji prosadit, je zapotřebí, aby s trenérem komunikoval i mimo kurt. Hráč by měl 

s trenérem probírat turnajový plán, tréninkový plán, stravu a ostatní věci v přípravě. 

Pokud hráč nemá peníze na zaplacení vlastního osobního trenéra, který je velmi drahý, 

má to těžké. V klubu jsou pouze 2 trenéři, kteří trénují hráče všech věkových kategorií a 

nemohou se tak specializovat pouze na úzkou skupinu hráčů a řešit jejich specifické 

tréninkové potřeby. Hráč tedy často řeší řadu věcí s rodiči, kteří tenisu nerozumí nebo

mají jiné názory, než trenéři. Hráč je pak tedy různými názory logicky zmaten.

Webové stránky, pomocí nichž by mohly být hráčům sděleny důležité informace, 

nejsou aktualizované a nejsou tak využívány jako prostředek komunikace.

Vztahy mezi hráči, trenéry a vedením

Vedení komunikuje s trenéry a nikoliv s hráči, což by nebyl takový problém, kdyby 

komunikace s trenéry byla pravidelná a systematická. Komunikace je však nahodilá a 

často i na poslední chvíli. Ze strany vedení nejsou stanoveny jasné vize a cíle, které by 

se hráči s trenéry snažili plnit.

Velký problém nastává v případě týmových soutěží. Řadě hráčů klub umožňuje 

trénování za výhodnějších podmínek a hráče od mala podporuje. Počítá se tedy s tím, že 

hráči budou klub v týmových soutěžích reprezentovat. Tenis je ale zároveň

individuálním sportem a hráči tak mají vlastní plán turnajů. Do toho mají povinnost 

reprezentovat klub, a tak se jim termíny týmových soutěží s termíny individuálních 

turnajů překrývají. Pokud jde o mladé a spíše průměrné hráče, není to až takový 
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problém. Týmové soutěže hrají rádi, mají dobrou partu a tenis hrají především pro 

zábavu. Hráče s vysokými ambicemi však týmové soutěže brzdí v jejich tenisovém 

růstu, což si vedení klubu neuvědomuje.

Hráči nemají problém odehrát MČR či 1. ligu, kdy obě akce trvají necelý týden. 

Oblastní týmové soutěže se ale hrají každý víkend (sobota nebo neděle) od začátku 

května do poloviny června. To už je v případě, že by hráč měl odehrát všechny zápasy, 

velký zásah do jejich programu. Před sezonou, ani před začátkem týmových soutěží 

nedochází k žádným společným jednáním s hráči. Ti si tak dělají vlastní individuální

program a vedení klubu zároveň počítá s tím, že hráč je plně k dispozici pro týmové 

soutěže. Tato nekomunikace vyvolává a v minulosti vyvolala řadu konfliktů.

Dalším problémem jsou ne úplně ideální vztahy některých členů s vedením, a to 

především kvůli elektronickým kartám a provozní době klubovny. V letních měsících je 

klubovna otevřena od 15:00 hod. do 20:00 hod., kdy je v areálu nejvíce lidí. V klubovně 

jsou v létě přítomni manželé Svobodovi. Ti mají v Mostě ale vlastní restauraci a 

nemohou tak být v klubovně přítomni po celý den. V zimních měsících je klubovna 

otevřena pouze v době turnajů.

Hráči ani jejich rodiče, se tedy nemůžou v klubu najíst, ani si koupit kávu, čaj, či 

cokoliv sladkého. Nehledě na to, že hráči nemají mezi tréninky kde odpočívat. Trefné je 

prohlášení nejmenovaného rekreačního hráče, že si po tenise nemůže dát s kamarády ani 

pivo, na což v tomto klubu rozhodně nebyl zvyklý. Klíče od klubovny má pouze vrchní 

šéftrenér Milan Radvanovský, který se snaží závodním hráčům klubovnu otevírat, jak 

jen to je možné. V klubovně ale nikdo není, hráči tedy nemají možnost si dát jídlo, ale 

mohou si vzít např. oplatku a jiné vystavené zboží. Hráči pak píší název a hodnotu 

zboží, které si vezmou na lístek, za který platí později. Tento přístup je založen na 

absolutní důvěře mezi hráči a trenérem. Do budoucna ale představuje riziko toho, že si 

hráči vezmou zboží a nezaplatí za ně (nenapíší na lístek, že si ho vzali).

V roce 2013 byly vytvořeny elektronické karty pro otevírání prostoru chodby a 

šaten. Problémem je, že elektronické karty dostali jen někteří členové. V době, kdy 

trenéři trénují, je elektronický systém vypnutý, a tak se do prostor klubu dostanou 

všichni příchozí. V době, kdy trenéři nejsou v areálu přítomni, je elektronický systém 

zapnutý a někteří členové se nedostanou do prostoru chodby a šaten právě proto, že 

nevlastní elektronickou kartu.
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Vztahy se sponzory

Vztahy se sponzory jsou dobré. Osoba, která je v rámci své firmy sponzorem klubu

bývá často zároveň i členem oddílu a tak jednání se sponzory nemají pouze formální 

charakter. Podrobnější informace o sponzorech jsou uvedeny  na str. 40.

Vztahy se sportovními organizacemi

Vztahy s ČTS jsou vynikající, prezident klubu p. Tačner v ČTS také pracuje, což je 

pro klub i hráče přínosem, jelikož má s řadou věcí zkušenosti. Především díky jeho 

postavení a zkušenostem je v Mostě každoročně pořádáno velké množství významných 

turnajů. Klub také spolupracuje se špičkovým klubem v ČR, s klubem TK Sparta Praha. 

Kluby si např. vzájemně půjčují hráče na hostování do týmových soutěží.

Klub má dobré vztahy rovněž s většinou klubů v Ústeckém kraji. Řada mladých 

hráčů do klubu každým rokem přestupuje za lepšími podmínkami. Hráči tak mají lepší 

sparingpartnery a klub má k dispozici více kvalitnějších hráčů do soutěží družstev.

Vztahy se sportovními masmédii

Nejčtenějším tenisovým časopisem je časopis Tenis, s jehož vedením má klub 

velmi dobré vztahy. S p. Březinou, který zastupuje webový portál Protenis.cz a

s televizí, která je každoročně přítomna na turnaji ITF Futures rovněž.

5.4 Corporate Culture

Hodnoty

Některým závodním hráčům schází pokora a skromnost. Často se rozčilují a hází 

raketou. Pro trenéry je pak velmi těžké vést trénink a hráči se pomalu zlepšují. Když to 

vidí jejich rodiče, tak mají tendenci své děti okřikovat, čímž narušují průběh tréninků.

