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Abstrakt
Název:

Návrh nové koncepce nejvyšší ženské basketbalové soutěže v ČR

Cíle:

Primárním cílem práce je navrhnout nový koncept soutěže Ženské
basketbalové ligy, který bude zaveden od sezóny 2019 až 2020. Tento
koncept bude zaveden pouze v případě, když se prokáže, že je současný stav
neefektivní a potřebuje změnu. Vzhledem k tomu tak musí nejprve dojít ke
splnění sekundárních cílů práce, kterými jsou: zhodnocení úrovně naplnění
důvodů rozšíření a porovnání systémů soutěže v sezónách 2010 až 2011
versus 2014 až 2015.

Metody:

Při zpracování práce bylo využito metod deskripce odborných zdrojů,
analýzy a syntézy, komparace. Jako doplněk těchto metod bylo využito
primárního a sekundárního sběru dat. Deskripce odborných zdrojů byla
využita v kapitole Teoretická východiska. V dalších kapitolách došlo
k využití analýzy efektů rozšíření Ženské basketbalové ligy. Zdrojem dat pro
analýzu byly i údaje z primárního kvalitativního šetření. Jejich syntéza je pak
podkladem pro návrh změny koncepce od sezony 2019/2020. Komparace
byla využita pro vyhledání inspirativních příkladů v zahraničních
basketbalových ligách žen.

Výsledky: V této práci bylo zjištěno, že současný stav neodpovídá předchozímu
očekávání, z tohoto důvodu byl navrhnut nový koncept soutěže, který bude
zaveden od sezony 2019 až 2020. Hlavní prvky této změny budou spočívat
ve změně systému soutěže, regulace zahraničních hráček a větší
marketingové aktivity v oblasti ženského basketbalu.
Klíčová slova: sport, profesionální soutěž, strategický plán, basketbal, ženská
basketbalová liga

Abstract
Title:

Draft concept in the highest women´s basketball league in the Czech Republic

Goal:

The primary goal of this thesis it to suggest a new concept of women´s
basketball league. This concept can be only applied in case that the current
status of the highest women´s basketball league proves inefficiency and that
has to be changed. But first of all must meet the secondary requirements of the
work, which are - Evaluation of competition level and comparison of
competition system in season 2010/2011 versus season 2014/2015.

Methods: In a research and completion of the project were used methods from expert
sources, analysis, synthesis and comparison. In addition to these methods were
used primary and secondary collection of data along with descriptions of expert
sources in chapters of theoretical bases. In other chapters were used analysis of
effects extending Women´s basketball league. Primary qualitative surveys
were a source of data analysis and syntheses as a base for the change of concept
for season 2019/2020. By comparison, we were finding inspiration in other
international basketball league.
Results: In this thesis was found, that the current status doesn´t follow prior
expectations. For this reason was suggested a brand new concept for the whole
competition that will be applied for the first time in season 2019/2020. Main
elements of this change will consist in change of the competition system,
regulation of players from different countries and bigger marketing activity in
the field of woman basketball.
Key words: sport, professional competition, strategic plan, basketball, woman basketball
league
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1 ÚVOD
Sport je každodenní součástí života řady lidí, ať už se jedná o aktivní sportovce,
či diváky a fanoušky, tak sport plní důležitou sociální a ekonomickou funkci. Zatímco
některé sporty jsou masově rozšířené po celé zeměkouli, tak další se převážně realizují
pouze v určitých zemích světa. K těm masovějším sportům zcela určitě patří basketbal,
který je rozšířen po celém světě a má dlouholetou tradici. Tento sport (však jako řada
dalších) čelí konkurenčním tlakům v podobě jiných a modernějších sportů, které dokážou
lépe zaujmout mladou generaci, ze které si vytváří hráčskou a fanouškovskou základnu.
Basketbal tak musí bojovat o přízeň svých zájmových skupin a neustále hledat prostory
pro vlastní sebezdokonalení. V České republice, kde je menší počet obyvatel a existují
zde sporty s větší tradicí, to platí dvojnásob. Tématem této práce je analýza rozšíření
Ženské basketbalové ligy a návrh nové koncepce této soutěže.
Primárním cílem práce je navrhnout nový koncept soutěže Ženské basketbalové
ligy, který bude zaveden od sezony 2019 až 2020. Tento koncept bude zaveden pouze
v případě, že se prokáže, že je současný stav neefektivní a potřebuje změnu. Vzhledem
k tomu, tak musí nejprve dojít ke splnění sekundárních cílů práce, kterými jsou:
zhodnocení úrovně naplnění důvodů rozšíření a porovnání systémů soutěže v sezónách
2010 až 2011 versus 2014 až 2015.
Cíle práce reagují na současný stav ženského basketbalu v České republice.
V dnešní době dochází k odklonu zájmu o tento sport. Tento odklon se pak projevuje nižší
kvalitou hráček a řadou dalších problémů.
Obsah práce věnuje pozornost ženské basketbalové sezóně v letech 2011 až 2015
v České republice, kdy byla soutěž rozšířena z deseti účastníků na dvanáct. Po
teoretickém základu jsou zde představené důvody rozšíření soutěže, ale také efekty
plynoucí ze změny. Zdrojem pro jejich popis jsou sekundární a primární zdroje dat, popř.
vlastní kvalitativní průzkum. Na základě těchto údajů je zhodnocena úroveň soutěže a
dochází i k návrhu na změnu koncepce soutěže pro sezónu 2019/2020.
Podkladem pro návrh změny bude podrobná analýza rozšíření Ženské basketbalové ligy
v České republice.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
2.1

Management ve sportu
Management patří mezi nejvýraznější fenomény dnešního podnikatelského

prostředí. Jeho rozvoj a růst významu souvisí s rozvojem industriální společnosti a
přechodem této společnosti do doby postindustriální. Na management lze pohlížet jako
na proces řízení, skupinu řídících pracovníků v organizacích či jako na soubor poznatků
o řízení. Pro účely této práce lze na management pohlížet jako na proces řízení, tedy řízení
skupin a jednotlivců v účelově vytvořeném ekonomicko-sociálním prostředí. Tento
proces probíhá mezi jednotlivcem, resp. skupinou, která řídí (řídícím subjektem), a mezi
jednotlivcem či skupinou, která je řízena (tzv. řízeným objektem) (Blažek, 2014, str. 12).
Charakter managementu tak výrazně ovlivňuje řadu hospodářských subjektů,
z čehož vyplývá, že zasahuje do různých odvětví. Výjimkou není ani sport.
V posledních letech se sport stává velmi významným společenským fenoménem
a působí jako nové odvětví národního hospodářství, protože neustále dochází k růstu
objemu peněz, které do něj plynou. Ve sportu je zpravidla riziko ztráty nižší než v jiných
oblastech hospodářské aktivity, což přitahuje zájem řady investorů a podnikatelů. Velký
prostor pro zhodnocení finančních prostředků se nalézá ve sféře profesionálních
sportovních klubů (Kislingerová, 2008, str. 262).
Z tohoto důvodu se zájem investorů orientuje i na využití zásad efektivního
managementu při správě sportovních organizací. S růstem objemu peněz je účelné
využívat efektivní postupy řízení.
Management tak začal prostupovat i do oblasti sportu, kde se postupně vyvíjí.
Definice pojmu sportovní management je následující: „Způsob uceleného řízení
tělovýchovných a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které
alespoň zčásti akceptují podnikatelsky orientované chování. Dále zde jde zcela
bezvýhradně přímo o způsob řízení v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či
provozování placených tělovýchovných a sportovních služeb (Čáslavová, 2009, str. 18).“
Z definice vyplývá, že i ve sportu (původně neziskovém), se začíná dnes
orientovat zájem na dosažení zisku. Prosazují se různé podnikatelské principy, což
usnadňuje rozvoj sportovního managementu.
Sport jako odvětví už v dnešní době zaměstnává milióny lidí a další stamilióny
lidí se jej účastní jako pasivní diváci. Růst profesionalizace a významu sportu vedl
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k tomu, že vznikla samostatná vědní disciplína – sportovní management (Hoye et al.,
2015, str. 4).
Postupný vývoj sportu a důraz na specifické manažerské schopnosti a dovednosti
nakonec vedl k tomu, že vznikla samostatná vědní disciplína managementu, která se na
sport zaměřuje a to sportovní management.
V teorii sportovního managementu jsou předmětem zkoumání základní
manažerské činnosti a funkce v oblasti sportu, které jsou předmětem zkoumání obecného
managementu, dále pak specifické manažerské činnosti vyskytující se pouze ve sportu,
organizace a instituce prezentující ucelený okruh manažerských činností v jejich
organizačním klimatu a samozřejmě i lidé působící v různých manažerských pozicích
v oblasti sportu (Čáslavová, 2009, str. 19).
Okruh činností, kterými se sportovní management zabývá, je poměrně rozsáhlý.
Sportovní manažer tak musí ovládat širokou řadu činností a mít odbornou specializaci
nejen v oblasti sportu, ale i znalosti a dovednosti pro manažerskou činnost.
Oproti podnikatelské sféře má sport jako produkt řadu specifik. Sportovní utkání
mají různorodou úroveň, kterou nelze přímo předpovídat, a která také kolísá. Na druhou
stranu lze existuje vysoká loajalita ke značce (sportovnímu týmu), která se projevuje
přízní fanoušků a zájmem o různé druhy suvenýrů či o dění v klubu, popř. fanoušci
napodobují nejlepší hráče apod. Jak některé odvětví národního hospodářství, tak i většina
sportů má sezónní charakter, který znemožňuje nepřetržitou konzumaci sportu jako
produktu (Hoye et al., 2015, str. 5).
Tato citace potvrzuje výjimečnost sportu a jeho rozdílnost oproti například jiným
odvětvím hospodářství. Každý manažer tak musí počítat s těmito specifiky a musí se jim
dokázat rychle přizpůsobit. Pro každý sportovní klub je klíčová přízeň fanoušků, stejně
jako pro každý podnik je klíčová přízeň zákazníků. Na fanoušky tak lze pohlížet jako na
zákazníky sportovního týmu. Práci s fanoušky je ovšem nutné určitým způsobem
organizovat a systematicky připravovat.
Důraznější pronikání tržní ekonomiky do oblasti sportu vede k tomu, že si i
sportovní organizace začínají uvědomovat význam organizování a organizačních
struktur. Vytvořit optimální organizaci tak, aby mohla sportovní instituce splnit svoje cíle,
je vědou i uměním.
Nedostatky v organizaci mohou být velmi nákladné a zabránit realizaci cílů
sportovní organizace. Obchodní společnosti působící ve sportu si už začínají tuto
skutečnost uvědomovat a kladou důraz na prosperitu sportovních organizací. Sportovní
12

organizace si zpravidla nevystačí pouze se zdroji z veřejného sektoru, takže musí vytvářet
vlastní finanční zdroje, jejichž tvorba je podmíněna s celou řadou aktivit (nejen
souvisejících s primární sportovní činností), (Čáslavová, 2009, str. 63).
Pronikání managementu do sportu a sportovních organizací přispělo k tomu, že se
podařilo najít i další zdroje příjmů a vytvářet zisk, který může být následně použit pro
další sportovní rozvoj. V dnešní době se nejlepší sportovní týmy obejdou bez dotací
z veřejného sektoru.
Kromě managementu začíná do sportu pronikat i marketing, který se (stejně jako
u soukromých podniků) snaží přizpůsobit podobu svojí činnosti přání a potřebám
zákazníků (resp. divákům), (Hoye et al., 2015, str. 10).
Management se tak musí doplňovat s marketingem, protože bez aplikace
marketingových prvků (snaha získat, upoutat pozornost a udržet fanoušky = zákazníky)
by nebyl plně úspěšný.

2.1.1 Strategické plánování ve sportu
Strategické plánování ve sportu má podobné znaky jako strategické plánování
v podnikatelském sektoru. Jedná se o proces, který identifikuje postupy za účelem plnění
cílů sportovní organizace. Plánování spočívá ve vytvoření sekvence kroků, kterými dojde
k dosažení žádoucího stavu. I ve sportu se při plánování odpovídá na otázku: Co má být
dosaženo? Kým to bude dosaženo? Jaké zdroje jsou k dispozici? Kdy má být cíle
dosaženo? (Hoye et. al., 2015, str. 88).
Ve sportovním managementu tak strategické plánování v podstatě vychází
z klasické koncepce plánování, kdy je nutné zodpovědět základní a stěžejní otázky o tom,
kam chce daná organizace směřovat, a jakým způsobem toho chce dosáhnout a další
souvislosti.
Výstupem strategického plánu jsou dlouhodobé cíle, kterých chce organizace
dosáhnout. Horizont strategického plánování je zpravidla dlouhodobý, a to typicky
pětiletý. Nutností jsou ovšem pravidelné revize a úpravy plánu podle aktuálního vývoje
dané situace, takže je plánování nepřetržitým procesem. Pro strategický plán nejsou
důležité pouze cíle, ale jeho podoba je ovlivněna i vnitřním a vnějším prostředím
subjektu. Strategické plánování pomáhá posílit konkurenceschopnost (Lussier, Kimball,
2014, str. 93-97).
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I zde se potvrzuje, že existuje jen málo rozdílů mezi klasickým a sportovním
managementem, protože plán sportovní organizace musí být stejně tak průběžně měněn
podle aktuální situace a revidován.
Plánování je tak významnou součástí strategického řízení, které je v dnešní době
nezbytné i pro sportovní subjekty a organizace. Tvorba strategie sestává z formulace mise
a vize sportovní organizace, analýzy externího a interního prostředí, výběru strategické
alternativy a implementace strategie, včetně kontroly (Slack, Parent, 2006, str. 121).
Kvalita strategického plánu se vyznačuje tím, že je snadno pochopitelný, přesný,
detailní, přizpůsobitelný změnám, ale také musí být dostatečně realistický a reflektovat
všechny důležité tržní faktory. Dále pak musí strategický plán jasně identifikovat úkoly.
Podstatou strategického plánu je plynulé plánování a očekávání změn, které nastanou
v průběhu jeho implementace (Jakubíková, 2013, str. 86).
Strategický plán slouží k využití příležitostí, které neustále vznikají v důsledku
změn prostředí organizace. V podstatě se jedná o proces rozvoje a udržení strategické
rovnováhy, kdy se tato rovnováha udržuje mezi cíli a možnostmi organizace či jejími
proměnlivými marketingovými příležitostmi. Strategický plán popisuje způsob adaptace
organizace za účelem využití příležitostí, které nabízí neustále se měnící tržní prostředí,
ale také se zabývá popisem způsobů pro udržení strategické rovnováhy mezi cíli a
možnostmi organizace a jejími proměnlivými marketingovými příležitostmi (Kotler et.
al., 2007, str. 88).
Strategický plán se sestavuje v horizontu určité vize a zpravidla je tento horizont
ve výši minimálně pětiletého období. Už v době tvorby plánu je nutné zvážit i podobu
financování celého plánu. V podstatě pro strategický plán neexistuje žádná předepsaná
standardní forma, protože nejpodstatnější je to, co strategický plán popisuje. Nikoliv
způsob, kterým to popisuje (Janišová, Křivánek, 2013, str. 105).
Význam plánování pro budoucí úspěchy nelze popřít, ale právě naopak. Tento
význam musí být chápán a respektován všemi členy organizace. Zejména pak pracovníky,
kteří se podílejí na řízení organizace. Celkový úspěch plánování pak závisí na spolupráci
všech složek, které tento proces ovlivňují (Vaštíková, 2014, str. 31).
Česká unie sportu (2016) považuje strategické plánování ve sportu za „klíčovou
aktivitu určující budoucnost sportovních organizací bez ohledu na jejich konkrétní
činnost, úroveň nebo velikost. Nezáleží na tom, zda organizace působí na národní,
regionální nebo místní úrovni, vždy potřebuje plán, aby zajistila svou životaschopnost a
rozvíjela se.“ (Česká unie sportu, 2016)
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Česká unie sportu (2016) dále upozorňuje na to, že do procesu strategického
plánování je ve sportu nutné zapojit co nejširší počet diskutujících. Od členů
předsednictva, sportovců, trenérů, až po dobrovolníky či zástupce samosprávy. Plánování
je přitom nutné zahájit s dostatečným předstihem, aby bylo možné věnovat mu dostatek
času a pozornosti (Česká unie sportu, 2016).
Řada organizací odmítá strategické plánování a tvrdí, že úspěchu dosáhne i bez
formálně vypracovaných plánů. Ovšem takové úspěchy jsou spíše krátkodobé, protože
pak bývá vedení organizace zaskočeno vývojem na trhu a nemá zpracovanou strategii,
jak čelit tržním změnám a reagovat na nové alternativy, takže se jim přestává dařit a hrozí
jim odchod z trhu (Vaštíková, 2014, str. 31).

2.1.2 Management ligových klubů
Většina sportovních klubů (zvláště na nejvyšších ligových úrovních) má dlouhou
a silnou tradici, a také silné postavení ve společnosti jako celku. Ligové kluby mají svoje
početné komunity fanoušků, a také zaměstnávají profesionální sportovce, trenéry,
management a další pracovníky. Podstatnou náležitostí sportovních klubů je výchova
mládeže, která by měla zajistit kvalitní generační obměnu v budoucnosti (Hoye et al., 2425).
Dnešní sportovní kluby tak uplatňují různé přístupy k řízení, které však mají
společná specifika. Jako například komunikace s velkou komunitou fanoušků či nutnost
spolupráce s odborníky na sport a talentovanými sportovci.
V dnešní době nese management ligových klubů řadu znaků a specifik, které lze
nalézt v nejúspěšnějších soukromých podnicích světa. Sportovní kluby tak plně přejímají
osvědčené marketingové a řídící postupy za účelem dosažení zisku či alespoň pokrytí
vlastních nákladů na činnost. Zároveň se stále vyvíjí globalizace sportu, kdy se sportovní
prostředí stává propojenější, takže se prohlubuje úroveň spolupráce mezi mezinárodními
sportovními svazy, národními sportovními svazy, vládními agenturami, mediálními
korporacemi, sponzory a dalšími komunitami. Manažer sportovního týmu musí ovládat
dovednosti, které by potřeboval i při řízení soukromé firmy (Hoye et al., 2015, str. 4).
Tato citace v podstatě potvrzuje, že roste význam sportu, a také poptávka po
sportu. Vznikají různé ligové kluby a soutěže, které se snaží tuto poptávku efektivně a
ziskově uspokojit. Samozřejmostí se stává globální integrace ligových klubů, ať už ve
formě partnerské spolupráce nebo účasti v mezinárodních soutěžích.
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Poptávku po návštěvě ligových utkání determinuje několik faktorů. V první řadě
se jedná o preference fanoušků (či jejich vkus). Dále pak jsou to příjmy fanoušků, ceny
substitutů (návštěvy jiných sportovních utkání), očekávání fanoušků v budoucnosti či
počet obyvatel v místě působnosti klubu. Preference fanoušků je výrazně ovlivněna tím,
kdy a jak se fanoušek seznámil s daným sportem – v jakém věku, za jakých okolností,
kdo jej k němu přivedl (škola, média, rodina)? Peněžní příjmy rozhodují o tom, jestli
budou fanoušci například ochotní dojíždět do vzdálenějších míst na zápasy daného týmu.
Nabídka substitutů je velmi široká. Očekávání fanoušků o budoucí výkonnosti způsobuje
přesun poptávky po zápasech klubů. Například vyšší herní kvalita klubu se pozitivně
projevuje v návštěvnosti či v nákupu permanentních vstupenek. Stabilní poptávka po
klubových sportovních soutěžích je výrazně ovlivněna počtem obyvatel v místě
působnosti klubu (Novotný, 2011, str. 259).
Opět se potvrzuje, že manažer sportovního klubu, musí ovládat celou řadu
dovedností a respektovat řadu specifik v oblasti poptávky a nabídky sportovních událostí.
Existují však i další.
Oproti klasickým podnikatelským subjektům se profesionální sportovní kluby
odlišují v několika oblastech. Jedná se zejména o fungování klubu, financování činnosti,
účetnictví a ve vzájemné podpoře a spolupráci (s dalšími konkurenčními subjekty).
Vedení klubu je pod tlakem i v tom smyslu, že musí dosáhnout co nejlepšího umístění
v lize, a zisk tudíž není primárním cílem. V rámci financování získávají sportovní kluby
příjmy nejen z prodeje produktů (sportovních zápasů), ale i od sponzorů, kterým poskytují
možnost reklamy. Z hlediska účetnictví je rozdílem, že největší část aktiv tvoří hráči, tedy
nehmotná aktiva. V českých podmínkách lze však náklady na hráče nalézt pouze ve
výkazu zisku a ztráty, a to pod položkou služby. Vzájemná podpora a spolupráce
s konkurenčními subjekty znamená, že dochází k rozdělování příjmů, či pohybům na trhu
hráčů atd. (Novotný, 2011, str. 266-275)
K udržení fanouškovské základny je nutné udržet sportovní úroveň týmu, tedy
vlastníkům nezáleží pouze na zisku, ale i na dosažení sportovních úspěchů, popř. udržení
sportovní úrovně (například setrvání v nejvyšší lize atd.)

2.1.3 Management ve smyslu organizace soutěže
Existence samostatných sportovních klubů postrádá smysl, protože atraktivita
týmu vzniká až při soupeření s jiným týmem. Fanoušci chtějí vítězství svých týmů, klubů.
Vzájemné zápasy dvou soupeřů jsou ovšem méně přitažlivé, takže je žádoucí do soutěže
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zapojit více klubů. Z těchto důvodů vzniká liga, která představuje velmi důležitou
instituci profesionálního sportu v odvětví kolektivních her (Novotný, 2011, str. 266).
Na základě tohoto došlo ke vzniku různých sportovních soutěží, kdy některé jsou
amatérského charakteru, zatímco v dalších soutěží se objevují profesionální sportovci.
Pod pojmem profesionální sportovní organizace si lze představit řadu různých
subjektů, které se zabývají organizací sportovních aktivit, soutěží, zápasů apod. Sportovní
organizace jsou zpravidla vytvářené za účelem zajištění průběhu sportovních soutěží či
turnajů v konkrétních sportech či obecně ve sportovním průmyslu. Mezi nejvýznamnější
patří například Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA), Mezinárodní
basketbalová federace (FIBA). Organizaci soutěží ve více sportech se zabývá například
Mezinárodní olympijský výbor (IOC) (Baker, Esherick, 2013, str. 15).
Institucionální zabezpečení sportu v České republice představuje obrázek číslo 1.
Z jeho podoby vyplývá, že institucionální řazení sportu je složitou otázkou a v jeho rámci
lze identifikovat řadu různých subsystémů. Sport spravuje veřejná správa, orgány
Evropské unie, vláda České republiky, Ministerstvo mládeže a tělovýchovy, krajské
úřady, obecní úřady, ale i občané samostatně.
Obrázek 1: Institucionální zabezpečení sportu v České republice

Zdroj: ( Novotný, 2011, str. 23)
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Profesionální sportovní organizace zpravidla sdružují tzv. profesionální sportovní
kluby. Znakem těchto klubů je organizace utkání s jinými kluby, kdy požadují za vstup
úplatu a dosahují příjmů z prodeje přenosových práv za utkání. Tato definici deklaruje,
že jsou profesionální sportovní kluby podniky, které realizují svoji činnost za účelem
zisku (Novotný, 2011, str. 237).
Tímto se vysvětluje rozdíl mezi profesionálním a amatérským sportem. Zatímco
v profesionálním sportu se sportovcům za výkonnost platí, tak v amatérském sledují
sportovci jiné cíle než zisk.
V Evropské unii se profesionální sportovní kluby, národní sportovní svazy a
organizátoři sportovních akcí musí řídit právem a předpisy této instituce, a to zejména
v případě, že se jedná o hospodářské aktivity spojené se sportem (Synek, 2010, str. 418).

2.1.4 Ženská národní basketbalová asociace WNBA
Vzhledem k tématu se lze blíže zaměřit na organizaci ženských basketbalových
soutěží, kdy celosvětově nejvýraznější je WNBA, tedy nejvyšší soutěž Ženské národní
basketbalové asociace ve Spojených státech amerických. Pro českou soutěž (Českou
basketbalovou federaci, manažery basketbalových týmů, trenéry, hráčky atd.) může být
tato liga vzorem, protože patří k nejprestižnějším a nejsledovanějším ligám v ženském
basketbale.
WNBA byla založena v roce 1997, a to jako nástupce ženské nejvyšší soutěže –
The American Basketball League (Harari, Ominsky, 2002, str. 3).
V roce 1997 tak došlo k vytvoření nového formátu nejvyšší ligové soutěže pro
americké hráčky basketbalu.
WNBA hraje 12 celků, které jsou rozdělené do dvou konferencí – západní a
východní. Každá konference má šest účastníků a každý celek odehraje 34 zápasů. Z této
soutěže se nesestupuje, takže má tzv. uzavřený formát. Do vyřazovacích bojů postupují
čtyři nejlepší celky z každé konference. Čtvrtfinále a semifinále play-off se hraje na dva
vítězné zápasy. Finále pak na tři vítězné zápasy (liga.cz, 2016).
Vznik ligy WNBA reagoval na nutnost profesionalizace týmů ženského
basketbalu. Tato liga se vlastně stala první svého druhu, čímž přilákala (a dodnes láká)
nejlepší hráčky světa. Za úspěchem ligové soutěže však nestojí pouze kvalita hráček, ale
i vedení celé organizace, které vsází na komplexní a systematickou marketingovou
činnost. Předchozí předsedkyně WNBA Laurel J. Richie dokázala zejména s využitím
marketingu navýšit průměrnou návštěvnost soutěže, zvýšit příjmy od sponzorů o 35 %,
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zvýšit návštěvnost webových stránek o 3 miliony návštěvníků apod. Marketingová
komunikace se zaměřovala nejen na reklamní činnost, ale i na spolupráci s médii jako
vhodný nástroj pro rozšiřování povědomí o této ligové soutěži. To všechno se podařilo
v době, kdy Spojenými státy zmítala finanční krize, snižovala se kupní síla domácností a
ostatní populární sporty měly existenční problémy (Baker, Esherick, 2013, str. 50).
WNBA byla první profesionální soutěží pro ženský basketbal, takže se může stát
předobrazem pro další ligy v ostatních částech světa. Hospodářské výsledky soutěže
napovídají, že se jednalo o velmi efektivní krok, který umožnil rozšířit povědomí o
ženském basketbalu.
Za úspěchem WNBA lze spatřovat několik základních faktorů. V první řadě roste
poptávka po ženských profesionálních soutěžích, a to v různých sportech. Nikoliv pouze
v basketbalu. WNBA nabízí velmi kvalitní zápasy, čímž tuto poptávku uspokojuje.
Dalším faktorem úspěchu je poskytnutí možnosti méně majetným týmům k tomu, aby
mohly hrát nejvyšší basketbalovou soutěž. Rozpočty týmů NBA jsou gigantické, zatímco
WNBA není natolik nákladná. Pro lokality, kde má basketbal velkou tradici, je WNBA
výhodnější. Třetí důvod souvisí s marketingem. WNBA má dokonale propracovanou
marketingovou strategii a její management je na vysoké úrovni. Obsah marketingové
strategie dokázal oslovit nevyužitou populaci zajímající se o ženský basketbal a přinést
jim alternativu k NBA. (Walker, Macintosh, 2012)
Zájem fanoušků o WNBA vychází z kvality soutěže, marketingového řízení
soutěže a lokality. Nelze opomenout ani vztah k mužské profesionální soutěži, která
podporuje image basketbalu a vytváří prostor pro vznik zájmu o ženský basketbal.

2.2

Basketbal
Basketbal (košíková) je sportovní hra brankového typu, ve které se pětičlenné

družstvo snaží vhodit míč do koše svého soupeře, ale také se snaží zabránit soupeři ve
vhození míče do vlastního koše. Počet bodů za vhození míče do koše se hodnotí podle
vzdálenosti střelce od koše, popřípadě podle situace. Bodové ohodnocení je na úrovni
jednoho, dvou nebo tří bodů (Táborský, 2004, str. 41).

2.2.1 Pravidla basketbalu
Pravidla basketbalu vydané Mezinárodní basketbalovou federací (FIBA, 2014)
obsahují následující náležitosti (vybrané jsou pouze nejpodstatnější):
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Basketbal hrají dvě družstva s pěti hráči (hráčkami), kdy se snaží vstřelit míč do
soupeřova koše a zabránit soupeři ve střelení koše. Utkání řídí rozhodčí, rozhodčí
u stolku a komisař (pokud je přítomen).



Vítězem basketbalového zápasu je družstvo, které docílilo většího počtu bodů na
konci hrací doby.



Hra probíhá na hřišti s rovným, tvrdým povrchem, na kterém nesmí být žádné
překážky. Rozměry jsou 28 metrů na délku a 15 metrů na šířku (od vnitřního
okraje hraničních čár).



V soutěžních zápasech má právo hrát člen družstva, jestliže je schválen členem
družstva tak, jak je stanoveno v předpisech organizačního orgánu soutěže včetně
dodržení pravidel věkového limitu. Za družstvo může hrát člen, který je zapsán
do zápisu před začátkem utkání. Zároveň ten, který není diskvalifikován či se
nedopustil pěti osobních chyb.



Tým se skládá z členů družstva (maximálně 12 členů, včetně kapitána). Dále pak
je členem družstva trenér a jeho asistent (pokud si to družstvo přeje). Družstvo
může doprovázet maximálně 5 dalších členů (například manažer, lékař, tlumočník
atd.)



Utkání trvá 40 minut (jedná se o 4 hrací období po 10 minutách). Přestávky mají
2 minuty mezi prvním a druhým obdobím, třetím a čtvrtým obdobím. Mezi
druhým a třetím obdobím probíhá poločas, který trvá 15 minut.

2.2.2 Historie basketbalu a Česká basketbalová federace
První pravidla basketbalu byla definována v roce 1891 ve Spojených státech
amerických. První oficiální basketbalové utkání se uskutečnilo o rok později, tedy v roce
1892, a to opět ve Spojených státech amerických. Cílem basketbalu bylo vytvořit
sportovní hru pro zimní měsíce, kterou lze hrát v menších prostorách tělocvičen. Zároveň
bylo požadavkem, aby došlo k eliminaci nebezpečných osobních soubojů a podpořila se
součinnost spoluhráčů. V roce 1893 se poprvé utkávají v rámci basketbalu i ženy. Na
území dnešní České republiky proběhlo první basketbalové utkání v roce 1897 ve
Vysokém Mýtě. První profesionální soutěž vzniká opět ve Spojených státech amerických
v roce 1898. Mezinárodní basketbalová federace vznikla v roce 1932 v Ženevě.
Samostatná basketbalová federace v Československu pak v roce 1946 (Táborský, 2004,
str. 47-49).

20

Basketbal tak má dlouholetou tradici a svoji popularitu si udržel i po více než sto
letech. To platí i o vývoji basketbalu na území České republiky.
Největší rozmach zájmu o basketbal byl zaznamenáván ve Spojených státech
amerických, kde vznikla první profesionální basketbalová soutěž, a to American
Basketball League. Soutěže se v prvním ročníku (1925) účastnilo 9 týmů. Na ostatních
kontinentech začal být basketbal populárnější až po roce 1936, kdy se poprvé objevil
v programu olympiády. Národní basketbalová asociace (spravující ligu NBA) byla
založena v roce 1946. Největšího rozmachu však basketbal dosáhl v 70. letech minulého
století. Počet diváků na amerických stadionech překročil 100 milionů v roce 1977, což
znamenalo historický milník (Harari, Ominski, 2002, str. 3).
Do dnešní doby platí, že největší popularitu, má basketbal ve Spojených státech
amerických, kde vlastně celý koncept basketbalu vznikl a panoval zde zájem o jeho
rozvoj.