Hrdinové

Největší osobností klubu byla Iveta Benešová, která v klubu již řadu let nepůsobí.

Nyní se dají za hrdiny klubu považovat vrcholoví hráči klubu, které ostatní hráči (jak 

rekreanti, tak závodní hráči) během jejich tréninků pozorují.
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Symboly

Mezi symboly se řadí způsob oblékání, hymny a popěvky. Co se týče oblékání, 

všechna družstva mají stejné teplákové soupravy na republikové soutěže. Někteří hráči 

si na týmových soutěžích vymýšlejí různé písničky a básničky. Mají tak na zápasech 

srandu a zvyšuje se tím pohoda v týmu. Žádný oficiální popěvek klub ale nemá.

Rituály

Mezi rituály klubu lze zahrnout dlouholeté pořádání akcí, jakými jsou halové MČR 

dorostenek, Silvestrovský deblový turnaj, květnový turnaj ITF Futures mužů a letní 

MČR mladších žáků. Všechny tyto akce mají své stále místo v kalendáři významných

akcí TK Most a proto je lze označit za rituály.

Rituály v nejčastějším slova smyslu představují způsob chování, který je založený 

na určitých pravidlech. Hráči mají své vlastní rituály, které jim umožňují podat co 

nejlepší výkon na kurtě. Nízká pozornost se ale věnuje např. včasným příchodů hráčů na 

trénink, či dostatečnému rozcvičení hráčů, což je mezi hráči na vysoké úrovni 

samozřejmostí.

5.5 Corporate Product

Sportovní zboží

Nákup sportovního zboží je omezený. V klubu se prodávají pouze oranžová trička 

s logem klubu. Rakety, ani boty se v klubu neprodávají. Hráči mají možnost si zakoupit 

v klubovně, která však není trvale otevřena, tenisové míče Wilson Australian Open. Při 

rozhovorech s hráči bylo zjištěno, že omezená nabídka sportovního zboží není pro hráče 

problémem. Rakety a boty si většina hráčů kupuje za zvýhodněné ceny u svých 

smluvních partnerů nebo v obchodě. Míče poskytují závodním hráčům trenéři a 

rekreanti mají většinou vlastní.
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Služby zákazníkům

 Vyplétání raket

Rakety pro hráče plete hlavní trenér klubu p. Radvanovský. Rakety plete kvalitně a 

rychle. Cena za vypletení rakety se liší podle toho, zda má hráč vlastní výplet a zda jde 

o závodního hráče, rekreanta či nečlena. Závodního hráče s vlastním výpletem stojí 

vypletení 100 Kč, rekreanta s vlastním výpletem 150 Kč a nečlena 200 Kč. Pokud hráč 

nemá vlastní výplet, což není obvyklé, tak vedle ceny za vypletení platí ještě cenu 

výpletu.

 Pořádání tenisových turnajů

Tenisové turnaje, které se v klubu konají, lze rozdělit na dva typy, a to na oficiální 

turnaje pod hlavičkou ČTS, na které se hráč se přihlašuje skrz IS (informační systém)

ČTS a na turnaje pro rekreanty TK Most, na které je rozpis vyvěšen na klubové

nástěnce a není nutné se na ně předem přihlašovat. Někteří rekreanti hrají turnaje hlavně 

pro zábavu. Jak říkají, aby si udělali žízeň. Někteří ale turnaje berou prestižně a 

prioritou je pro ně vyhrát.

 Pronájem kurtu

Ceny za pronájem kurtů se liší u venkovních a halových kurtů. Pronájem kurtu 

v kryté hale stojí 300 Kč/ hod. Antukový venkovní kurt je levnější a stojí 200 Kč/ hod. 

Hala bývá v létě zavřena, a tak je její provoz omezen pouze na období od listopadu do 

března. Během svátků je provoz kryté haly omezen a ceny jsou nižší.

Cena za pronájem kurtu v kryté hale je stejná jak pro členy tak nečleny, pokud se 

tedy nejedná o závodního hráče, který má domluvené vlastní platební paušální

podmínky. Pronájem kurtu v letní sezoně se týká pouze nečlenů. Členové za kurt 

neplatí, jelikož jak bylo řečeno, v rámci členských příspěvků, mohou využívat antukové 

kurty bezplatně a neomezeně.

Jelikož v klubu nefunguje rezervační systém, nemohou si lidé objednat antukový 

kurt na určitou hodinu. Musí tedy brát v potaz, že tenisové kurty mohou být plně 

obsazené. Vzhledem k tomu, že kapacita venkovních dvorců je velká (13 kurtů), se to 

ale nestává často. V halové sezoně, kdy jsou k dispozici pouze 2 kurty, si hráči hodiny 
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pevně rezervují na celou halovou sezonu dopředu. Rezervace probíhají na začátku 

halové sezony a přednost mají hráči z TSM a ostatní závodní hráči. Rozvrh u sebe mají

pouze trenéři. Pokud chce jít někdo hrát mimo tyto pevně domluvené hodiny, může 

zavolat p. Radvanovskýmu, a v případě, že je volno, si hodinu u něj zarezervovat.

 Tréninková jednotka s trenérem

Pro hráče, který není umístěn vysoko na CŽ nebo není v TSM, stojí trenér na 

hodinu 250 Kč, plus poplatek za kurt v hale. Členové TSM nebo hráči, kteří jsou 

umístěni vysoko na CŽ, platí měsíčně paušální cenu, kterou si na začátku sezony 

dohodnou s vedením klubu. Co se týká tréninků, hráči si domlouvají tréninky s trenéry

před začátkem sezony. Rozpis tréninků je tak pevně stanoven na určité období dopředu. 

Hráč tak ví, že např. každé úterý v 14:00 bude trénovat hodinu s trenérem a hráčem X. 

Tréninkové složení je pak ale pořád stejné, což není dlouhodobě dobré.

Divácké služby

Všem členům, nečlenům i divákům je umožněno bezplatně sledovat vynikající 

zápasy na každoročním květnovém Turnaji ITF Futures. V minulosti zde měli diváci 

možnost sledovat řadu výborných hráčů, jako např. Lukáše Rosola, Iva Mináře, Tomáše

Berdycha nebo např. Jerzyho Janowicze, kteří se prosadili na světové úrovni. Hráči jsou 

za tuto možnost rádi. Přeci jen příležitostí vidět na vlastní oči vrcholový tenis není 

mnoho. Na finále turnaje často přijdou i lidé, kteří tenis nehrají, a tak má vždy

vynikající atmosféru. Dále v klubu probíhají již zmíněné akce jako Summer Cup U 18 a 

republikové šampionáty dorostenek a mladších žáků a dále týmové soutěže ve všech 

věkových kategorií. MČR dorostenek či mladších žáků se téměř každý rok účastní 

domácí hráči. Ostatní hráči, zejména pak rekreanti je často přicházejí podpořit. Zázemí 

pro diváky je na vynikající úrovni. Na centrálním kurtu je k dispozici nově 

zrekonstruovaná tribuna. U ostatních kurtů jsou k dispozici lavičky a slunečníky.