2.2.3 Česká basketbalová federace
Česká basketbalová federace je zájmovým spolkem fyzických a právnických osob
provozujících basketbal. Primární činností je provozování basketbalu jako veřejně
prospěšné činnosti. Sekundární činnosti slouží k podpoře její hlavní činnosti. Federace je
sportovní spolkovou institucí s celostátní působností, která jedná na své vlastní jméno a
svoji vlastní odpovědnost. Český basketbal zastupuje v hnutích Mezinárodní
basketbalové federace (FIBA), Českého olympijského výboru (ČOV) a České unii sportu
(ČUS). Posláním a cílem České basketbalové federace je péče o všestranný rozvoj
basketbalu v České republice a vytváření podmínek pro všechny jeho formy a
výkonnostní stupně, jakožto veřejně prospěšné činnosti. Tohoto cíle průběžně federace
dosahuje s pomocí rozvoje basketbalu a organizace basketbalových soutěží v České
republice, zastupováním zájmů českého basketbalu v mezinárodních sportovních
organizacích, dále pak před orgány veřejné správy České republiky. K dalším
prostředkům pro plnění cíle patří pomoc při zajištění materiální a finanční základny pro
rozvoj basketbalu (Česká basketbalová federace, 2011b).
Česká basketbalová federace tak patří k organizátorům basketbalových soutěží
v České republice, a to za účelem rozvoje basketbalu jako veřejně prospěšné sportovní
činnosti. Zároveň se na příkladu federace potvrzuje, že je sport globalizován, protože je
členem mezinárodních institucí zabývajících se organizováním mezinárodních
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sportovních klání, či tuzemských institucí, které mají mezinárodní dosah (např. Český
olympijský výbor).

2.2.4 Systém soutěží v ČR
Nejvyšší profesionální basketbalové soutěže organizuje Česká basketbalová
federace. Jedná se o Národní basketbalovou ligu (NBL), Ženskou basketbalovou ligu
(ŽBL) a 1. ligu mužů. Další soutěže pro dospělé, dorost a žactvo organizuje Sportovnětechnická komise, a to pod dozorem České basketbalové federace (Česká basketbalová
federace, 2015).
Pravidla pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží na území
České republiky upravuje Soutěžní řád basketbalu. Tento je závazný pro všechny orgány
České basketbalové federace, funkcionáře a sportovce účastnící se basketbalových
soutěží. Podle řádu basketbalové soutěže plánuje a vyhlašuje basketbalový klub, územní
výbor České basketbalové federace (soutěže v rámci území, které územní výbor řídí),
výbor České basketbalové federace. Každá soutěž je realizována jednorázově nebo
v dlouhodobém uspořádání. Počty účastníků, postupový a sestupový klíč schvaluje
příslušený výbor a návrh mu předkládá řídící orgán. Řád dále definuje, že se všechny
basketbalové soutěže hrají v období od 16. 5. do 15. 5. následujícího roku. Podle
charakteru soutěže se může jednat o soutěž mistrovskou (postupová soutěž),
nemistrovskou (všechny ostatní jako například turnaje) či mezinárodní (pořádají se podle
pravidel FIBA). Účast v mistrovských soutěžích mají zajištěnou pouze týmy, které plní
podmínky, tedy mají dostatečné technické vybavení sportovních hal a tělocvičen,
zabezpečují dostatečně péči o mládež, mají uhrazen členský příspěvek. Doporučené
začátky mistrovských utkání jsou ve všední den mezi 17 až 20 hodin. V sobotu od 8 až
do 20 hodin. V neděli pak od 8 do 15 hodin (Česká basketbalová federace, 2011).

2.3

Ženská basketbalová liga
Podle Komise vrcholového basketbalu – dívky (2015) má ženský a dívčí basketbal

v České republice velmi dobré postavení. Výsledky týmů jej zařazují mezi nejlepší
kolektivní sporty v České republice. Seniorská reprezentace je jediným týmem v Evropě,
který se za posledních 10 let účastnil všech evropských, světových mistrovství, a také
olympiád. V kategorii do 16 a do 17 let dosahují české hráčky velmi dobrých výsledků.
Dlouhodobě

spadají

juniorské

reprezentace

mezi

pět

nejlepších

evropských

mládežnických celků za posledních 10 let. Na druhou stranu bojuje tuzemský ženský
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basketbal s řadou problémů. Basketbal není pro malé děti příliš zajímavý, klesá výkonnost
reprezentace do 18 a 20 let, snižuje se počet hráček připravených na reprezentační úroveň,
zvyšuje se počet odcházejících hráček, zhoršují se vztahy s rodiči hráček a přístup rodičů
u mladých hráček.
Uvedená analýza poukazuje na základní nedostatky a hrozby, s kterými se
momentálně ženský basketbal v České republice potýká.

2.3.1 Vývoj systému Ženské basketbalové ligy
Tabulka číslo 1 definuje změněnou strukturu soutěže Ženské basketbalové ligy.
V sezóně 2010/2011 měla základní část soutěže 18 zápasů, kdy hrálo 10 účastníků soutěže
systémem každý s každým. Podle výsledků pak došlo k jejich rozřazení do dvou skupin,
tedy podle výkonnosti do skupiny A1 – část vítězů, A2 – část poražených. Ve skupině
nejlepších týmů (A1) byl počet účastníků na úrovni 4 týmů. Část poražených se sestávala
z 6 týmů. V obou případech pak týmy hrály systémem každý s každým, tj. dalších 6
zápasů pro týmy ze skupiny A1, a také dalších 10 zápasů pro týmy ze skupiny A2. Do
play-off, které se hrálo na 3 vítězné zápasy, postoupilo 8 nejlepších týmů. Pouze série o
3. místo se hrála na 2 vítězné zápasy. Nejhorší 2 týmy pak přímo sestoupily (resp. v dané
sezoně nikoliv, protože se soutěž rozšířila o dva týmy).
V sezóně 2014/2015 hrálo základní část Ženské basketbalové ligy 12 celků
systémem každý s každým. Pouze tým USK Praha získal výjimku od České basketbalové
federace a odehrál 11 zápasů (všechny venkovní) kvůli zápasovému zatížení v jiných
mezinárodních soutěžích. Celky na 9. až 12. místě hrály skupinu o udržení a následně i
baráž o udržení, ve které došlo k jejich přímému souboji s týmem z první ligy. Nejlepších
osm celků soutěžilo v play-off na tři vítězné zápasy.
Ze subjektivního hlediska lze pohlížet na strukturu soutěže po změně formátu jako
na přehlednější. Pro hráčky se navýšil i počet zápasů v základní části, ale snížila se šance
k postupu do play-off. V předešlém formátu mohl tým teoreticky hrát tuto nadstavbovou
část i v případě, že skončil na desátém místě (tedy posledním místě). Nyní musí týmy pro
play-off být lepší než čtyři další celky. Tato skutečnost může hráčky více motivovat. Po
změně formátu soutěže se hraje více utkání o udržení (speciální soutěž a pak ještě baráž
o udržení, což zvyšuje šance na záchranu týmů).
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Tabulka 1: Struktura soutěže ŽBL
Struktura soutěže ŽBL
2010/2011
2014/2015
Základní část - 18 zápasů
Základní část - 21 zápasů
A1 - 4 týmy
A2 - 6 týmů
Play off - 8 týmů
Play off - 8 týmů
Play out - 4 týmy
Baráž o ŽBL
Baráž o ŽBL
Zdroj: Vlastní zpracování z dat České basketbalové federace (2016)

Komise vrcholového basketbalu mládeže – dívky (2015) stanovuje pro rok 2015
cíle v podobě zvýšení počtu dětí začínajících s basketbalem, zvýšení počtu talentovaných
hráček v seniorských kategoriích, vytvoření metodických materiálů pro rozvoj hráček,
zvýšený důraz na prevenci zranění hráček, zastavení úbytku basketbalově aktivních
hráček v dorosteneckém věku a po ukončení kariéry vyhledání nové role v basketbalu –
trenérka, rozhodčí atd., zlepšení spolupráce s rodiči (komunikace a informovanost
rodičů). Cílů by se mělo podařit dosáhnout prostřednictvím zlepšení koncepce
mládežnického basketbalu hráček, realizací projektů souvisejících s novou koncepcí a
úpravami v soutěžních a přestupních řádech (Komise vrcholového basketbalu mládeže –
dívky, 2015).

2.3.2 Koncepce soutěží v elitních evropských ženských ligách
Za elitní evropské ženské ligy lze subjektivním pohledem pokládat španělskou
ženskou ligu, tureckou ženskou ligu a ruskou ženskou ligu. Reprezentace Španělska a
Turecka patří momentálně k nejlepším týmům světa. Ruské týmy pak pravidelně dosahují
mezinárodních úspěchů. Ze sousedních států zde bude představen formát slovenské
basketbalové ligy žen.
Turecká ženská liga je určena 14 účastníkům, kdy do druhé nejvyšší soutěže
sestupují dva týmy (po odehrání zápasů systémem každý s každým). Do play-off pak
postupuje 8 týmů (pro zbytek, tedy čtyři týmy tímto sezóna končí). Čtvrtfinále play-off
se hraje na dva vítězné zápasy. Semifinále a finále pak na tři vítězné zápasy (liga.cz,
2016).
Španělská ženská liga patří k nejpočetnějším ligovým soutěžím svého druhu
v Evropě. Soutěž hraje 18 týmů, kdy do druhé nejvyšší soutěže sestupují dva nejhorší
celky, a to přímo. Play-off pak hraje osm týmů. Všechny zápasy ve vyřazovací části se
hrají na dva vítězné zápasy (liga.cz, 2016).
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Ruskou ženskou basketbalovou ligu hraje 14 účastníků (v sezóně 2015/2016 to
bylo pouze 13 týmů, protože Dynamo Moskva se vzdalo účasti). Z tohoto počtu postupuje
do play-off 8 celků, které se následně utkají na tři vítězné zápasy (liga.cz, 2016).
Slovenskou extraligu žen hraje osm celků, a to systémem každý s každým
(čtyřkolově). Všech osm celků pak hraje čtvrtfinále play-off na dva vítězné zápasy.
Semifinále a finále se potom hraje na tři vítězné zápasy (liga.cz, 2016).
Další z kvalitnějších evropských soutěží je například Seria A, která se hraje
v Itálii. V této lize působí 14 celků, kdy dva nejhorší sestupují. Týmy hrají systémem
každý s každým, takže celkem 26 zápasů v základní části soutěže. Do play-off postupuje
všech dvanáct celků. Ovšem prvního kola (osmifinále) se účastní pouze osm nejhorších
týmů. Čtyři nejlepší celky pak začínají až ve druhém kole (čtvrtfinále). Play-off se hraje
na dva vítězné zápasy až do finále (liga.cz, 2016).
Mezi další tradiční ligy v Evropě patří nejvyšší ženská basketbalová liga ve
Francii, kterou pravidelně hrává 14 týmů, a to systémem každý s každým (ve dvou
kolech). Týmy tak odehrají v základní části sezóny celkem 26 zápasů. Méně tradiční je
zde systém play-off, kdy do bojů o titul postupují pouze čtyři nejlepší celky. Ostatní týmy
na pátém až osmém místě hrají o umístění. Poslední dva celky pak přímo sestupují. Playoff se hraje od semifinále na dva vítězné zápasy (liga.cz, 2016).
Ženská basketbalová liga v Německu se hraje s 12 týmy, které spolu v základní
části soutěže hrají systémem každý s každým. Poslední dva celky pak přímo sestupují do
nižší soutěže. Zatímco nejlepších 8 týmů hraje play-off, a to na dva vítězné zápasy. Pouze
finále se hraje na tři vítězná utkání (liga.cz, 2016).
Inspiraci pro změnu formátu soutěže lze však hledat i v dalších částech Evropy.
Například v Dánsku, kde hlavní soutěž pro ženy, hraje pouze 7 týmů a z této ligy se
nesestupuje. Přitom ještě v sezóně 2013/2014 hrálo soutěž 10 týmů. Momentálně se liga
hraje systémem každý s každým, a to ve dvou kolech, takže hráčky odehrají 18 zápasů.
Všech 7 týmů pak postupuje do play-off, kdy nejlepší tým soutěže postupuje přímo do
semifinále. Čtvrtfinále se hraje na dva vítězné zápasy. Semifinále a finále na tři vítězné
zápasy (liga.cz, 2016).
V geograficky sousedním Rakousku se hraje nejvyšší ženská basketbalová liga s 8
týmy, mezi které spadají i tři týmy ze Slovenska. Hraje se systémem každý s každým, a
to ve dvou kolech, takže každý tým odehraje v základní části 14 zápasů. Ze soutěže se
nesestupuje. Nejlepší čtyři týmy pak postupují do play-off, které se hraje na pouze na
jeden zápas (liga.cz, 2016).
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2.3.3 Organizace soutěže
V Ženské basketbalové lize se soutěží o titul Mistr České republiky. Soutěž řídí
Výbor České basketbalové federace – Asociace ženských ligových klubů. Do soutěže se
mohou přihlásit pouze týmy, které splňují kvalifikační podmínky. Účast v soutěži je
spojena s poplatky a členskými příspěvky v celkové výši 70 000 Kč.
V sezóně 2015/2016 byla soutěž zahájena 19. 5. 2015 (sobota). Nejpozdějším
termínem ukončení sezóny byl stanoven na datum 4. 5. 2016. Nejfrekventovanějším
hracím dnem soutěže je sobota. Termínová listina počítá i s reprezentačními přestávkami,
a to ve měsících listopad a únor (Česká basketbalová federace, 2015).
Úroveň soutěže Ženské basketbalové ligy v sezóně 2015/2016
Úroveň soutěže Ženské basketbalové ligy v sezóně 2015/2016 zde bude
zhodnocena ve srovnání se zahraničím, tedy podle uplatnění týmů v mezinárodních
soutěžích. Jako první bude zhodnocena výkonnost reprezentace, která do svých řad
povolává i hráčky z nejvyšší tuzemské basketbalové ligy. U basketbalových týmů bude
představeno jejich účinkování v mezinárodních basketbalových soutěžích – Euroliga,
Eurocup a ve Středoevropském poháru (CEWL).
Současnou úroveň reprezentace a nejvyšší Ženské ligy hodnotí například Jan
Bobrovský (dlouholetý trenér ženských basketbalových týmů) jako spíše horší, a to
zejména v komparaci s předešlými lety. U nízké výkonnosti reprezentace je důvodem
nedostatečná podpora národního týmu ze strany České basketbalové federace, která se
projevuje například nízkou mírou zapojení především českých hráček do nejvyšší
soutěže. Trenér Bobrovský upozorňuje na skutečnost, že bylo odsouhlaseno, že klub
v Ženské nejvyšší lize, může mít až sedm hráček z ciziny. Toto rozhodnutí nepřináší
žádný přínos pro český basketbal – když na hřišti není ani jedna Češka, tak je to pro
basketbal špatné. Návrat reprezentace na úroveň výkonnosti z předešlých let bude trvat
několik let, protože neexistuje dostatek kvalitních hráček. Naproti tomu je k dispozici
dobrá mládežnická základna (Jakoubek, 2016).
Nejvyšší evropská soutěž basketbalových týmů žen na klubové úrovni je Euroliga.
V ročníku 2015/2016 se této soutěže účastnil pouze jeden český tým, a to USK Praha.
V konkurenci nejlepších týmů Evropy se dokázal prosadit a postoupil až do tzv. Final
Four skupiny, kterou hrají čtyři nejlepší týmy. Zde tým USK Praha skončil na čtvrtém
místě. Tento český tým dosahuje v této soutěži pravidelných úspěchů. V předešlé sezóně
(2014/2015) dokázal celou soutěž vyhrát (liga.cz, 2016).
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Eurocup je druhou nejvyšší evropskou soutěží basketbalových týmů žen na
klubové úrovni. V sezóně 2015/2016 se této soutěže účastnilo 32 celků z celé Evropy,
přičemž dva týmy z České republiky – Valosun Brno a Nymburk. Valosun Brno skončil
ve své skupině na třetím místě. Naproti tomu Nymburku se podařilo postoupit do playoff, kde vypadl ve čtvrtfinále. Pro české týmy se jednalo o historický úspěch v rámci této
soutěže. K dalším úspěchům v této soutěži můžeme řadit v roce 2012 probojování klubu
VŠ Praha do osmifinále (liga.cz, 2016).
CEWL je klubová soutěž speciálně zřízená pro týmy ze střední Evropy. Hraje se
od roku 2010. Česká republika měla v této soutěži zastoupení tří týmů (v sezóně
2015/2016): VŠ Praha, Trutnov a Ostrava. Ze skupiny se do play-off podařilo postoupit
pouze Trutnovu, který skončil celkově na třetím místě (z celkového počtu devíti
účastníků) (liga.cz, 2016).
V sezóně nebyla výkonnost reprezentace na žádoucí úrovni a úroveň týmu byla
často kritizována. Z interních informací vyplývá, že momentálně tým prochází obměnou,
při které se projevuje snaha o zapojení mladších hráček do reprezentace a využití
základny talentů. Výsledek této generační obměny bude znát až za několik let. Na klubové
úrovni se daří výrazněji prosazovat pouze týmu USK Praha, který dosahuje
nadstandartních výkonů. Ovšem tuzemské nejvyšší soutěže se účastní v menší míře, takže
ostatní kluby nemají tolik příležitostí k poměření sil s tímto soupeřem a nasbírání
například nových zkušenosti.
Více je úroveň Ženské basketbalové ligy rozebrána v dalších částech práce, a to i
pohledem trenérů a manažerů této soutěže.
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3 CÍLE, ÚKOLY PRÁCE
3.1

Cíle práce
Primárním cílem práce je navrhnout nový koncept soutěže Ženské basketbalové

ligy, který by mohl být zaveden od sezony 2019 až 2020. Tento koncept bude zaveden
pouze v případě, že se prokáže, že je současný stav neefektivní a potřebuje změnu.
Vzhledem k tomu, tak musí nejprve dojít ke splnění sekundárních cílů práce, kterými
jsou: zhodnocení úrovně naplnění důvodů rozšíření a porovnání systémů soutěže
v sezónách 2010 až 2011 versus 2014 až 2015.

3.2

Úkoly práce

Úkolem práce je zejména:


Zhodnotit přínos změn souvisejících se změnou formátu soutěže nejvyšší ženské
basketbalové ligy v České republice.



Vytvoření konkurenceschopného návrhu změny ligového formátu pro tuto soutěž,
pokud se prokáže, že nebyla změna efektivní a současný formát je nevyhovující.



Při podrobném zkoumání problematiky je žádoucí prozkoumat i fungování
zahraničních basketbalových soutěží žen, kde lze hledat inspiraci pro případnou
změnu formátu.



Práce může částečně identifikovat i úroveň práce České basketbalové federace
v oblasti rozvoje ženského basketbalu.



Zjistit, jestli se rozšířením ženské basketbalové ligy podařilo zapojit do nejvyšší
ligy více mladých hráček (do 20 let). Tento předpoklad je založen na myšlence,
že se prostřednictvím změny konceptu soutěže (rozšířením počtu účastníků)
podařilo zapojit do soutěže více hráček mladého věku. Předpoklad bude potvrzen
nebo vyvrácen prostřednictvím prostudování interních hráčských statistik České
basketbalové federace.



Zjistit, jestli se úroveň soutěže na základě změny zvýšila. Předpoklad navazuje na
myšlenku, že se prostřednictvím změny konceptu soutěže (rozšířením počtu
účastníků) podařilo zapojit do soutěže více hráček mladého věku. Předpoklad
bude potvrzen nebo vyvrácen prostřednictvím prostudování interních hráčských
statistik České basketbalové federace.
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Zjistit, jestli rozšíření počtu účastníků přispělo k větší stabilizaci soutěže. To
znamená, že týmy mají dostatečné ekonomické a sportovní zázemí, a také
nedochází k rychlému sestupu nových týmů v Ženské basketbalové lize, tedy
nováček ihned nesestupuje. Tento předpoklad bude potvrzen či vyvrácen na
základě studia sekundárních údajů a podle vyjádření respondentů v dotazníkovém
šetření.
Všechny jednotlivé kroky pak záměrně směřují k tomu, aby bylo možné uvést

návrh změny konceptu ligové soutěže Ženské basketbalové ligy od roku 2019/2020.
Otázky související s prací
V rámci zpracování této práce je možné položit i doplňující otázky související s
touto prací. Jejich podoba je následující:
1. Jakou úlohu hraje marketing a management při řízení sportovních soutěží?
Management a marketing postupně proniká do sportu, kde se stává jeho pevnou a
nezbytnou součástí. Otázka se snaží identifikovat úlohu marketingu a
managementu při sportovních soutěžích obecně.
2. Může se tuzemská Ženská basketbalová liga inspirovat zahraničím při svojí snaze
o zlepšení? Pokud ano, tak v čem nejvíce?
Tato otázka se snaží najít odpovědět na to, jestli v zahraničí existují rozvinutější
basketbalové soutěže než v České republice. Takovéto soutěže pak mohou být
inspirací pro Ženskou basketbalovou ligu.
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4 METODIKA PRÁCE
Při zpracování práce bylo využito metod deskripce odborných zdrojů, analýzy a
syntézy, komparace. Jako doplněk těchto metod bylo využito primárního a sekundárního
sběru dat. Deskripce odborných zdrojů byla využita v kapitole Teoretická východiska.
V dalších kapitolách došlo k využití analýzy efektů rozšíření Ženské basketbalové ligy.
Zdrojem dat pro analýzu byly i údaje z primárního kvalitativního šetření. Jejich syntéza
je pak podkladem pro návrh změny koncepce od sezony 2019/2020. Komparace byla
využita pro vyhledání inspirativních příkladů v zahraničních basketbalových ligách žen.
Využití těchto metod bylo nezbytné pro splnění cíle práce.
Přínosy změny koncepce Ženské basketbalové ligy byly zkoumané pomocí
analýzy sekundárních a primárních dat. Sekundární data byla čerpána z dat a statistik
České basketbalové federace. Primární data byla nashromážděna kombinací písemného
dotazování a rozhovorů.
Důraz byl kladen na prozkoumání toho, jestli změna koncepce soutěže přispěla k
lepšímu uplatnění mládeže, či se stala příležitostí pro stabilizaci soutěže a její regionální
rozšíření. Za tímto účelem došlo k prozkoumání statistik hráček Ženské basketbalové ligy
v daných sezónách a identifikaci hráček, které se řadí do kategorie mládeže. Následně
bylo možné komparovat jejich výkonnost a herní zapojení.
Stabilita a regionální rozšíření soutěže bylo zkoumáno prostřednictvím
prostudování tabulek soutěží a identifikací postupujících a sestupujících týmů, popř.
jejich regionálním umístěním (v rámci krajů České republiky).

4.1

Primární dotazníkové šetření
Cílem primárního kvalitativního sběru dat bylo získání zpětné vazby od odborné

veřejnosti na změny koncepce soutěže Ženské basketbalové ligy. Tedy přínosy a celkové
hodnocení momentálního stavu. Tomuto odpovídala i struktura dotazníků. V první otázce
bylo cílem zjistit názor respondentů na plnění cílů změny formátu soutěže, tedy zapojení
mladých hráček do nejvyšší basketbalové soutěže. Cílem druhé otázky bylo identifikovat
pohled respondenta na výsledky basketbalové reprezentace žen a úroveň zapojení
mládeže do reprezentace. Ve třetí otázce se respondent vyjadřoval k regionální působnosti
nejvyšší basketbalové soutěže, aby mohla být identifikována úspěšnost změny formátu
ligy z tohoto ohledu. Cílem čtvrté otázky bylo získat pohled respondentů na změnu
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úrovně soutěže (nyní a před pěti lety). V páté otázce se respondent vyjadřoval k šanci
nováčků k udržení v soutěži (po postupu). I tato otázka pak souvisela se stabilitou ligy.
Podoba otázek byla následující:


Jaký je Váš názor na splnění cílů změny formátu soutěže z hlediska mládeže
(primárním cílem rozšíření bylo zapojení většího počtu mladých hráček do
nejvyšší basketbalové soutěže)?



Jak hodnotíte výsledky reprezentace České republiky a zapojení mládeže do
reprezentace?



Jak hodnotíte myšlenku rozšíření regionální působnosti nejvyšší basketbalové
soutěže žen?



Jak hodnotíte úroveň soutěže – před pěti lety a nyní?



Jakou šanci mají nováčci na udržení v nejvyšší basketbalové soutěži?



Máte k problematice další připomínky, názory?
Odbornou veřejností se v tomto případě rozumí trenéři či trenérky týmů v Ženské

basketbalové lize, a také zástupci managementu týmů Ženské basketbalové ligy. Z tohoto
důvodu bylo využiti záměrně vybraní respondenti. Následně došlo k jejich oslovení
prostřednictvím elektronické pošty. Celkem bylo osloveno 16 respondentů. Na otázky
pak odpovědělo 11 dotazovaných, návratnost tedy činila 68,75 %. Informace značí, že
bylo využito metody elektronického dotazování, která se vyznačuje rychlostí a menší
nákladovostí. Uvedenou míru návratnosti mohla zapříčinit neochota některých
respondentů vyjadřovat se k situaci v tuzemském basketbalu, ale také to, že šetření
probíhalo v době, kdy většina týmů měla ukončenou sezónu a čerpala přestávku nebo již
hlavním trenérům a manažerům začaly povinnosti spojené s reprezentačními celky České
republiky. Hlavním problémem šetření byla otázka anonymity, zprvu nebyl záměr provést
šetření anonymní, ale po chvíli se ukázalo, že za počáteční neochotou se skrývaly obavy
z uveřejnění jmenných názorů a informací. Z toho důvodu byla přislíbena anonymita
všem respondentům šetření.
Realizace šetření byla provedena prostřednictvím emailové komunikace
s vybranými trenéry a manažery klubů. Někteří vyplnili dotazník přímo a zaslali zpět, ve
dvou případech přišla otevřená odpověď. Dotazník v celém svém znění a všechny
odpovědi se nacházejí v přílohách této práce.
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Sběr dat (časový rozvrh, vedení a podmínky sběru dat)
Před zahájením kvalitativního sběru dat proběhla tzv. pilotáž, která spočívala
v otestování fáze sběru dat s jedním respondentem. V rámci pilotáže se neprojevil žádný
nedostatek, který by bránil zahájení fáze sběru dat.
Termín dotazníkového šetření byl 1. 5. až 30. 5. 2016. Při sběru dat se projevil již
zmíněný nedostatek v důsledku nepřislíbené anonymity, který byl ihned přehodnocen a
šetření dále probíhalo anonymně. Žádný další nedostatek, který by znehodnotil dosažené
výsledky či způsobil neobjektivnost získaných poznatků, se neobjevil.
Nástroj sběru dat (dotazník) obsahoval šest otevřených otázek, na které
respondent odpovídal podle vlastního uvážení. Po vyplnění odeslal dotazník zpět na
uvedenou emailovou adresu. Součástí dotazníku bylo i průvodní slovo, které
charakterizovalo význam a cíle dotazníkového šetření a informovalo respondenta o
zajištění anonymity.
Rozhovor
Rozhovor byl proveden ve dvou případech telefonicky. Respondentům byly
pokládány otázky a odpovědi byly zaznamenávané do záznamového archu. Tato forma
byla časově náročnější na zpracování získaných dat. Výhodou byla možnost dalších
doplňujících otázek a řešení problematiky do větší hloubky. Tato forma byla použita
z důvodu časového vytížení respondentů, kteří preferovali formu rozhovoru před
písemným projevem a navrhli tuto možnost jako alternativní variantu. Oba rozhovory
trvaly přibližně po 15 minutách. Během rozhovoru byly pokládané obdobné otázky, které
byly obsaženy v dotazníku.
Vzhledem ke kvalitativní povaze získaných dat nedošlo ke statistickému
zpracování dat. Analýza dat proběhla podle vlastního vyhodnocení získaných poznatků
(odpovědí). Analýza se soustředila na zachycení klíčových poznatků vztahujících se
k řešené problematice a identifikaci názorů přínosných pro zhodnocení současného stavu
Ženské basketbalové soutěže.
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5 Analýza zhodnocení současné podoby ligové soutěže
5.1

Změna koncepce ŽBL
Jak vyplývá z informací ČTK (2011), tak o rozšíření soutěže rozhodl výbor České

basketbalové federace v únoru 2011. Rozhodnutí o rozšíření soutěže bylo ovšem velmi
těsné (hlasování mezi tehdejší desítkou klubů bylo velmi vyrovnané). Podle guvernéra
Asociace ženských ligových klubů Ladislava Jirsy bylo hlavním motivem, aby se do
nejvyšší soutěže dostalo více mladých a talentovaných hráček, které v ní budou dále růst.
Dalším důvodem byla snaha o udržení kvalitativní úrovně a rozšíření geografické
působnosti nejvyšší ženské basketbalové soutěže. Změna formátu soutěže v podstatě
kopírovala mužskou nejvyšší soutěž, která také v daném roce rozšířila počet svých
účastníků rovněž o 2 týmy. V dané sezóně tak nesestupoval žádný z týmů, ale naopak
počet týmů byl doplněn o nejlepší tým z první ligy, a také o tým, který obdržel tzv.
divokou kartu (tato posuzovala sportovní výkonnost, zázemí klubu, práci s mládeží,
ekonomické možnosti apod.)
„Návrh na účast dvanácti týmů v dalším ročníku inicioval poslední tým ligy
Studánka Pardubice, které pak podpořily pražské celky USK a VŠ, Strakonice a Valosun
Brno. Proti prý byly Frisco Brno, Trutnov, Hradec Králové a Karlovy Vary,
mladoboleslavská Slovanka se hlasování zdržela. Doporučení Asociace ženských
ligových klubů vzápětí jednomyslně schválil výbor ČBF.´´ (ČTK, 2011)

5.1.1 Zahraniční hráčky v ŽBL
O úrovni soutěže může vypovídat i zájem zahraničních hráček o angažmá
v týmech z České republiky. Tabulku číslo 2, obsahující počty hráček v jednotlivých
sezónách, ještě doplňuje obrázek číslo 2 o vývoji počtu hráčů a hráček ze zahraničí
v tuzemských nejvyšších basketbalových soutěžích.
V sezóně 2010/2011 byl počet zahraničních hráček na úrovni 15 osob. V dalších
sezónách už byl počet hráček na výrazně vyšší úrovni. Tento stav byl pravděpodobně
způsoben finanční krizí, která v těchto letech probíhala a situací, že od sponzorů
neproudilo do ženského basketbalu dostatek finančních prostředků. V dalších letech krize
odeznívala, takže mohlo dojít i k většímu angažování zahraničních hráček, které mají
často vyšší finanční nároky.
Z dlouhodobého vývoje vyplývá, že zájem hráček o účast v ŽBL rostl od roku
2003, kdy se reprezentaci podařilo dosáhnout druhého místa na Mistrovství Evropy.
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Tabulka 2: Počty hráček ŽBL ze zahraničí
Počet hráček v ŽBL ze zahraničí
Sezóna
Počet hráček
2010/2011
15
2011/2012
43
2012/2013
47
2013/2014
48
Zdroj: Vlastní zpracování z dat bakalářské práce (Minarovičová, 2014, str. 30)

Akcelerace

sportovní

migrace

(angažování

zahraničních

hráček)

patří

k současným trendům ve vývoji basketbalu. Velmi zřetelné jsou obousměrné pohyby
hráčů a hráček mezi Severní Amerikou, Evropou, Jižní Amerikou a Asií. Už v polovině
devadesátých let působilo v Itálii a Španělsku cca 400 amerických profesionálních
basketbalistů (Sekot, 2008, str. 107).
Integrace, globalizace a migrace jsou aktuální témata, která zasahují téměř do
každého odvětví a ani sport není výjimkou.
Obrázek 2: Počty zahraničních hráčů v ŽBL a NBL

Zdroj: Minarovičová (2014, str. 30)
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5.1.2 Sportovní centra mládeže (SCM)
Soutěžní řád basketbalu podmiňuje účast v soutěžích České basketbalové federace
tím, že kluby musí zabezpečit péči o mládež: „kluby, jejichž družstva hrají mistrovské
soutěže, musí pečovat o družstva mládeže v rozsahu daném podmínkami pro účast
v mistrovských soutěžích a rozpisem soutěže.“ (Česká basketbalová federace, 2011)
Sportovní centra mládeže jsou určena pro zajištění výchovy talentovaných hráčů.
Na jejich provozu a koordinaci činností se podílí Česká basketbalová federace. Sportovní
středisko mládeže v každé (přidělené) lokalitě odpovídá za monitoring, výchovu a výběr
talentovaných hráčů a hráček. Příslušný klub pak zodpovídá za vytvoření požadovaných
podmínek pro výchovu talentů. V České republice mají sportovní centra mládeže tři
stupňovou organizační strukturu, a to následující (Česká basketbalová federace, 2014):


Vrcholová sportovní centra mládeže pro věkovou skupinu 15 až 23 let – vrcholová
sportovní centra zabezpečují komplexní soutěžní, tréninkové aj. podmínky pro
nejtalentovanější hráče z celé České republiky.