Sponzorské služby

Na oplátku za sponzorování klubu je sponzorům nabídnuto umístění jejich loga 

nebo značky na plachtách dvorců, dále na deskách umístěných podél venkovních kurtů 

a na deskách připevněných k pevné konstrukci v hale. Tenis je sportem jednotlivců, a 

tak odpadá možnost využití např. dresů hráčů, jako je tomu v hokeji. Reklama na 
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dresech hráčů je využívána pouze tehdy, pokud je přímo ten daný hráč sponzorován 

určitou firmou, což bývají až velmi nadějní nebo světoví hráči.

Značky a loga sponzorů jsou viděny během několika významných akcí, které 

v klubu každoročně probíhají, a to především Summer Cup U18, ITF Futures 

Severočeské doly Tour s dotací 10 000 USD a MČR dorostenek a mladších žáků. Na již 

zmiňovaném turnaji Futures je vydáván každým rok turnajový bulletin, kde jsou 

sponzoři klubu zveřejněni. Dále si mohou sponzoři přednostně zamluvit halové hodiny, 

o které je vzhledem k malé kapacitě haly v zimním období velký zájem. Sponzoři 

mohou také 2 krát do roka využít areál klubu k uspořádání vlastní firemní akce nebo 

turnaje.

5.6 Corporate Image

Image klubu jak z pohledu závodních tak rekreačních hráčů se během posledních

několika let zhoršila.

Rekreační hráči si stěžují hlavně na to, že v klubu není trvale otevřena klubovna, 

přičemž před 3 lety byla otevřena po celý den. V klubovně byla dříve přítomna po celý 

den p. Patočková, která v klubu zároveň i bydlela. Ta hráčům i vařila. Nabídka jídel

nebyla stálá, ale vždy byly v nabídce minimálně 3 jídla, ze kterých si hráči mohli 

vybrat. P. Patočková se však před 3 lety s klubem za nejasných okolností nedohodla na 

další spolupráci a nyní klubovna funguje na principu ziskovosti a není tedy otevřena 

v dopoledních hodinách ani v zimě. Dalším bodem, proč se image u rekreačních hráčů 

zhoršila je již zmiňované zavedení elektronických karet, kdy někteří hráči karty od 

klubu obdrželi a jiní ne. To však také souvisí s p. Patočkovou, která dříve ráno klub 

odemykala a večer zamykala a elektronické karty tak nebyly potřeba. Odchod p. 

Patočkové tedy celkově image klubu vůbec neprospěl.

Mezi závodními hráči převažuje pozitivní hodnocení klubu. Jsou rádi, že se jim 

věnují trenéři s dlouholetými zkušenostmi a nejvyšší tréninkovou třídou. Velmi si 

pochvalují velké množství venkovních kurtů a příjemné venkovní prostředí. To se však 

nedá říct o pevné hale, kde je špatné světlo a zima. Stejně jako rekreační hráči si stěžují 

na zavřenou klubovnu. Není jim tak umožněno, se mezi jednotlivými tréninkovými 

fázemi v klubu najíst, ani si odpočinout. Přitom pokud je klubovna otevřena, jídlo je 
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dobré. Zvláště nepříjemné je to pro hráče a jejich rodiče, kteří do klubu dojíždí z jiných 

měst a nemají tak možnost mezi tréninky odpočívat doma.

S kvalitou trenérů a hlavně možností sparingů je většina hráčů spokojena, avšak 

uvítala by, kdyby v klubu bylo více trenérů, aby se mohli hráčům více věnovat. Rovněž 

řada hráčů poukázala na to, že v klubu nejsou pravidelné kondice, ani posilovna, a že se 

o tuto část přípravy musí starat úplně sami, což pro ně není snadné.

5.7 SWOT analýza

Na základě nestrukturovaných rozhovorů byl sestaven seznam jednotlivých silných 

a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Dále byli hráči, se kterými jsem předtím dělala 

rozhovory, prostřednictvím emailu požádáni, aby jim přiřadili váhu od 1 do 5, podle 

toho jak jsou pro ně důležité. Z 29 hráčů (15 závodních hráčů a 14 rekreačních) 

výsledky přišly od 14 závodních hráčů a 11 rekreačních hráčů. Jelikož se výsledky 

výrazně lišily u závodních a rekreačních hráčů byly vyhodnoceny zvlášť. První 

hodnotou je tedy průměr všech hodnot od závodních hráčů, zaokrouhlených na jedno 

desetinné místo. Stejně tak je tomu u rekreačních hráčů.

Pro snadnější interpretaci výsledků je použito hodnocení pomocí intervalů. 

Celkový interval (od 1 do 5) je rozdělen na 4 intervaly po 1 bodu. Pro přehlednost 

výsledků jsou nejdůležitější položky zvýrazněny růžovou barvou. Ty nejméně důležité 

modrou barvou.

 1 – 2 = nedůležité,

 2,1 – 3 = spíše nedůležité,

 3,1 – 4 = spíše důležité,

 4,1 – 5 = důležité.
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Silné stránky

Tabulka 1 - Hodnocení silných stránek klubu hráči

Silná stránka
Hodnocení 

závodní hráči
Hodnocení 

rekreační hráči
Krásný a prostorný venkovní areál 3.8 4.1
Příjemné okolní prostředí bez hluku  3.6 3.6
Velké množství venkovních dvorců (11 antuka, 2 umělá antuka) 4.1 4.2
Silný prezident klubu, který je zároveň 1. víceprezidentem ČTS 3.2 2.8
Kvalitní trenéři- Milan Radvanovský, Blanka Hanzlíková (trenéři 1. třídy) 3.6 2.3
TSM a s tím spojený kvalitní sparing 4.3 1.7
Účastník nejvyšší soutěže družstev ve všech věkových kategoriích  3.4 2.2
Divácké zázemí (tribuna, lavičky, slunečníky)  2.0 4.4

Zdroj: vlastní zpracování

Pro závodní hráče je nejdůležitější existence TSM v klubu a s tím spojený kvalitní

sparing. Dále si velmi váží venkovního areálu s velkým množstvím venkovních kurtů. 

Naopak nejméně důležité je pro ně divácké zázemí. U položky silný prezident klubu, 

který je zároveň 1. víceprezidentem ČTS se hodnocení závodními hráči nejvíce lišilo.