Základní sportovní centra mládeže pro věkovou skupinu 15 až 19 let – zajišťují
centralizaci talentovaných hráčů v dané lokalitě, komplexní podmínky pro
každodenní péči a připravují hráče a hráčky na přechod do vyšších sportovních
kategorií.



Sportovní střediska pro věkovou skupinu 6 až 15 let – cílem jejich existence je
vychovat a připravit talentované hráče na přechod do dalších sportovních center
mládeže, tedy do vyšší kategorie.
Zpráva z kontrolních návštěv sportovních center mládeže, kterou zpracovala

ústřední trenérka mládeže Moulisová (2015), přináší následující poznatky. Pro hráčky
basketbalu je aktuálně v provozu deset sportovních center mládeže, kde se připravují na
svoji budoucí kariéru aktivní hráčky basketbalu ve vrcholové soutěži. Činnost
sportovního centra mládeže Studánka Pardubice byla ukončena k 1. 7. 2015, protože
centrum neplnilo podmínky činnosti stanovené Českou basketbalovou federací. Aktuálně
je v provozu těchto devět center: SBŠ Ostrava, Basket Slovanka, USK Praha, BK
Strakonice, Sokol Hradec Králové, Valosun Brno, SŠMH Brno, BK Karlovy Vary,
KARA Trutnov. Podle kontrolní zprávy (Česká basketbalová federace, 2015) se
v činnosti sportovních center projevuje řada nedostatků, která brání dosažení
maximálního efektu. Například chybí 100% nasazení hráček po dobu celé tréninkové
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jednotky, trenéři se nezaměřují na detaily, hráčky vykazují nedostatky v různých
tréninkových situacích (agresivní obrana, odstavování hráček po střelbě apod.), což pak
snižuje jejich konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni (Moulisová, 2015).

5.1.3 Výtky proti současnému formátu soutěže Ženské basketbalové
ligy
Na webových stránkách BLK Slavia Praha (2016) lze nalézt shrnutí základních
nedostatků, které v současné době Ženská basketbalová liga v České republice vykazuje.
Prvním nedostatkem je (podle názoru klubu) nedostatečná kvalita celé soutěže, která se
pak projevuje špatnou výkonností reprezentace České republiky. Důvodem špatné kvality
je naprosto nevhodný a velmi škodlivý systém nejvyšší basketbalové soutěže. Při této
kvalitě nelze zajistit, zda budou reprezentantky vychovávané v konkurenčním prostředí.
Tradiční české basketbalové kluby namísto výchovy mladých hráček skupují levné
hráčky z ciziny, takže úspěšnost klubu pak závisí na tom, kolik hráček ze zahraničí se
přivedlo. V Ženské basketbalové lize tak není ani pět nových, dobrých, silných hráček
schopných plnohodnotně nastupovat. To samé platí i o produkci mezinárodně
konkurenceschopných reprezentantek. V současném systému raději mladé hráčky skončí
s kariérou. Nejvyšší soutěž je tzv. ,,páté kolo u vozu´´, které nemotivuje hráčky ani
trenéry. Současná podoba modelu je zcela nevyhovující a frustrující. Podle vyjádření
klubu se objevují velké nedostatky v dodržování kontraktů a smluv (hráčky vázané
smlouvou v jednom klubu nastupují beztrestně v jiných klubech), dále pak marketingová
podpora ŽBL je nedostatečná. Každý klub měl například povinnost mít na hřišti logo
sponzora celé soutěže, ale žádný z klubů toto nedodržel (blkslaviapraha.cz, 2016).

5.2

Důvody změny z pohledu sekundárních dat
V rámci sběru sekundárních dat se podařilo nalézt například stanovisko Marka

Kučery (manažera ZVVZ USK Praha) pro webové stránky uskbasket.cz (2011), který se
k změně formátu soutěže vyjádřil následovně: „já si myslím, že tento krok České
basketbalové federace bude ku prospěchu věci. Domnívám se, že dáme možnost dalším
mladým hráčkám se ukázat v nejvyšší soutěži, což by podle mého názoru mohlo zvednout
zájem i popularitu ženského basketbalu – tak, aby malé děti měly vidinu toho, že nejvyšší
basketbalová soutěž pro ně bude dostupnější. Druhé hledisko je, že pokud se podaří
zúročit zájem klubů ze severní Moravy, tak se zapojí do ženského basketbalu další region.
Severní Morava má dlouhodobý zájem o místo v ŽBL, ale nikdy se jí nepodařilo se vejít
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do desítky klubů. Teď, myslím, by měla dostat šanci, čímž se jak už jsem říkal, otevře pro
ženský basketbal další část České republiky“ (uskpraha.cz, 2011)
Dalším zdrojem sekundárních informací je článek Luďka Votavy (2011), který
sledoval reakce představitelů klubů na rozšíření soutěže. Prostřednictvím rozšíření
soutěže získají možnost zahrát si nejvyšší ligovou soutěž i další hráčky, a také vzroste
konkurence, což by mělo být pozitivní i pro basketbalovou reprezentaci České republiky.
Ženský basketbal by se měl změnou uchytit ve všech věkových kategoriích a přilákat i
nové sponzory. Podnět k rozšíření soutěže přišel od manažera pardubického týmu
Studánky, který byl v té době ohrožen sestupem. Tento říká, že rozdíl mezi soutěžemi je
příliš velký. Než se nový tým zabydlí v soutěži, tak ihned sestupuje zpátky do 1. ligy.
Hlavním argumentem odpůrců (Jan Braun – BK Trutnov, Jiří Jirsa – Hradec, Dušan
Nižňanský – Frisco Sika Brno) rozšíření soutěže bylo, že se tímto výrazně sníží úroveň
celé ligy, protože v České republice není dostatek kvalitních hráček. Změny se pak projeví
i v úrovni první ligy, kam posílají týmy z nejvyšší soutěže hráčky na hostování.
Podporovatelé změn pak ještě dodávají, že bylo nutné prodloužit dobu trvání pro
basketbalové týmy, což se nelíbilo týmům, kde hraje více hráček ze zahraničí, protože je
musí platit po delší dobu. Nicméně situace byla taková, že před změnou trvala sezóna 5
měsíců, takže dalších 7 měsíců nedocházelo k zápasovému vytížení, ale pouze
k tréninkům. Paradoxem bylo, že kategorie mini žákyň měla delší sezónu než ženy
v nejvyšší soutěži. Pro tým Studánka se změna stala vítanou příležitostí pro udržení
talentovaných hráček, udržení zájmu fanoušků a sponzorů (Votava, 2011).
Všechny podstatné důvody pak shrnuje Ladislav Jirsa, guvernér basketbalové
Asociace ženských ligových klubů, a to v rozhovoru s Petrem Kotenem (2011). Už bylo
zmíněno, že základním důvodem pro rozšíření soutěže bylo zvýšení kvality mládeže, a to
poskytnutím šance pro české juniorky k prosazení se do nejvyšší basketbalové soutěže.
Tento požadavek reagoval na situaci, kdy v reprezentaci do dvaceti let působilo pouze
málo hráček z nejvyšší basketbalové ligy. Pro výchovu mladých hráček byla před rokem
2010 určena zejména 1. liga, ale přístup k tomuto zde nebyl takový, jaký by si Asociace
ženských ligových klubů představovala, takže došlo ke změně. Organizace a forma řízení
se musela zlepšit, aby se i kvalita obou soutěží vzájemně přiblížila. Dalším důvodem byla
stabilizace soutěže, a to zejména s ohledem na nově postupující týmy – nováčky soutěže.
Nováčci si zaslouží větší prostor pro stabilizaci, protože mají zpravidla velké problémy
se srovnat s úrovní nejvyšší ženské basketbalové ligy. Kvalitativní rozdíly jsou vysoké.
Zatímco nový tým získá sponzory a finanční stabilitu, tak po herní stránce zaostává, takže
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opět sestoupí. Třetím argumentem bylo rozšíření soutěže i do dalších regionů České
republiky. Z dalších vyjádření vyplývá, že diskuze o rozšíření probíhala už řadu let, ale
nikdy se nejednalo o oficiální rozhovory. V diskuzi se objevil i podnět k zeštíhlení
soutěže, tedy na osm účastníků. Touto cestou se ovšem většina zástupců ligových klubů
nechtěla vydat. Podle Ladislava Jirsy bylo jasné, že rozšíření soutěže přinese i negativa.
Prvním potenciálním problémem je větší rozložení sil, kdy nebude v lize taková
vyrovnanost. Nicméně i zápasy slabých týmů mohou být pro diváky atraktivní, pokud
budou vyrovnané. K dalším opatřením ke zvýšení kvality soutěže Ženské basketbalové
ligy v roce 2011 patřilo: zlepšení kvality hal, zajištění přenosů zápasů Českou televizí
(Koten, 2011).

5.2.1 Změna jako větší příležitost pro uplatnění mládeže
Jedním z důvodů změny bylo zajistit, aby se zvětšila šance pro prosazení mladých
hráček. Následující tabulka číslo 3 porovnává počet aktivních, pasivních a nehrajících
hráček z reprezentace České republiky do 20 let, a to v sezóně 2010/2011 a v sezóně 2014
až 2015, tedy před a po změně. Za aktivně hrající se považuje hráčka s 15 a více
odehranými zápasy, kdy odehrála v daném zápase více než 9 minut za zápas. Doplňujícím
údajem je umístění reprezentace do 20 let na mistrovství Evropy dané věkové kategorie.
Pro větší přehlednost jsou na obrázku číslo 3 graficky znázorněné pouze aktivní, pasivní
a nehrající hráčky v sezonách 2010/2011 versus 2014/2015.
Tabulka 3: Statistiky ŽBL – mladé hráčky do 20 let
Statistiky ŽBL – mladé hráčky do 20 let
Aktivní
Pasivní
Sezóna Výsledek reprezentace do 20 let
hráčky
hráčky
Nehrající
2010/2011 Divize B, 4. místo
5
2
5
2014/2015 Divize A, 15. místo
6
4
2
Zdroj: Vlastní zpracování z dat České basketbalové federace (2016)

Statistická data prokazují, že se naplnění tohoto cíle příliš nezdařilo. Počet
aktivních hráček je téměř stejný jako před změnou formátu soutěže. Naopak se zvýšil
počet pasivních hráček a snížil počet nehrajících hráček. Poslední dva trendy lze vnímat
pozitivně, ale očekávání bylo určitě vyšší. Počet aktivních hráček měl být na vyšší úrovni,
aby se zlepšilo zapojení nejtalentovanější mládeže do seniorské soutěže. U výsledků
reprezentace do 20 let se sice výsledky mírně zlepšily, ale nikoliv výrazně, protože 15.
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místo v divizi A znamená zároveň sestup do divize B, kde byla reprezentace už před
změnou formátu soutěže.
Obrázek 3: Statistiky ŽBL mladých hráček do 20 let

Počet hráček z řad mládeže

Statistika ŽBL - hráčky mládeže
7
6
5
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Aktivní hráčky

Pasivní hráčky

Nehrající

2010/2011
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5

2014/2015
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4

2

Zdroj: Vlastní zpracování z dat České basketbalové federace (2016)

Následující tabulky (číslo 4 a 5) zobrazují podrobnější statistiky jednotlivých
hráček v ženské basketbalové reprezentaci do 20 let. Průměrný počet zápasů juniorské
reprezentantky v ženské basketbalové lize byl v sezóně 2010/2011 na úrovni 22,86 utkáni.
V sezóně 2014 až 2015 to bylo 17 zápasů. Tento vývoj nelze hodnotit pozitivně, protože
v rámci změny formátu soutěže došlo k rozšíření počtu účastníků, tedy i k zvýšení počtu
utkání. Tento vyšší počet se nijak pozitivně v herní praxi juniorských hráček neprojevil.
Nejvíce zápasů v sezóně 2010/2011 odehrála Bartáková (tj. 30 utkání). V sezóně
2014/2015 se tomuto žádná z hráček nepřiblížila, nejvíce zápasů odehrála Mainclová a
Mircová (shodně 24 utkání).
Klesnul i průměrný počet odehraných minut u juniorských hráček. V sezóně
2010/2011 bylo zapojení hráček do utkání na vyšší úrovni (z hlediska tohoto ukazatele).
Juniorským hráčkám se podařilo odehrát 418,20 minut. Zatímco v sezóně 2014/2015 to
bylo v průměru 215,97 minut. Před změnou formátu soutěže odehrála nejvíce minut
Záplátová, tj. 681,6 minut. V předposlední sezóně (2014/2015) se tomuto nejvíce
přiblížila Mainclová s 562,3 minutami.
Počet bodů juniorských hráček dosáhl úrovně 128 bodů, a to v sezóně 2010/2011.
I u tohoto ukazatele panovala horší situace v sezóně 2014/2015, kdy byl počet bodů
výrazně nižší (na úrovni 41,70 % oproti stavu ze sezóny 2010/2011). Konkrétně se
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juniorským hráčkám podařilo nashromáždit 53,50 bodů. Tento výsledek se pak projevil
také v poklesu průměru nashromážděných bodů. V sezóně 2014/2015 dosáhl průměr bodů
2,78. Zatímco v sezóně 2010/2011 to bylo 5,54 bodů. Zároveň je ovšem nutno přihlédnout
k počtu hráček, kterých se statistiky týkají. Pozitivním momentem je o něco větší zapojení
mladých hráček (7 hráček v sezóně 2010/2011 versus 10 hráček v sezóně 2014/2015).
Tabulka 4: Statistiky hráček do 20 let v ŽBL (sezóna 2010/2011)
Statistiky hráček do 20 let v ŽBL (sezóna 2010/2011)
Ročník
Počet
Počet
Průměr
Počet
Jméno
narození
Klub
zápasů
minut
minut
bodů
Sokol Hradec
Bartáková
1991 Králové
30
482,2
16,1
123
Elhotová
1992 VŠ Praha
27
496,5
18,4
145
Filařová
1992 Slovanka MB
26
454,8
17,5
120
Frisco Sika
Hanušová
1991 Brno
26
479,3
20
224
Frisco Sika
Kašpárková
1992 Brno
10
77,7
7,8
20
Sládková
1991 VŠE Praha
12
255,3
21,3
89
Záplátová
1991 Kara Trutnov
29
681,6
23,5
175
Průměr
1991
22,86 418,20
17,80 128,00
Zdroj: Vlastní zpracování z dat České basketbalové federace (2016)

Průměr
bodů
4,1
5,4
4,6
9,3
2
7,4
6
5,54

Tabulka 5: Statistiky hráček do 20 let v ŽBL (sezóna 2014/2015)
Statistiky hráček do 20 let v ŽBL (sezóna 2014/2015)
Ročník
Počet
Počet
Průměr
Počet
Jméno
narození
Klub
zápasů
minut
minut
bodů
Beránková
1996 SŠMH Brno
11
108,5
9,9
14
Sokol Hradec
Hrušková
1995 Králové
15
105,9
7,1
13
Sokol Hradec
Kaňuková
1996 Králové
13
77,6
6
29
Valosun KP
Kopecká
1996 Brno
15
136,4
9,1
64
Křivánková
1996 BK Imos Brno
21
292,3
13,9
71
Mainclová
1996 BK Imos Brno
24
562,3
23,4
169
Valosun KP
Maturová
1996 Brno
6
22,7
3,8
7
Mircová
1996 VŠ Praha
24
391,8
16,3
95
Moučková
1996 BK Loko KV
21
158,8
7,6
18
Opočenská
1995 VŠ Praha
20
303,4
14,4
55
Průměr
1995
17,00 215,97
11,15
53,50
Zdroj: Vlastní zpracování z dat České basketbalové federace (2016)