Pro rekreační hráče je na rozdíl od závodních hráčů nejdůležitější divácké zázemí. 

To je způsobeno tím, že rekreační hráči se chodí do klubu především bavit. Rádi 

pozorují ostatní hráče, a to jak rekreanty, tak závodní hráče. Stejně tak, jako pro závodní 

hráče, je pro ně důležitý krásný a prostorný venkovní areál s velkým množstvím kurtů. 

Naopak je příliš nezajímá TSM, trenéři a týmové soutěže závodních hráčů.

Slabé stránky

Tabulka 2 - Hodnocení slabých stránek klubu hráči

Slabá stránka
Hodnocení 

závodní hráči
Hodnocení 

rekreační hráči
Malá kapacita kurtů v zimě 3.5 3.6
Absence rezervačního systému 3.2 3.4
Špatná komunikace v klubu 4.4 3.8
Nedostatečné zázemí klubu 4.5 3.2
Provozní doba klubovny 4.3 4.4
Nerovnoprávnost členů – ne všichni členové vlastní elektronické karty 2.3 3.5
Nedostatek trenérů 4.5 1.8
Malá přísnost trenérů směrem k hráčům  3.2 2.3
Špatné spojení MHD 2.8 1.2
Špatné podmínky v kryté hale (osvětlení, topení)  4.2 4.2
Málo společenských akcí v klubu 2.2 4.1

Zdroj: vlastní zpracování
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Za největší slabiny závodní hráči označili špatnou komunikaci v klubu, zázemí 

klubu (posilovna, kondice, regenerace atd.), podmínky v kryté hale, nedostatečnou 

provozní dobu klubovny a nedostatek trenérů. Naopak nejmenší význam přiřadili

společenským akcím a elektronickým kartám.

Nejvíce se bodové hodnocení lišilo ve špatném spojení MHD a rezervačním 

systému. Autobus jezdí z centra města do klubu pouze 2 krát za hodinu. Pro ty závodní 

hráče, které vozí do klubu rodiče nebo mají vlastní auto, to pochopitelně nepředstavuje 

žádný problém. Naopak pro hráče, kteří využívají pro dopravu do klubu výhradně MHD 

je špatné spojení problémem. Špatné spojení MHD, jako jediná slabá stránka, není 

v kompetenci klubu, ale dopravního podniku.

To že v klubu není zavedený rezervační systém, vidí jako velkou slabinu nejlepší 

hráči klubu. Ti vědí, jak to funguje v nejlepších klubech, kde rezervační systém mají. 

Hráči, kteří mají největší ambice, také uvedli jako slabinu malou přísnost ze strany 

trenérů směrem k hráčům. Pokud totiž trénují s hráčem, který se rozčiluje a nesoustředí 

se a trenér k němu není dostatečně přísný, nabourává jim to trénink. Vznikají zbytečné 

časové prodlevy a snižuje se tím kvalita tréninku.

Stejně tak, jako závodním hráčům, rekreačním hráčům vadí nedostatečné osvětlení 

a zima v pevné hale a dále provozní doba klubovny. Také by chtěli, aby klub pořádal 

více společenských akcí, např. grilování. Naopak se jich netýká spojení MHD a 

nedostatek trenérů, jelikož trenéry využívá minimum rekreačních hráčů.

Přiležitosti

Tabulka 3 - Hodnocení příležitostí pro klub hráči

Příležitosti
Hodnocení 

závodní hráči
Hodnocení 

rekreační hráči
Vstup finančně silného sponzora do klubu  4.2 3.2
Růst popularity tenisu a s tím spojené větší dotace klubu  3.4 2.8
Najmutí nebo přidělení trenéra TSM od ČTS, který by s hráči jezdil na turnaje  4.1 1.3
Spolupráce se zahraničním klubem  3.2 2.5

Zdroj: vlastní zpracování

Největší důležitost přiřadili závodní hráči najmutí nebo přidělení trenéra TSM od 

ČTS, který by s hráči jezdil na turnaje. Další příležitost vidí ve vstupu finančně silného 
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sponzora do klubu, který by jim přispěl na cestování na turnaje, na přípravu a na

trenéra. Rekreační hráči nepřikládají ani jedné z možností výraznou váhu.

Hrozby

Tabulka 4 - Hodnocení hrozeb pro klub hráči

Hrozby
Hodnocení 

závodní hráči
Hodnocení 

rekreační hráči
Nezájem ze strany sponzorů a vyplývající ekonomické problémy  3.6 3.2
Odebrání TSM klubu 3.2 1.8
Prodej areálu od města soukromé osobě, která by měla odlišnou filozofii 3.3 3.5
Přetažení nadějných hráčů kluby nabízející kvalitnější zázemí a sparing 4.3 2.0

Zdroj: vlastní zpracování

Největší nebezpečí představuje pro závodní hráče možnost, že hráči odejdou do 

lepšího klubu a oni tak nebudou mít s kým trénovat. Nejvíce se odpovědi lišily 

v možnosti třetí: prodej areálu od města soukromé osobě, která by měla odlišnou 

filozofii a to pravděpodobně z důvodu, že hráči nemají o daném problému dostatek 

informací. V případě, že by se odkoupení klubu stalo skutečností, je velký předpoklad, 

že by nový majitel provozoval areál především za účelem zisku a řada věcí by se 

v klubu změnila, ať už k lepšímu nebo horšímu.
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6 DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ IDENTITY TK MOST

Na základě nestrukturovaných rozhovorů, výsledků SWOT analýzy, analýzy dat a 

vlastního pozorování, byl sestaven seznam doporučení pro zlepšení jednotlivých částí

klubové identity. Tento seznam bude předložen managementu klubu. Pro některé části 

klubové identity nebyla navržena žádná doporučení pro jejich zlepšení a jsou dále v této 

části práce vynechány.

6.1 Corporate Design

Barvy

Pro zlepšení osvětlení v hale se jeví jako jediné vhodné řešení výměna světel 

(halogenové zářivky po stranách kurtů) za řadu světel nad kurtem, jak je v tenisových 

halách obvyklé. Hale by pomohlo, kdyby po jedné straně haly bylo sklo, a tak by do 

haly automaticky proudilo více světla i tepla. Problematika topení i světel je složitá a 

nejsou o ní známy dostatečné informace. Vedení klubu je proto doporučena konzultace

s odborníkem v oboru nebo s firmou EKKL, která halu rekonstruovala.