Průměr
bodů
1,3
0,9
2,2
4,3
3,4
7
1,2
4
0,9
2,6
2,78
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Informace lze doplnit o příklad hráčky Barbory Jindrové, která na přelomu ledna
a února 2016 sehrála svoje první extraligové soutěžní utkání, a to ve věku 16 let. Tímto
se stala nejmladší hráčkou v Ženské basketbalové lize v sezóně 2015/2016. Jejím týmem
jsou BA Karlovy Vary. Podle hodnocení trenéra si hráčka nevedla vůbec špatně
(Vymětalík, 2016).
Tabulka číslo 6 představuje výsledky ženské basketbalové reprezentace do dvaceti
let. Už bylo naznačeno, že změna formátu soutěže se nijak výrazně neprojevila na
výkonnosti reprezentantek (v dlouhodobém horizontu). Dva roky po změně se sice
reprezentaci podařilo postoupit do Divize A, ale po dalších dvou letech došlo k dalšímu
sestupu. Účinkování v Divizi A příliš úspěšné nebylo a reprezentaci se dařilo nejvíce
v roce 2014, kdy dosáhla na 11. místo v Evropě v rámci svojí věkové kategorie.
Tabulka 6: Výsledky reprezentace U20
Výsledky reprezentace do 20 let
Mistrovství Evropy
2011
Divize B 4. místo
Mistrovství Evropy
2012
Divize B 5. místo
Mistrovství Evropy
2013
Divize B 2. místo (postup do Divize A)
Mistrovství Evropy
2014
Divize A 11. místo
Mistrovství Evropy
2015
Divize A 15. místo (sestup do Divize B)
Zdroj: Vlastní zpracování z dat České basketbalové federace (2016)

5.2.2 Změna jako příležitost pro stabilizaci a regionální rozšíření
soutěže
Dalším důvodem změny byla snaha o stabilizaci soutěže, a to jak z hlediska její
úrovně, tak i z hlediska finanční situace klubů. Soutěž se také měla regionálně rozšířit, a
to, co do největšího počtu krajů České republiky, aby zasáhla větší publikum.
Podle interních informací se podařilo do značné míry stabilizovat kluby po
finanční stránce, ale stále se projevují velké kvalitativní rozdíly mezi 1. ligou a nejvyšší
Ženskou basketbalovou ligou.
Postupující týmy tak mívají pravidelně problémy s udržením se v soutěži či vůbec
nekonkurují nejlepším týmům v soutěži. Řada z nich tak opětovně sestupuje nebo
dokonce ukončuje svoji činnost. Jako například VŠ Praha, který po letošní sezóně
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(2015/2016) ukončuje své působení v soutěži. Podle interních informací bude tým VŠ
Praha od příští sezóny (2016/2017) hrát pouze 1. ligu, kde bude působit jako tzv. B tým
USK Praha. Přitom v týmu VŠ Praha působil poměrně velký počet mladých hráček, takže
nyní nebudou moci hrát v nejvyšší soutěži (proti kvalitnějším soupeřům). Řada hráček
z týmu to nyní řeší tím, že si hledá nové angažmá.
Basketbalový klub Pliska Studánka Pardubice jako nově přistupující udržel svoji
pozici v soutěži pouze do sezóny 2012/2013.
Tým DSK Karlín hrál ve třech po sobě jdoucích sezónách (2011/2012, 2012/2013,
2013/2014) pokaždé baráž o udržení. V poslední z těchto sezón tým v baráži prohrál,
takže sestoupil. V první lize však patří mezi nejlepší týmy soutěže (v sezoně 2014/2015
skončil na 4. místě a také v aktuální sezoně dosahuje vynikajících výsledků).
Dalším příkladem může být SBŠ Ostrava, která do Ženské basketbalové ligy
postoupila v sezóně 2014/2015, kde však obsadila 10 místo a musela hrát baráž o udržení.
Aktuálně (k 21. 5. 2016) patří tomuto týmu 11. příčka v soutěži a opět týmu hrozí baráž
o udržení.
O nedostatečné kvalitě týmů z 1. ligy basketbalu hovoří i výsledky baráží o
udržení. Například v sezóně 2014/2015 zvítězila SBŠ Ostrava ve dvou utkáních z 21
zápasů. V baráži o udržení ovšem nejlepší tým 1. ligy (Noem Arch Brno) výrazně
porazila, a to 82:48.
Cíl, v podobě stabilizace basketbalových klubů z hlediska sportovní stránky, tak
nebyl naplněn. Kvalita hráček nejlepších týmů soutěže je výrazně vyšší než u týmů, které
do soutěže vstupují. Takovýto stav pravděpodobně nepřispívá k větší konkurenci tymů, a
také nejsou souboje divácky atraktivní.
Tabulka číslo 7 charakterizuje týmy v Ženské basketbalové lize podle jejich
geografické příslušnosti. Z tabulky vyplývá, že je regionální zastoupení nerovnoměrné.
Ve velkých krajích podle počtu obyvatel (Praha, Středočeský, Jihomoravský) je týmů
dostatek. Zatímco v některých krajích žádné týmy dlouhodobě neexistují (Zlínský,
Olomoucký, Vysočina, Plzeňský kraj). Situace se zhoršila v Pardubickém kraji, kde od
sezóny 2013 až 2014 nepůsobí žádný tým na nejvyšší ligové úrovni. Naopak ke zlepšení
došlo od sezóny 2014/2015 v Moravskoslezském kraji, kde přibyl jeden tým.
Samozřejmě, že tento stav nelze příliš ovlivňovat. Regionální umístění týmu
ovlivňuje široká řada faktorů a vedení soutěže v podstatě nemůže nijak ovládat tyto
skutečnosti.
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Tabulka 7: Počet týmů ŽBL v regionech
Počet týmů ŽBL v regionech v sezónách
Kraj
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
2
3
3
3
3
3
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

x

x

x

x

x

x

1

1

1

1

1

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2
1

2
1

2
1

2

2

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

2

2

2

2

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1

1

Zdroj: Vlastní zpracování z dat České basketbalové federace (2016)

5.3

Primární sběr údajů
Primární sběr údajů se uskutečnil prostřednictvím elektronického dotazování

vybraných respondentů, ve dvou případech formou telefonických rozhovorů. Na předem
vybrané emailové kontakty byl rozeslán dotazník se žádostí o jeho vyplnění a opětovné
zaslání zpět.
Bylo osloveno 16 potenciálních respondentů, z nichž dotazník vyplnilo a zaslalo
zpět 9 osob. Další dvě osoby odpověděly formou rozhovoru. Výběr respondentů byl
záměrný a kontakty byly získány na základě osobních známostí s trenéry či hráčkami
jednotlivých týmů, které po domluvě předaly dotazníky svým trenérům či manažerům.
Vyhodnocení dotazníkového šetření
Pro zjednodušení bude každý respondent označen písmeny A, B, C atd.
V rámci fáze sběru dat se několikrát objevila situace, kdy respondent na některé z otázek
neodpověděl. Ve shrnutí jsou tak uvedené odpovědi pouze těch respondentů, kteří na
danou otázku skutečně odpovídají.
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Jaký je Váš názor na splnění cílů změny formátu soutěže z hlediska mládeže
(primárním cílem rozšíření bylo zapojení většího počtu mladých hráček do nejvyšší
basketbalové soutěže)?
Respondent A říká, že se cíle rozšíření soutěže pravděpodobně nepodařilo splnit
tak, jak očekávali lidé, kteří o rozšíření rozhodli. Podle respondenta sice bylo rozhodnutí
o rozšíření soutěže odůvodněno tím, že mladé hráčky potřebují více prostoru, ale
nejednalo se o reálný důvod. Jak respondent A dodává: „všichni víme, že ať se do nejvyšší
soutěže dostane jakékoli družstvo, musí mít za sebou silného sponzora. Ten dává do klubu
peníze kvůli reklamě, anebo možná proto, že mu tam hraje dcera. Ale určitě tam nebude
dávat peníze proto, aby tam hrály jen mladé hráčky a nemusel být žádný výsledek.“
Respondent A dále uvádí, že pouze dvěma týmům se podařilo v sezóně 2015/2016 hrát
pouze s českými hráčkami. Jejich věkový průměr byl navíc 19 let.
Podle respondenta B zcela určitě tento cíl splněn nebyl, i když se jednalo o dobrou
myšlenku. Například Ostrava v sezóně 2015/2016 prostřídala 14 hráček z ciziny, takže
žádné nové a mladé tváře nehrály. Protikladem je Hradec Králové, který skončil na 4.
místě a přitom hrál s jednou cizinkou a zapojenými mladými hráčkami. Tento tým se
podle respondenta B stal největším překvapením soutěže a výkonnost stála na dvou
hlavních oporách s ročníkem narození 1998. Zatímco klub Slovanka využíval čtyř až pěti
cizinek stabilně, takže mladé tváře se zde neprosadily či nedostaly prostor (dvě zahraniční
opory týmu odehrály průměrně 35 minut). Tým Strakonic v této sezóně (2015/2016)
vsadil na mladé hráčky, ale skončil na posledních místech tabulky. Klubu VŠ Praha se
podařilo odehrát celou sezónu bez jediné cizinky. Respondent B pak shrnuje svůj názor
tím, že nezáleží na postoji federace či nastavení soutěže, ale týmech a jejich prioritách
práce s mládeží.
Tým, ve kterém působí respondent C, je postaven z větší části na mladých
hráčkách, což se projevuje menší stabilitou výkonů celého týmu. Pro mladé hráčky je ale
extraliga přínosem a svoje zkušenosti dále mohou zhodnotit v reprezentačních výběrech.
Podle respondenta D došlo ke splnění cílů pouze částečně (tzv. napůl). Některým
mladým hráčkám se podařilo získat místo v Ženské basketbalové lize, ale přitom
dostávají pouze málo příležitostí ve hře. Tato situace však nemusí být způsobena
rozšířením, protože „starší generace odchází a nové přichází, a to by se dělo, i kdyby se
kapacita nerozšiřovala.“ Dnešní nízká úroveň extraligy není způsobena pouze chybami
mladých hráček, ale i celkovým přístupem a nedostatkem objektivního pohledu.
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Respondent E nehodnotí současný stav příliš pozitivně: „mladší hráčky jsou sice
napsané na soupisce, ale do zápasů zasahují pouze za rozhodnutého stavu. Není mnoho
mladých hráček, které by si zkusily vypjaté okamžiky přímo na palubovce.“
Cíl zapojit více hráček se podle respondenta F podařil. Nicméně to pravděpodobně
nebylo v důsledku rozšíření soutěže, ale nedostatkem většího počtu zkušených hráček.
Na hřiště se tak dostanou i hráčky, u kterých by před pár lety byla mizivá šance, že budou
hrát.
Podle respondenta G nijak změna formátu soutěže nesouvisí s počtem zapojených
mladých hráček. Dvanáct týmů v soutěži je příliš, což vede k jasnému snížení kvality.
Kluby musí angažovat zahraniční hráčky či vlastní juniorky. Respondent G si dále všímá,
že u všech týmů došlo ke kvalitativnímu zhoršení (mimo USK Praha a Nymburk). S tímto
pak přímo souvisí i výsledky reprezentace, protože Ženská basketbalová liga tak není
schopna připravit hráčky pro reprezentaci.
Podle respondenta H vedlo rozšíření soutěže k poklesu úrovně nejvyšší soutěže.
Talentované hráčky se do Ženské basketbalové ligy dostávaly i v době, kdy tato soutěž
disponovala nižším počtem týmů.
Respondent I tvrdí, že je sice zapojení mladých hráček příslibem do budoucnosti
tuzemského basketbalu, ale tento cíl nebyl vůbec splněn. V lize hraje hodně hráček
z ciziny či jsou místa zaplněné jinými hráčkami.
Respondent J se vyjadřuje v tom smyslu, že nezkoumal konkrétní čísla, ale počet
hráček mu přijde konstantní, pouze se rozdělil mezi více týmů.
Respondent K považuje aktuální počet účastníků za maximálně možný, protože
více klubů by bylo sportovně i ekonomicky nepřínosné. Dlouhodobě je problémem velký
počet hráček z ciziny. Podle respondenta je liga v poslední době kvalitnější, protože zde
hraje několik velmi kvalitních hráček z ciziny, takže jsou zápasy vyrovnanější, a také
play-off dramatičtější. Zapojení mladých hráček do soutěže se zlepšilo. Problémy
převládají v malých městech, kde nejsou vysoké školy a mladé hráčky po ukončení
střední školy odcházejí do větších měst.
Jak hodnotíte výsledky reprezentace České republiky a zapojení mládeže do
reprezentace?
Podle respondenta A je oblast výchovy mládeže složitá, ale postupně se zlepšuje.
Kluby na regionální úrovni pochopily složitou situaci ve sportu a jejich snahou je
vychovávat nové talenty k tomu, aby se hráčky posouvaly do nejvyšších soutěží. Tento
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posun se může realizovat přestupem do nového klubu, nebo prostřednictvím sportovních
center mládeže. Poslední variantou je hostování. Podle respondenta A ovšem pouze
systematická práce v klubu nemůže zajistit úspěch mládeže, protože potřeba jsou i jiné
věci (typu financí, zázemí apod.) – „v minulosti bylo několik klubů (např. Pardubice, Ústí
nad Labem), které si postup do extraligy vybojovaly. Stálo je to dost peněz a úsilí
vyzkoušet si nejvyšší soutěž, ale po krátkém působení nejvyšší soutěž zase opustily.“
Podle respondenta B není problém mládeže v zapojení mladých hráček do
nejvyšší soutěže (i když je motivuje a odměňuje každá odehraná minuta). Problémy je
nutné hledat jinde, a to v individuálních dovednostech, které nejsou na takové úrovni jako
u hráček ostatních zemí. Znatelné je to u kategorií reprezentace do 16 a 18 let. Hráčky
vyhrávají v kategorii do 16 let medaile, ale po přestupu do kategorie do 18 let, jejich
výkonnost klesá.
Respondent D tvrdí, že se lze jen stěží vyjadřovat k současné úrovni
reprezentačního družstva, které se letos poprvé neprobojovalo na olympiádu. Na základě
tohoto došlo ke změně přístupu v angažování mladých hráček, ale podle respondenta D
mají reprezentační funkcionáři stejně jasno, že „některé holky nikdy nevyberou a jen
chtějí, aby ostatní umlčeli.“ S generační obměnou reprezentace se mělo začít dříve a
postupně (neudělat jednu přílivovou vlnu mladých hráček a čekat zázraky).
Respondent E se přiklání k negativnějšímu pohledu na řešenou problematiku,
protože si všímá, že do reprezentace z mladých hráček, byla v poslední době zapojena
pouze Vyoralová. Tento stav nesignalizuje dobrou úroveň práce s mládeží a jejich
zapojení do Ženské basketbalové ligy.
Podle respondenta F v posledních letech dochází v reprezentaci ke generační
obměně, „proto bylo načase zkusit zapojit mladší hráčky a ukázat, jak se poperou
s dospělou reprezentací. Některé mladé hráčky už mají svoje stálé místo v kádru a to je
velmi pozitivní. Některé hráčky mají zkušenosti s Euroligou a to jim určitě pomáhá
v reprezentačních turnajích.“
Podle respondenta H jsou výsledky reprezentace nepříznivé a mělo by docházet
k většímu zapojení mladých hráček do reprezentačních výběrů: „dát jim možnost získávat
nové zkušenosti, které následně přenesou i do českých soutěží.“
Slabá výkonnost reprezentace je podle dotazovaného respondenta I následkem
toho, že se nepodařilo splnit hlavní cíl, kvůli kterému se liga rozšiřovala, tedy zapojit více
mladých hráček na klubové scéně.
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Respondent J hodnotí poslední výsledky reprezentace negativně, a to z důvodu
předváděné hry. V týmu sice probíhá generační obměna, ale mělo by dojít i k výměně
trenéra. Příkladem může být česká fotbalová reprezentace, která má podobné problémy,
ale trenér je zvládá dobře.
Jak hodnotíte myšlenku rozšíření regionální působnosti nejvyšší basketbalové
soutěže žen?
Podle respondenta A byla tato myšlenka sice atraktivní, ale z finančního hlediska
nereálná, protože finanční náklady na fungování klubu jsou velmi vysoké. Řada klubů to
řeší tím, že zůstává maximálně na úrovni dorostenecké soutěže.
I podle respondenta B je problémem v tomto případě realizace. Regionální
rozšíření je určitě žádoucí, ale zatím nikdo nenašel správnou a realizovatelnou cestu.
Rozšíření je závislé na řadě lokálních faktorů (financích, zaměstnanosti). V každé části
České republiky panují odlišné podmínky pro basketbalové týmy. Přílišná regionální
koncentrace má však negativní vlivy – ztrácí se zájem diváků a sponzorů.
Podle respondenta E nemá regionální rozšiřování extraligy smysl, protože
v regionech chybí basketbalové základy a hráčky, což by se projevilo pouze angažováním
cizinek, které ne vždy úroveň soutěže pozvedávají.
Rozšíření regionální působnosti soutěže už není v dnešní době tématem, alespoň
podle názoru respondenta F. Tato myšlenka by se spíše ujala před více lety, kdy by
přispěla i k většímu zapojení mladých hráček. Respondent F si všímá, že k regionálnímu
rozšíření soutěže došlo v sezóně 2015/2016, což se projevilo tím, že v každém mužstvu
bylo několik mladých hráček, které hrály svoji první extraligovou sezónu.
Respondent G považuje tuto myšlenku za zavádějící, protože nelze ovlivňovat, ze
kterého regionu týmy postoupí či sestoupí.
Respondent H definuje regionální rozšiřování jako zbytečné, protože talentované
hráčky si uplatnění najdou, i tak.
Jak říká respondent I, tak rozšíření soutěže do více regionů je sice vítané, ale
nesetkalo se s úspěchem. Příkladem může být Ostrava a přesunutí finále Českého poháru
do tohoto regionu, aby se ženský basketbal zviditelnil. Nic z toho se ovšem nestalo.
Podle respondenta J je regionální rozšíření dobrou myšlenkou, ale bylo by lepší
vytvořit speciální tým z mladých hráček, který by nemohl sestoupit. Příkladem může být
Francie a ligový tým INSEP, který vychovává pravidelně hráčky do reprezentace.
Francouzská reprezentace pak hraje pravidelně o přední příčky v soutěži.
47