Hráči se také shodli na tom, že kapacita haly je malá. Pokud chtějí trénovat 

s trenérem individuálně, je to možné pouze v dopoledních hodinách, a musí se tak 

uvolňovat ze školy. Nejlepším řešením by bylo postavit nafukovací halu přes antukové

kurty 1 a 2. Hráči by tak v zimě měli možnost trénovat jak na rychlém povrchu, tak na 

antuce. Povrch by si vybírali podle toho, jaké turnaje je čekají.

6.2 Corporate Communication

Vztahy mezi hráči

Problémem je obsazování kurtů určených závodním hráčům rekreanty. Vhodným 

řešením by bylo zřídit rezervační systém, o jehož fungování je uvedeno více na str. 49.

Vztahy mezi hráči a trenéry

V klubu jsou zaměstnaní pouze 2 trenéři. Podle hráčů jsou 2 trenéři pro všechny 

závodní hráče klubu málo. Klubu je doporučeno zaměstnat alespoň 2 další trenéry a 



47

rozdělit si pak hráče podle výkonnosti, věkové kategorie, či pohlaví. Trenéři by se tak 

mohli věnovat užší skupině hráčů. Věděli by tak např. lépe co je v daném věku pro 

hráče důležité a na co je třeba se v přípravě zaměřit. Mohli by také s hráči plánovat 

turnajový program a další složky přípravy, jako např. kondici a regeneraci.

Hráči by také ocenili, kdyby byl k dispozici jeden z trenérů pro hromadné výjezdy 

na turnaje. Rodiče hráčů jsou často pracovně zaneprázdněni a nemohou tak s hráči 

vycestovat na zahraniční turnaje. Proto je dále vedení doporučeno, najmout jednoho 

mladšího trenéra, který by byl ochotný s hráči cestovat do zahraničí. Vhodným adeptem 

by byl organizačně schopný člověk bez rodiny či jiných závazků. Těmi současní trenéři,

p. Radvanovský, ani p. Hanzlíková nejsou.

K lepší komunikaci mezi hráči a trenéry mimo kurt by mohly sloužit webové 

stránky a komunikace prostřednictvím webu. Internetové stránky nejsou zatím 

využívány jako prostředek komunikace, což je škoda. Prostřednictvím internetu by 

hráčům mohl být k dispozici rezervační systém. Dále by klub mohl na stránkách

zveřejňovat úspěchy hráčů, plánované akce, plánované setkání hráčů, zajímavé tenisové 

články a další důležité informace.

Vztahy mezi hráči, trenéry a vedením

Vedení klubu by mělo jasně stanovit cíle a vize směrem k hráčům a trenérům pro 

danou sezonu. Pro zlepšení by měl klub pořádat pravidelná setkání v prostorách 

klubovny 1 krát za čtvrt roku. Na těchto setkáních by bylo dobré probrat se 

závodními hráči jejich individuální turnajový program a skloubit ho s týmovými cíli 

klubu. Rovněž před každým týmovým zápasem, by měl být zveřejněn seznam hráčů, 

trenérů a místo a čas odjezdu na klubové nástěnce nebo na internetu. Zápasy se hrají 

většinou v sobotu nebo v neděli (záleží na věkové kategorii). Seznam by měl být

zveřejněn na nástěnce nebo na internetu nejpozději ve čtvrtek. Dále je vedení klubu 

doporučeno, aby dalo elektronické karty všem členům bez výjimky.

Posledním a velmi důležitým bodem je, aby vedení klubu zpřístupnilo klubovnu 

pro hráče během dne. Otevírací doba by byla vhodná od 8:00 do 22:00. S otevřením

klubovny souvisí i najmutí recepční, což je klubu také doporučeno.

Recepční by měla na starosti obsluhu klubovny, rezervačního systému a dalších 

organizačních věcí, Také by ráno otevírala, a večer zavírala areál.
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Klubovna nebude pravděpodobně ziskovým subjektem, avšak u nejúspěšnějšího 

klubu v Severních Čechách, ve které je TSM, je otevření klubovny nezbytnou 

záležitostí. Pokud by byla klubovna otevřena po celý den, vyřešil by se problém 

s elektronickými kartami, které by dále nebyly potřeba.

Vztahy se sportovními organizacemi

Co se týče ostatních klubů, jako příležitost se jeví, kromě spolupráce s TK Sparta 

Praha, spolupráce se zahraničním klubem. Hráči by tuto možnost přivítali. Spolupráce 

by mohla probíhat ve formě výměnného pobytu hráčů, či hromadného soustředění. 

Hráči by tak vyšli z určitého stereotypu a mohli by např. týden trénovat i v jiném klubu, 

přičemž by je to nevyšlo tak draze.

6.3 Corporate Culture

Hodnoty

Ačkoliv je chování na kurtě věcí každého hráče, pokud toto chování narušuje 

průběh tréninků a omezuje tím další hráče, je potřeba ho řešit. Tato situace by byla 

vyřešena vydáním zákazu rodičům, účastnit se tréninků nebo přinejmenším aktivně 

vstupovat do tréninků. Při neadekvátním chování hráčů v průbehu tréninků, by měli být 

trenéři nekompromisní a hráče z tréninku vyhodit. Tím by dali hráčům jasně na vědomí, 

co si mohou dovolit a co je nepřípustné.

Rituály

Včasné příchody hráčů na trénink by měli být samozřejmostí. Řada hráčů nevnímá 

to, že přijdou pozdě na trénink, jako nic strašného. Nehledě na to, že pokud hrají 

s jiným hráčem a ne pouze s trenérem, narušují tím průběh tréninku. Jejich tréninkový 

partner je totiž v okamžiku jejich pozdního příchodu již rozehrán a musí se rozehrávat 

znovu. Taktéž na rozcvičení by měl být kladen větší důraz. Pokud hráč přijde na trénink 

nerozcvičený, zvyšuje se riziko zranění hráče. Tyto rituály by měli být hráčům, 

případně jejich rodičům zdůrazněny na klubových schůzích, které se ale zatím v klubu 

nekonají. Prozatím by tedy trenéři měli hráčům jasně sdělit, že včasný příchod i 

rozcvičení je pro ně zásadní a pozdní příchody nebudou dále tolerovat.
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6.4 Corporate Product

Služby zákazníkům

a) Vyplétání raket

Rakety plete p. Radvanovský, a jak bylo řečeno, jeho práce je kvalitní. Problémem 

je, že p. Radvanovský je zároveň hlavním trenérem klubu a vedle toho řeší i řadu 

organizačních věcí v klubu. Vedení klubu je nevrženo, aby zaměstnal alespoň na 

částečný úvazek vyplétače. Hráči by nemuseli na rakety čekat do dalšího dne, až je p. 

Radvanovský po tréninkách, které končí obvykle v 18:00, doma vyplete.

b) Tréninková jednotka s trenérem

Pro klub by bylo přínosem vytvoření rezervačního systém, který mají ve 

špičkových českých klubech, jako je I. ČLTK nebo TK Sparta Praha. K fungování 

rezervačního systému je zapotřebí plán, který by byl vyvěšen na nástěnce, a hráči by si 

do něj zapisovali své tréninkové požadavky na celý týden. Takto by si požadavek 

zapsali všichni hráči a trenéři by každý den během oběda sestavili plán tréninků na další 

den. Tento plán by recepční zadala do internetového rezervačních systémů a hráči by si 

tak mohli on-line zjistit v kolik, a s kým další den hrají. Každodenní vytvoření 

tréninkového plánu by tak pomohlo k rozmanitějším tréninkům, jelikož by se 

sparingpartneři měnili častěji, než u pevného rozvrhu. Dalším přínosem rezervačního 

systému je automatický výpočet ceny pro určitého hráče za měsíc. Toto by se 

nevztahovalo na hráče, kteří platí klubu za trénování měsíčně paušální cenu a na 

pronájem venkovních kurtů členům, kteří mají kurty v létě zadarmo.

Rezervační systém není pro TK Most plně uplatnitelný v halové sezoně. Pokud by 

si hráči zapsali své tréninkové požadavky do plánu, přičemž v hale jsou pouze 2 kurty, 

nemohlo by být vyhověno všem. Řešením by tedy mohlo být to, že by tréninkové 

hodiny byly stanoveny napevno, jak je tomu doposud a uveřejněny na internetu 

v rezervačním systému. Hráči by si své požadavky v halovém období do plánu tedy

nezapisovali. Stále by se však mohli podívat na rozpis haly na internetu a v případě, že 

by zbyly volné hodiny v hale, si je u recepční zarezervovat.
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c) Pronájem kurtu

Rezervační systém by byl přínosem i pro rekreační hráče a nečleny klubu. Ti by tak 

měli možnost od recepční nebo přímo na internetu zjistit, kdy je v hale volno a 

zarezervovat si kurt. Nedocházelo by tak k situaci, kdy jsou kurty plně obsazené a 

musejí na volný kurt čekat.

Další doporučení

Hráči v rozhovorech dále poukázali na absenci kondiční přípravy, posilovny, 

regenerace a fyzioterapeuta v klubu.

Hráči by uvítali, kdyby v klubu byly zavedeny pravidelné kondice. Jelikož 

kondiční připravenost je v nynější době pro tenis nezbytná. Klub by mohl každý den 

vymezit 2 hodiny kondiční přípravy, např. od 15:00 do 17:00. Kondiční přípravu by 

vedl kondiční trenér, kterému by hráči zaplatili. Pokud se kondičního cvičení (1 hod.) 

zúčastní průměrně 5 lidí, přičemž průměrný kondiční trenér si za hodinu neúčtuje více 

než 300 Kč, výsledná částka za hodinu je menší než 60 Kč na člověka. Tuto sumu by 

hráči neměli problém zaplatit. Tenisová příprava a výdaje spojené s turnaji je stojí 

mnohem více.

Dále hráčům chybí posilovna. Posilovna by nemusela být velká ani nijak draze 

vybavená. Stačila by místnost, ve které by byly karimatky, švihadla, medicinbaly, 

balanční podložky a míče, jednoručky a expandéry. Tyto cvičící pomůcky, na rozdíl od 

strojů, nejsou nijak zvlášť drahé. Do posilovny by bylo dobré pořídit rádio, jelikož 

písničky povzbuzují sportovce k lepším výkonům.

Postavení jakéhokoliv zařízení určeného k regeneraci, by bylo pro klub velmi 

finančně nákladné. V Mostě je k dispozici Aquadrom s plným vybavením (plavecký 

bazén, sauna, vířivka). Trenéři hráčům nutnost regenerace zdůrazňují. Je tedy pouze 

hráčích, zda se regeneraci se budou ve svém volném čase věnovat.

Co se týče služeb fyzioterapeuta, v minulosti se klub snažil hráčům fyzioterapeutku 

zajistit. Fyzioterapeutka docházela do klubu na jedno odpoledne v týdnu, aby s hráči 

cvičila. Pro hráče je pravidelné cvičení důležité, aby předešli přetěžování určitých 

tělesných partií a následným zraněním. O služby fyzioterapeutky však nebyl dostatečný 

zájem a tak spolupráce skončila. Spolupráce dříve nefungovala, protože hráči platili 
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fyzioterapeutku od hodiny. Kdyby hráči platili za fyzioterapeutku měsíční paušální 

platbu, přičemž by jejich služeb, mimo masáže a jiné odborné procedury, mohli 

využívat neomezeně, mohlo by to fungovat. Tento nápad by bylo dobré s hráči 

prodiskutovat na klubové schůzi a navrhnout např. zvýšení měsíční paušální platby 

hráčů, kteří by služeb fyzioterapeutky chtěli využívat o 500 Kč. Fyzioterapeut či 

fyzioterapeutka by byli v klubu přítomni každý všední den např. od 16:00 do 18:00. V 

hodině od 16:00 do 17:00, by mohla probíhat pravidelná kompenzační cvičení po 20 

minutách. V další hodině od 17:00 do 18:00, by za fyzioterapeutem docházeli hráči 

individuálně, pokud by je něco trápilo. Masáže by bylo možné domluvit si individuálně 

mimo tyto dvě hodiny a platilo by se za ně zvlášť.

Vybudováním posilovny, zavedením kondiční přípravy a zaměstnáním 

fyzioterapeuta by se zlepšilo zázemí klubu a hráči by se tak mohli kvalitněji připravovat

přímo v klubu. Hráči by pak neodcházeli do lepších klubů a naopak by do klubu 

přicházeli i hráči mimo TSM.
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7 DISKUSE

Pro přehlednost výsledků je dále zveřejněn stručný seznam doporučení pro zlepšení 

klubové identity, který je v předchozí části práce podrobně rozepsán. Jednotlivá 

doporučení jsou dále hodnoceny z hlediska proveditelnosti, a to z finančního,

personálního, časového a organizačního hlediska.