Respondent K si neumí představit další regionální rozšiřování soutěže.
Jak hodnotíte úroveň soutěže – před pěti lety a nyní?
Podle respondenta B nelze jednoznačně říci, jestli se úroveň soutěže zhoršila nebo
nikoliv: „to, že předtím bylo privilegium se dostat do této soutěže, a dnes v ní hraje hodně
mladých hráček, nemůžeme brát jako propad úrovně soutěže. Přeci jen to byl jeden
z hlavních cílů rozšíření.“ Tento respondent (B) si také všímá úspěchu tuzemských týmů
na mezinárodní úrovni za toto období. Například Trutnov vyhrál soutěž CEWL (v týmu
však hrálo hodně cizinek) či USK Praha vyhrálo Euroligu (i zde hrálo hodně cizinek).
V reprezentaci žen momentálně probíhá generační obměna, takže mladé hráčky mají
příležitost k získání reprezentačních zkušeností, což je posunem.
Respondent C hodnotí současný stav soutěže velmi negativně, protože minulé
sezóny se sice účastnilo 12 týmů, ale před startem sezóny 2016/2017 má řada týmů
existenční potíže. Například VŠ Praha ohlásilo ukončení působnosti v nejvyšší lize a
několik dalších týmů se pohybuje na hranici přežití (kvůli nedostatku financí). Dalším
problémem je skutečnost, že některé týmy nemají dostatečné zázemí pro extraligu či
nejsou schopné vybudovat dostatečnou hráčskou mládežnickou základnu. V současné
době jsou do nejvyšší soutěže přihlášené jen 3 družstva. Respondent C pak pozitivně
hodnotí vyrovnanost soutěže v předešlé sezóně: „ukázala se větší vyrovnanost soutěže,
kdy kromě úřadujícího mistra USK Praha bylo možné vidět vyrovnaná utkání napříč
celou soutěží. To v zásadě vytváří ucházející úroveň soutěže. Nicméně většina týmů nebyla
schopna podávat stabilní výkony.“
Podle respondenta D byla v dřívější době kvalita ligy vyšší než v současné době.
Podle respondenta E měla v předchozích letech nejvyšší soutěž vyšší úroveň.
Rozšíření soutěže mělo efekt pouze v tom, že se zvýšil počet cizinek v lize.
I respondent F říká, že došlo k výraznému poklesu kvality soutěže. Nyní jsou sice
zápasy více vyrovnané a může soupeřit každý s každým (až na několik výjimek), ale těžko
se hledají pozitiva takového stavu. Do budoucna si dokonce respondent myslí, že budou
nejvyšší basketbalovou soutěž hrát hráčky ve věku 15 až 16 let (vzhledem k rapidnímu
poklesu kvality).
O nižší úrovni hovoří i respondent G, a také respondent H pozoruje, že došlo
k velkému poklesu úrovně nejvyšší ženské basketbalové soutěže. Stejná názor má i
respondent I. Podle tohoto respondenta je důvodem špatná finanční situace klubů a
generační obměna, která se nedaří (kvůli přítomnosti hráček z ciziny).
48

Podle respondenta J se úroveň soutěže výrazně zhoršila. Soutěž hraje řada
dorostenek, čímž se snižuje její kvalita. Seniorská reprezentace pak není úspěšná.
Jakou šanci mají nováčci na udržení v nejvyšší basketbalové soutěži?
Podle respondenta A je snahou každého klubu udržení se v soutěži. Zde pak
vzniká problém v tom, že je velmi složité extraligovou příslušnost udržet s mladými či
pouze tuzemskými hráčkami. Při konfrontaci s hráčkami z ciziny zaostávají. Pro nováčky
je taková situace velmi složitá. Pro tohoto respondenta je nepochopitelné, že vedení
soutěže nereaguje na tuto situaci a nepřistoupí k zamrazení ligové soutěže. Zamrazení
soutěže by přispělo i ke stabilizaci finanční situace. Podle respondenta A by měla Česká
basketbalová federace vydat prohlášení, ve kterém se stanoví, že cca 3 až 5 let nikdo
z nejvyšší soutěže nespadne. Tento krok by vedl k tomu, že „by všechny kluby mohly
nechat v družstvech nadějné mladé hráčky, které by dostaly prostor v nejvyšší soutěži,
rozehrály se, nabraly zkušenosti a tzv. by se vyhrály. To by klubům pomohlo finančně se
stabilizovat, posílit svoje týmy českými hráčkami a do budoucna by to pomohlo i
reprezentacím.“ Podle respondenta A by toto pomohlo výrazně i reprezentaci České
republiky, která by posílila svoji konkurenceschopnost na mezinárodním poli. Jak
respondent dodává, tak „skutek utek“, protože došlo ke schválení pravidla, že v každém
týmu může hrát až 7 cizinek. Pro kluby jsou cizinky levnější, protože za ně nemusí platit
tzv. výchovné, které se většinou pohybuje ve větších částkách. Raději si kluby pořizují
hráčky ze zahraničí, které kritéria kvality nesplňují (alespoň podle respondenta – hráčka
ze zahraničí by měla být o třídu lepší, než nejlepší hráčka v týmu). Dalším efektem
zamrazení soutěže je podle respondenta A i možnost finanční stabilizace klubů, kdy nyní
mají kluby zájem o hraní v nejvyšší soutěži, ale bojí se zadlužení a rychlého sestupu, což
se odstraní v případě zamrazení soutěže.
Respondent B nesouhlasí s tím, že nový tým v soutěži se musí určitou dobu
„rozkoukávat“, takže má nevýhodu. Podle respondenta má stejný prostor jako všichni
ostatní. U mnoha nováčků jsou spíše problémem nereálné představy a neschopnost zvážit
všechny důsledky postupu do nejvyšší soutěže: „musím nalákat hráčky, mít odpovídající
realizační tým a schopného manažera, který bude schopný zajistit sponzory a vše kolem
týmu. Dále myšlenka, že tým, se kterým jsme postoupily do nejvyšší soutěže, bude stačit
na tuto úroveň, je také mylná. Rozdíly mezi Ženskou basketbalovou ligou a 1. ligou jsou
velké. Může se stát, že si trenéři a realizační tým neuvědomí odlišnou úroveň soutěží.“
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Respondent D tvrdí, že nováčci nemají téměř žádnou šanci na udržení, protože
snižující se kvalita Ženské basketbalové ligy způsobuje, že se snižuje i kvalita první ligy.
Pro nové kluby je finančně náročné nakupovat nové hráčky, takže to řeší angažováním
zahraničních hráček, které už nejsou natolik kvalitní jako v minulých letech. Hráčky
hrající první i nejvyšší soutěž současně nemají možnost přenášet herní výkonnost mezi
soutěžemi, protože se v obou kvalita snižuje. Respondent D ještě dodává, že: „tím, že se
snižuje kvalita 1. ligy, a tak nově přistupující týmy nemají tak kvalitní lavičku, a tím je
těžší pro ně se udržet, protože musí obměňovat hráčky.“
Z odpovědi respondenta E je patrné, že většinou hrají nové týmy na chvostu
soutěže, ale pokud mají dobrou finanční situaci, tak si mohou koupit posily a soutěž
udržet. Některé týmy z první ligy také nemusejí chtít postupovat do nejvyšší soutěže.
Podle respondenta F mají nové týmy šanci udržet se v nejvyšší soutěži, alespoň
pokud se bere v potaz pouze herní hledisko, kdy je spodní část tabulky velmi vyrovnaná.
Taktéž respondent G potvrzuje, že schopnost nováčka udržet se v nejvyšší soutěži
závisí na tom, jestli sežene dostatečnou finanční podporu. To platí i u všech klubů obecně.
Podle respondenta H je úspěšnost nováčků větší než před několika lety.
Nicméně respondent I tvrdí, že nové týmy nemají téměř žádnou šanci na udržení,
protože nemají dostatek financí.
Respondent J říká, že podmínkou pro udržení v soutěži je dostatek financí a dobrý
skauting.
Máte k problematice další připomínky, názory?
Respondent A kritizoval, že rozhodnutí o rozšíření soutěže padlo téměř na konci
soutěže (sezóny) a nikoliv před jejím zahájením. Dále konstatoval, že propagace
ženského basketbalu je minimální, což se projevuje na jeho ústupu do pozadí –
„donedávna patři ženský basketbal v České republice mezi velmi úspěšné sporty, ale ani
po velice dobrých výsledcích nebyl tenhle sport více zviditelněn a tak nás sporty (jako
florbal) předčil. Pokud se podíváme třeba na stránky, tak daleko více článků objevíme
z mužského basketbalu a NBA, než z ŽBL.“
Podle respondenta C dojde v budoucnosti ke snížení počtu týmů v nejvyšší
soutěži. Pak bude záležet na krajských městech, jestli budou dostatečně spolupracovat
s mládeží a vytvářet extraligové celky z českých hráček. Zúžení soutěže povede ke snížení
počtu domácích hráček, ale toto by mělo zaručit vyšší kvalitu a výchovu další úspěšné
generace reprezentantek.
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6 Návrh nové koncepce soutěže ŽBL
Na základě uvedených informací je zřejmé, že současná podoba Ženské
basketbalové ligy není na žádoucí úrovni a změna koncepce soutěže nebyla přínosem.
Dalším obsahem práce je tak návrh nové koncepce Ženské basketbalové ligy.
Tento koncept vychází z vlastních názorů, názorů respondentů z dotazníkového šetření,
ale také reflektuje trendy vývoje v podobných soutěžích. Návrhy budou představené
České basketbalové federaci.
V první části je představen plán realizace změny koncepce soutěže a v druhé půli
zpracování strategického plánu pro období 2017 – 2023.
Snížení počtu účastníků ligy
Základní informace:


Počet účastníků - 8



Systém - každý s každým, čtyřikrát



Play-off – semifinále (na čtyři vítězné zápasy), superfinále (jedno rozhodující
utkání, předzápas: utkání o třetí místo)



Baráž, sestup - liga bude uzavřená. Případně si mohou zájemci koupit licenci od
existujících týmů. Bude se hrát pouze o 5. a 7. místo (a to na jeden vítězný zápas).

Realizace změny
V sezóně 2018/2019 dojde k tomu, že sestoupí čtyři celky do první ženské ligy.
Přítomnost těchto celků v první lize by měla následně navýšit kvalitu této soutěže.
V Ženské basketbalové lize tak zůstane osm celků, které budou tuto soutěž hrát nejen
v následující sezóně, ale i v dalších letech. Každý z celků obdrží licenci Ženské
basketbalové ligy, se kterou může podle vlastního uvážení nakládat, tedy ji například
prodat jiným celkům zajímajícím se o účast v této soutěži. Ženská basketbalová liga bude
uzavřenou soutěží, takže se z ní nebude sestupovat. Počet účastníků odpovídá kvalitě
jednotlivých týmů a obecné kvalitě ženského basketbalu v dnešní době. Cílem redukce
soutěže je stabilizace týmů a celé soutěže po ekonomické a výkonnostní stránce. Po dvou
letech se rozhodne, zda soutěž zůstane uzavřena na 3 nebo 5 let podle vývoje situace
jednotlivých týmů a celé soutěže obecně. Nižší počet týmů by měl zvýšit konkurenci mezi
hráčkami a přispět k vyšší kvalitě soutěže. Otázkou zůstává způsob podpory mladých
hráček v soutěži.