1. zlepšit podmínky v kryté hale (světlo a topení),

2. najmout recepční, která bude schopna po celý den obsluhovat klubovnu,

3. najmout min. 2 trenéry (1, který by s hráči mohl jezdit na turnaje),

4. najmout kondičního trenéra,

5. najmout fyzioterapeuta,

6. najmout vyplétače raket,

7. postavit posilovnu,

8. postavit nafukovací halu pro zvýšení kapacity kurtů v zimním období,

9. pořídit elektronickou kartu všem členům bez výjimky,

10. zřídit rezervační systém,

11. pořádat pravidelné schůze, s účastí hráčů (případně rodičů), trenérů a vedení,

12. vytyčit jasné vize a cíle od vedení směrem k hráčům a trenérům,

13. avizovat před každým týmovým zápasem složení týmu, trenérů a čas srazu,

14. aktualizovat webové stránky a využívat je ke komunikaci s hráči,

15. navázat spolupráci se zahraničním klubem,

16. pořádat více společenských akcí pro rekreační hráče,

17. požadovat větší tréninkovou disciplínu a nasazení od závodních hráčů.
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Zlepšení podmínek v hale zahrnuje zlepšení osvětlení a topení. Když by se po 

jedné straně haly ve zdi postavilo sklo, proudilo by do haly více světla a tepla. 

V některých halách pak ale sklem zároveň proudí sluneční paprsky, které vrhají na kurt 

stíny, které pak ruší hráče při hře. Není přesně známo, kolik by stálo vybudování 

nových světel či topení nebo zda půdorys haly vůbec umožňuje postavit po jedné straně

kurtu sklo. Nejlepší by tedy bylo, aby si vedení klubu sjednalo schůzku s odborníkem 

v této oblasti nebo firmou EKKL, která halu rekonstruovala, a zjistilo možnosti dalšího 

postupu. Dá se předpokládat, že přebudovat halu bude finančně nákladné. Do budoucna 

by to měl být ale jeden z hlavních cílů klubu. Klub by mohl jako nejúspěšnější tenisový 

klub v Severních Čechách, ve kterém je navíc TSM, požádat o dotaci na přestavbu haly 

město, kraj nebo ČTS. Rozšíření kapacity kurtů v zimě o nafukovací halu je také 

finančně nákladné. O realizaci tohoto projektu by klub měl jednat se sponzory, zejména 

se stavební firmou EKKL, která se stavbou hal zabývá.

Co se tyče zaměstnání recepční, bylo by potřeba, aby byla v klubovně přítomna od 

8:00 do 22:00, kdy se v klubu hraje. To je ale příliš dlouhá pracovní doba. Pokud by 

nebyl nikdo schopen pracovat tak dlouho, vhodným řešením by bylo najmout 2 recepční 

na poloviční úvazek, které by se v klubu střídali po směnách. Jelikož je v Mostě velká 

nezaměstnanost, řada lidí by byla za tuto práci ráda.

Najmutí minimálně 2 dalších trenérů je jednou z nejdůležitějších položek pro 

závodní hráče. Nalezení vhodného adepta na pozici trenéra může být problémové. 

Všichni zkušení trenéři, jsou zaměstnaní v okolních klubech. Někteří z nich navíc v 

minulosti v TK Most pracovali, ale s klubem se nepohodli. Klub tedy může buď

nabídnout těmto trenérům lepší podmínky, než mají nyní v okolních klubech nebo se 

snažit sehnat mladšího a méně zkušeného trenéra, který by se zatím věnoval horším 

dětem nebo začátečníkům. Mladší trenér by byl vhodným adeptem především pro 

výjezdy s hráči na turnaje. Je třeba, aby byl spolehlivý, měl řidičský průkaz a byl 

organizačně schopný. Na tuto pozici se jako vhodní kandidáti jeví bývalí závodní hráči 

klubu, kteří mají s turnaji vlastní zkušenosti.

Kondičního trenéra, fyzioterapeuta a vyplétače raket, by bylo z finančního hlediska 

vhodné najmout pouze na určité hodiny ve všední dny. Neměli by tedy zaměstnanecký 

poměr, ale byli by placeni od hodiny. Otázkou však je, zda se dá v okolí sehnat kvalitní 

fyzioterapeut, kondiční trenér a vyplétač, kteří by tyto podmínky přijali. Dá se 
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předpokládat, že ti zkušení, chtějí být zaměstnáni na plný úvazek, což by klub ani hráči 

nezaplatili. Vhodné by bylo, aby např. fyzioterapeuta, či kondičního trenéra, vedení 

klubu hledalo mezi absolventy FTVS či jiné tělovýchovně zaměřené školy v okolí, např. 

v Ústí nad Labem. To je Mostu přeci jen blíže. Absolventi v mnoha případech hledají 

zaměstnání a navíc jsou rádi za zkušenost a praxi.

Postavení posilovny je pro hráče zásadní. Posilovnu profesionální hráči využívají 

jak pro rozcvičení, tak pro protažení po tréninku. Jak bylo již zmíněno, nakoupení 

pomůcek do posilovny, pokud by se nekupovaly stroje, není finančně nákladné. 

Jediným problémem je najít volné prostory v klubu, kde by mohla být posilovna 

postavena. Nejlepším nápadem se zdá vyklizení prostor vedle haly, kde jsou staré věci a 

tam posilovnu postavit. Postavení posilovny a nakoupení vhodných cvičících pomůcek 

je tedy náročné spíše z organizačního, než z finančního hlediska.

Pořádání pravidelných schůzí, kterých by se zúčastnili hráči (případně jejich 

rodiče), trenéři a vedení a vytyčení vizí a cílů od vedení směrem k hráčům a trenérům

jsou úkoly náročné pouze na čas. Včasné avizování složení týmu, trenérů a času srazu 

před každým týmovým zápasem je otázkou pár minut. Trenéři by seznam napsali na 

klubovém počítači, vytiskli a dali na klubovou nástěnku. Úspěšná realizace těchto bodů 

je závislá na tom, aby vedení a trenéři s hráči dostatečně včas komunikovali. Samotná 

realizace pak není složitá a výrazně by se tím zvedla organizační úroveň.

Aktualizování webových stránek je otázkou několika tisíc korun, za které by se 

zaplatil člověk, který stránky aktualizuje a vylepší. Otázkou však je, kdo by stránky

pravidelně obsluhoval. Pokud by se podařilo zvýšit personální obsazení klubu, pak by 

stránky mohli obsluhovat trenéři, kteří by tak měli více času. V současné době jsou však 

tak zaneprázdněni, že by obsluhovat ještě navíc internetové stránky nezvládali.

S webovými stránkami bezprostředně souvisí rezervační systém. Zavedení a 

provoz rezervačního systému je nejsložitějším projektem, který by představoval 

razantní změnu v celé organizaci klubu. Samotný program pro rezervační systém je 

finančně nákladný. Dále je jeho provoz závislý na zaměstnání paní recepční a na 

každodenním vytvoření tréninkového plánu trenéry. Aby trenéři měli každý den čas 

plán vytvořit, je nutné, aby klub zaměstnal další trenéry, vyplétače, kondičního, 

recepční atd. Trenéři by tak měli více času a mohli by se věnovat vytvoření plánu a 

hráčům.
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Pořídit elektronickou kartu všem členům bez výjimky není finančně ani 

organizačně nákladné. Hráči by si vyzvedli kartu buď v klubovně, nebo by jim byla 

poslána poštou domů. Stejně tak pořádání více společenských akcí pro rekreační hráče a

požadování větší tréninkové disciplíny a nasazení od závodních hráčů je jen otázkou 

rozhodnutí. Oproti tomu navázání spolupráce se zahraničním klubem není lehkou 

záležitostí. Realizace tohoto projektu je závislá na kontaktech vedení či trenérů 

v zahraničí.

Největší hrozbou této práce je, že vedení klubu tvoří fakticky jeden člověk a to 

prezident klubu. Prezident klubu rozhoduje téměř o všech záležitostech, týkajících se 

klubu. Existuje tak reálné riziko, že se seznamem doporučení nebude dále zabývat. 

K ostatním pracovníkům v klubu se pak seznam doporučení ani nedostane.

Zpracování klubové identity TK Most nebylo lehkou záležitostí. Jelikož se nejedná 

o klasickou firmu, která je orientovaná na generování zisku, ale o sportovní klub, 

musely být jednotlivé části firemní identity transformovány tak, aby vystihly podstatné 

věci pro tenisový klub. Při samotném průzkumu byl problémem sběr dat. Jak já, tak 

hráči, jsme byli časově velmi vytíženi a tak nebylo snadné domluvit si datum a čas 

schůzky. Při emailové korespondenci 2 hráče nebylo možné kontaktovat a 1 se omluvil, 

že je časově vytížen. Při zpracování vyhodnocení jednotlivých složek SWOT analýzy,

bylo zjištěno, že bodové ohodnocení závodními a rekreačními hráči se výrazně liší. 

Výsledky byly tedy rozděleny do tabulky na hodnocení zvlášť závodními a zvlášť

rekreačními hráči.

I přes tyto výše uvedené problémy, práce poskytuje ucelený obrázek analýzy 

identity TK Most a reálná doporučení, na kterých by měl klub pracovat.
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8 ZÁVĚR

Na závěr budou konfrontovány výsledky SWOT analýzy s možnou realizací 

jednotlivých doporučení. Budou tak nastíněny postupné kroky ve vývoji klubu. Jak bylo 

uvedeno v diskuzi, realizace jednotlivých doporučení má svá úskalí. Z tohoto důvodu, 

představují některé kroky spíše dlouhodobý cíl, s možností realizace v horizontu 

několika let. U některých doporučení je naopak možná okamžitá realizace, se kterou by 

klub neměl otálet.

Při zpracování SWOT analýzy, bylo zjištěno, že pro závodní a rekreační hráče jsou 

jednotlivé části klubové identity jinak důležité, na což by mělo vedení klubu brát zřetel. 

Mělo by se pokusit naplnit přání obou skupin. Může se stát, že přání závodních hráčů se 

dostane do rozporu s přáním rekreačních hráčů. Rozporem může být to, že závodní 

hráči budou chtít od klubu určitou věc a rekreační hráči, kterých by se to také týkalo, ji 

budou odmítat. Dalším případem může být situace, kdy závodní hráči budou prosazovat 

jednu věc a rekreační hráči jinou věc. Klub nebude mít dostatečnou kapacitu na to, aby 

vyhovělo oběma a tak se bude muset rozhodnout pro jeden projekt. Nyní žádný takový 

problém není. Pokud by se to v budoucnu stalo, pak by vedení mělo upřednostnit přání

závodních hráčů, z důvodu, že hlavním posláním a filozofií klubu, je co nejkvalitnější 

výchova mládeže. V první řadě by se tedy měli plnit cíle, které souvisí s tímto cílem a 

až pak cíle ostatní.

Co se týče slabých stránek, tak jak rekreačním, tak závodním hráčům nejvíce vadí 

špatná komunikace v klubu, zavřená klubovna a podmínky v kryté hale. Doporučení pro 

efektivnější komunikaci v klubu by měly být okamžitě realizovány, jelikož jejich 

realizaci nic nebrání. Jednou z nejdůležitějších věcí pro klub vůbec je trvalé otevření 

klubovny. Realizace tohoto kroku není obtížná. Jde pouze o to najít paní recepční. To 

by vzhledem k nízké náročnosti práce a vysoké nezaměstnanosti v Mostě, neměl být 

problém. Zlepšení podmínek v hale a rozšíření kapacity krytých dvorců je finančně 

náročné. Měl by to být tedy dlouhodobý cíl, který by měl být naplněn v horizontu 

několika let.

Pro samotné závodní hráče je nejdůležitější to, aby se zlepšovali a dosáhli co 

nejlepších výsledků na turnajích. Proto je pro ně zásadní zlepšení zázemí klubu a 

zaměstnání více pracovníků, čímž odpadne současným trenérům řada povinností a 
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budou se tak moci více věnovat hráčům. Se stavbou posilovny je možno začít okamžitě. 

S najmutím vyplétače, kondičního trenéra, tenisového trenéra a fyzioterapeuta může být 

problém. Jednak jsou tyto práce specifické a úzce zaměřené, a jednak, jak bylo 

zmíněno, by tito lidé mohli vyžadovat plný pracovní úvazek. Jde však o jeden 

z nejdůležitějších bodů pro závodní hráče, který by klub a trénování posunul na jinou 

úroveň. Proto si myslím, že by klub neměl s realizací váhat, využít kontaktů a do 1 roku 

by vhodné lidi určitě našel.

Rekreační hráči přikládají velkou důležitost pořádání více společenských akcí 

v klubu a dále tomu aby všichni měli elektronické karty. Obě přání jsou snadno 

realizovatelná a mohly by být v nejbližší době uskutečněny. Oproti tomu nejsložitějším 

krokem je zavedení rezervačního systému, které je závislé na splnění ostatních kroků a 

je to tedy, stejně jako přestavba haly dlouhodobým cílem.

Příležitosti a hrozby jsou faktory, které klub nemá plně ve svých rukou. Některé 

jsou na činnosti a snažení klubu úplně nezávislé. Některé může ale klub svou činností

částečně ovlivnit. Je proto důležité, aby klub vytvářel aktivní kroky pro to, aby byly 

dané příležitosti naplněny a hrozby zažehnány.

Navržená doporučení budou předložena vedení klubu. Je pouze na něm, jestli je

využije a bude se tak snažit zaujmout přední pozici, nejen mezi kluby v Severních 

Čechách, ale v celé republice. Předpoklady pro naplnění rozhodně má.
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