51

V úvahu přichází možnost regulace počtu zahraničních hráček. Nynější
maximální počet sedmi zahraničních hráček v týmech je odbornou veřejností kritizován.
V případě tohoto konceptu soutěže je doporučením snížení maximálního počtu na tři
hráčky ze zahraničí, a to za celou sezonu. Nelze jednoznačně konstatovat, že tento krok
automaticky povede k poskytnutí většího prostoru mladším hráčkám, ale na druhou
stranu, je nutné zkusit zapojit mladší hráčky namísto zahraničních hráček, a to zvláště,
když je jejich kvalita srovnatelná.
Dále je nutno se zaměřit na podporu sportovních center mládeže. Podle interních
informací patří mezi velmi výkonné centra sportovní mládeže: DSK Basketball Nymburk,
Valosun KP Brno, BLK Slavia Praha, VŠ Praha (od nadcházející sezony 2016 až 2017 B
tým klubu USK Praha). Do těchto by měla směřovat žádoucí finanční a personální
podpora, aby došlo k rozvoji mládežnické základny.
Systém soutěže
Všech osm týmů bude hrát systémem každý s každým, a to tzv. ve čtyřech kolech.
To znamená, že každý z týmů odehraje v základní části 28 zápasů (namísto nynějších 21
utkání). Týmu USK Praha, který důstojně tuzemský ženský basketbal reprezentuje
v zahraničí, může být opět udělena výjimka, takže odehraje pouze poloviční počet těchto
zápasů. V základní části soutěže tak počet zápasů vzroste o 7 utkání, což znamená, že se
prodlouží počet týdnů, ve kterých se bude ligová soutěž hrát. V několika termínech
mohou týmy odehrát i dva zápasy týdně. Soutěž tak může začít na začátku září a skončit
v polovině května, aby byla herní zátěž hráček rozložena na delší časové období, než je
tomu v dnešní době.
V tomto případě je otázkou i zvýšení nákladů klubů z důvodu placení hráček po
delší dobu v případě prodloužení sezony. Tato změna však bude uveřejněna
s dostatečným časovým předstihem. Oproti tomu naopak jistota udržení v soutěži a čas
na stabilizaci všech týmů přispěje k zvýšení jejich příjmů. Dotace od měst a státu budou
směřovat do menšího počtu týmů a zároveň se menší počet týmů stane atraktivnější pro
sponzory, kteří své prostředky rozdělí mezi 8 týmů nejvyšší ligy (nikoliv 12 jako dnes).
Snížení počtu účastníků povede i ke změně struktury play-off. Čtyři týmy, kterým
se nepodaří postoupit do play-off odehrají zápasy o 5. a 7. místo, a to pouze na jeden
vítězný zápas. Dějištěm zápasu bude domácí stadion lépe umístěného celku po základní
části (tedy 5. celek bude hrát se 6. celkem na půdě 5. celku, 7. celek bude hrát s 8. celkem
na půdě 7. celku).
52

Do play-off postoupí čtyři nejlépe umístěné celky. Bude se jednat o klasické
střetnutí na tři vítězné zápasy. První tým vyzve čtvrtý tým po základní části, takže ve
druhém semifinále bude hrát třetí tým s druhým týmem.
Marketingová kampaň
Změna koncepce soutěže musí být doprovázena kvalitní marketingovou
podporou, která se opře o kvalitní management ze strany vedení soutěže. V současné době
Ženská basketbalová liga postrádá oba prvky. Marketingové řízení se zde v podstatě
neobjevuje a způsob vedení ligy je často kritizován. Musí být využito moderních
marketingových nástrojů a přesvědčení zájmových skupin (fanoušků, funkcionářů,
hráček, veřejné správy) o nutnosti změny a jejím potenciálu pro zlepšení situace
v ženském basketbalu.
Novinkou je způsob, kterým se rozhodne o titulu Mistra České republiky. Nově
proběhne pouze jeden finálový zápas, tzv. superfinále (které se stává oblíbené u jiných
sportů). Postupující semifinalisté sehrají na neutrální půdě jeden zápas, který rozhodne o
tom, kdo titul získá. Tato novinka by měla zvýšit zájem fanoušků o ženský basketbal a
přilákat větší pozornost i ze strany médií. Předzápasem tohoto superfinále může být
souboj o třetí místo.
Klíčový prvek pro rozvoj basketbalu v tuzemsku je zahrnutí kvalitního
marketingového řízení. To spočívá hlavně v zajištění informovanosti veřejnosti o akcích
pořádaných na české půdě, s čímž úzce souvisí komunikace s médii. Pro komunikaci se
zákazníky (fanoušky) je zapotřebí více článků o basketbalu. Kladen by měl být i důraz na
reklamu ohledně basketbalového dění v České republice. Například mezinárodní turnaj
Prague Open 2016, který se v Praze pořádal od 22. 6. do 24. 6. za účasti ženských
národních týmů České republiky, Japonska, Kanady a Slovenska, nebyl zcela určitě
dostatečně propagován. O akci věděla basketbalová veřejnost, ale co se týče široké
veřejnosti, tak žádné větší snažení o přilákání pasivních či aktivních fanoušků nebylo
znát. Krom stránek české basketbalové federace nebyla na internetu zmínka o této akci.
Přičemž na stránky České basketbalové federace zavítají pouze lidé, kteří se aktivně o
basketbal zajímají. Akce tohoto formátu, za účasti již výše zmíněných týmů (hlavně
Japonska a Kanady), mohla přilákat velké množství diváků z řad široké veřejnosti.
V tomto spočívá jeden z hlavních problémů, na které se v budoucnu musí marketingové
řízení zaměřit. S tím souvisí i větší počet tiskových konferencí, propagování akcí
prostřednictvím reklam jak na internetu, tak např. v radiích či billboardech.
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Příkladem může být WNBA, která svého úspěchu dosáhla využitím moderních
marketingových trendů a implementací efektivního strategického řízení. Česká
basketbalová federace si musí vzít z této soutěže příklad. V úvahu přichází i stáž
vybraných pracovníků v této organizaci, kde zjistí, jakými způsoby je nejvhodnější
ženský basketbal propagovat. Samozřejmě pak musí zjištění přizpůsobit podmínkám
v České republice. V budoucnosti je nutné zlepšit spolupráci se sponzory, fanoušky a širší
veřejností. Zejména pak s médii, které mohou referovat o ženském basketbalu jako o
tradičním sportu, čímž mohou motivovat mládež k zapojení se do tohoto sportu.
Vzhledem k tomu, že se očekává, že ženská basketbalová reprezentace v brzké době
nedosáhne výraznějších úspěchů, tak je nutné zájem o basketbal podpořit jinými
prostředky, tedy např. marketingem.
Změna koncepce je tak poměrně složitou záležitostí, která ovšem může být
přínosná pro český basketbal.

6.1

Strategický plán rozšíření soutěže
Rozšířením soutěže a realizací strategického plánu se bude aktivně zabývat

projektový tým Asociace ženských ligových klubů basketbalu. V tomto projektovém
týmu budou zástupci České basketbalové federace, Asociace ženských ligových klubů a
externí poradci. Externími poradci se rozumí trenéři, funkcionáři, manažeři, vlastníci, ale
také externí specialisté na marketing a management sportovních soutěží.

6.1.1 Poslání Ženské basketbalové ligy
Stát se inspirací pro mládež při hledání vhodné sportovní aktivity a vzbudit zájem
širší veřejnosti o ženský basketbal. Dále pak pokračovat ve více než stoleté tradici
českého basketbalového hnutí.

6.1.2 Vize Ženské basketbalové ligy
Ženská basketbalová liga bude do roku 2025 patřit mezi 5 nejnavštěvovanějších
ligových soutěží v České republice. Tuzemské týmy budou pravidelně bojovat o nejvyšší
umístění v mezinárodních soutěžích, a to převážně s českými hráčkami. Ženská
basketbalová liga bude podstatným zdrojem talentovaných hráček pro českou
reprezentaci.
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6.1.3 Strategické cíle Ženské basketbalové ligy
Tento plán vychází z následujících strategických cílů:


Zvýšit počet aktivních domácích hráček ve věku do 20 let na 10 do sezóny
2022/2023. Za aktivně hrající se považuje hráčka s 15 a více odehranými zápasy,
kdy odehrála v daném zápase více než 9 minut za zápas.



Snížit počet hráček z ciziny na 3 v každém týmu, a to do sezóny 2022/2023.



Navýšit příjmy od sponzorů proudících do Ženské basketbalové ligy, a to o 65 %
v sezóně 2022/2023 oproti sezóně 2015/2016.



Zvýšit průměrnou návštěvnost zápasů o 120 % v sezóně 2022/2023, a to oproti
sezóně 2015/2016.
Jednotlivé cíle spolu úzce souvisí. Primárním cílem je zvýšení počtu aktivních

juniorských hráček, které budou v nejvyšší lize pravidelně působit. Větší základna
mládeže by měla přispět ke zlepšení úrovně reprezentace, protože hráčky získají více
zkušeností s vrcholovým basketbalem a pak lépe obstojí v konkurenci se zahraničím.
Tento cíl by se měl podařit i snížením počtu zahraničních hráček. Další dva cíle pak
směřují spíše do oblasti financování soutěže. Větší příjem by měl opět zkvalitnit úroveň
ligy. Tato vyšší úroveň pak přiláká větší počet návštěvníků. S vyšším počtem fanoušků
se dále zaměřit i na merchandising jednotlivých týmů, který momentálně zaostává za
ostatními sporty v České republice.

6.1.4 Úkoly Ženské basketbalové ligy
K základním úkolům Ženské basketbalové ligy bude patřit:


Podpora sportovních center mládeže – za účelem získání talentované mládeže pro
Ženskou basketbalovou ligu je nutné podporovat a zkvalitňovat činnost
sportovních center mládeže. Tato talentovaná mládež by měla být základnou pro
výběr juniorských hráček do nejvyšší soutěže.



Realizace komplexní marketingové komunikace a marketingové strategie – jako
nástroj pro získání větší fanouškovské podpory, která následně přiláká i zájem
sponzorů o podporu týmů a celé ligové soutěže. Strategický marketingový přístup
k rozvoji ligy je nezbytným předpokladem úspěšného uplatnění tohoto plánu.



Snížení počtu zahraničních hráček v nejvyšší soutěži – jehož přínosem bude
zlepšení šancí mladých hráček v týmech nejvyšší ligy.
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6.1.5 Spolupráce se zájmovými skupinami
Spolupráce se zájmovými skupinami by měla mít tuto podobu. Představené jsou
zde nejpodstatnější zájmové skupiny, které budou mít vliv na úspěch tohoto plánu. Od
těchto zájmových skupin musí projektový tým Asociace ženských ligových klubů aktivně
získávat zpětnou vazbu, aby mohla podobu plánu průběžně měnit podle aktuálních trendů
vývoje:


Česká basketbalová federace – musí podporovat aktivně změny ligové koncepce
a poskytnout ženskému basketbalu požadovaný prostor. Zájmem federace bude
rozšiřovat povědomí o basketbalu a přitáhnout pozornost dalších talentovaných
sportovkyň k této hře.



Hráčky – musí pochopit význam změn a neustále pracovat na svojí kvalitě, tak
aby mohly být dostatečně konkurenceschopné. Zájmem hráček je působit
v kvalitní a divácky atraktivní soutěži za akceptovatelnou odměnu, kde mají
možnost prosadit se do reprezentace či získat zahraniční angažmá.



Trenéři – musí neustále zdokonalovat své schopnosti a dovednosti, aby dokázali
pozvednout úroveň ligových týmů. Zájmem trenérů je trénovat tým v prestižní
soutěži, kde bude jejich úspěch spravedlivě oceněn.



Funkcionáři, management – musí neustále vytvářet kvalitní zázemí pro hráčky a
podporovat jejich kvalitu. Zájmem manažerů a funkcionářů je snadnější plnění
zmíněného úkolu, tedy usnadnění přístupu ke zdrojům, které umožní vytvořit
kvalitní zázemí.



Sponzoři – musí obdržet dostatečnou kompenzaci za svoje investované
prostředky, tedy získat přidanou hodnotu v tom, že bude liga kvalitní a
mezinárodně konkurenceschopná. Zájmem sponzorů je navyšování atraktivity
soutěže a zlepšení vlastní image prostřednictvím sponzorované soutěže.



Vlastníci týmů – musí vytvářet podmínky pro dosažení úspěchu basketbalového
týmu. Zejména se od nich očekává zajištění financování. Zájmy vlastníků jsou jak
ekonomické, tak sportovní.



Média – poskytují potřebnou publicitu nejvyšší soutěži a informují aktivní a
pasivní fanoušky o dění v soutěži. Jejich zájmem je přinášení kvalitních a
relevantních informací, které ocení cílová skupina daného média.



Aktivní fanoušci – jsou základem pro dosažení požadované návštěvnosti na
stadionech a mohou působit jako referenční skupina, která bude přesvědčovat
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k návštěvě ostatní, tj. pasivní fanoušky. Fanoušci mají zájem na tom, aby jejich
tým udržoval požadovanou sportovní úroveň a fungoval.


Pasivní fanoušci – postupem času se musí tato skupina zmenšovat a měnit na
aktivní fanoušky, kteří na zápasy docházejí. Zájmem pasivních fanoušků je
získávat informace o aktuálním dění v soutěži a případně navštěvovat některá
utkání.



Široká veřejnost – musí začít chápat basketbal jako tradiční sport, ve kterém
dosahuje Česká republika úspěchů. Zájmem široké veřejnosti je zvyšování kvality
soutěže.



Státní správa a místní samospráva – musí neustále podporovat basketbal a
basketbalovou mládež. Zájmem státní správy a samosprávy je podpora basketbalu
jako volnočasové aktivity mládeže a dospělých.
Strategie rozšíření soutěže se musí přizpůsobit zájmům těchto zájmových skupin

a v žádném případě jim nesmí odporovat. Spolupráce se zájmovými skupinami bude
probíhat formou pravidelných setkání se zástupci těchto skupin. Další možností je
získávání zpětné vazby prostřednictvím kvalitativních a kvantitativních dotazníkových
šetření. Ke klíčovým zájmovým skupinám (s těmito musí být jednáno průběžně a jejich
názory musí být brány v potaz) patří: Česká basketbalová federace, hráčky, trenéři,
funkcionáři a management, sponzoři, vlastníci týmu, aktivní fanoušci. Od těchto skupin
musí být zjišťována zpětná vazba minimálně jednou za rok.

6.2

Akční plán, časový rámec, personální odpovědnosti
Akční plán se vztahuje k rokům 2017 až 2023. Po tomto období musí dojít

k celkovému vyhodnocení efektivnosti změn a uvážit možné další změny formátu ligové
soutěže. Personální odpovědnost ve všech případech ponese vedoucí projektového týmu,
který připravuje změny soutěže.
Rok 2017
Tento rok bude ve znamení příprav na implementaci nového formátu soutěže.
Konkrétně dojde k ustanovení projektového týmu a přípravě podrobného strategického
plánu, který zohlední zájmy zájmových skupin a současné možnosti týmů a České
basketbalové federace. V tomto roce by také měla vycestovat část projektového týmu na
stáž do soutěže WNBA, kde by získala podněty ke zlepšení tuzemské ligy. Sice není
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možné srovnávat tyto dvě soutěže (z důvodu regionálního rozšíření – rozloha České
republiky vs. USA, počtu potencionálních diváků - obyvatel), ale určitě je možné se
inspirovat typickými prvky, které budou moci být aplikovány i na území České republiky.
Rok 2018
Tento rok bude také ve znamení posledních příprav na nový formát soutěže.
Zejména je nutné strategický plán prokonzultovat se zájmovými skupinami. Mělo by se
uskutečnit společné setkání (konference), kde bude plán přednesen a bude získávána
zpětná vazba. V zájmu inspirace soutěže ligou WNBA může dojít k pozvání i bývalých
českých hráček této soutěže a hráček, které se vyskytovaly v jiných prestižních
evropských ligách, kde sdělí svoje zkušenosti a náměty ke zlepšení tuzemské ligové
soutěže. Veškeré podněty ke změně pak musí projektový tým zanalyzovat a popřípadě
zapracovat do strategického plánu a implementované koncepce. Až po těchto aktivitách
by mělo dojít k realizaci nového formátu soutěže. Detailní přípravou a konzultacemi se
zájmovými skupinami se předejde nedostatkům, které byly spojené s předchozí změnou
– například byla podle některých respondentů velmi narychlo a nebylo se na ni možné
připravit ani prokonzultovat případné dopady.
Rok 2019
Od tohoto roku začne platit nový formát soutěže. Tento krok musí být spojen
s realizací marketingově-komunikační kampaně, která bude zájmové skupiny
upozorňovat na změnu formátu a její budoucí efekty. Cílem je zvýšit zájem zájmových
skupin o celou soutěž a už od počátku budovat relevantní základnu fanoušků.
Rok 2020
V tomto roce už bude probíhat nová ligová soutěž, takže bude možné prakticky
vyhodnocovat efekty související se změnou formátu soutěže. Stále musí aktivně
pokračovat realizace marketingově-komunikační kampaně. Dále se rozhodne o délce
zmrazení soutěže. V případě, že by se rozhodlo o ukončení zmrazení po 3 letech, stala by
se soutěž od sezóny 2021/2022 ligou otevřenou. V opačném případě by se rozhodnutí
odložilo na rok 2022.
Rok 2021 - 2022
V těchto letech bude nutné realizovat zejména kontrolní činnost a průběžně
upravovat strategický plán. Nutností bude pokračovat v realizaci marketingověkomunikační kampaně a v obousměrné komunikaci se zájmovými skupinami.
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Rok 2023
V roce 2023 už bude existovat dostatečné množství informací pro zhodnocení
splnění strategických cílů a úkolů, což by mělo vést k případné další změně formátu
soutěže.

6.2.1 Kontrola plnění strategického plánu
Za realizaci strategického plánu bude odpovídat předseda Asociace ženských
ligových klubů basketbalu. Tato osoba ponese odpovědnost za vytvoření podmínek pro
řádnou kontrolu, kterou bude také průběžně zajišťovat. Kontrolní činností se bude
zabývat projektový tým, který na rozšíření formátu soutěže spolupracuje.
Plán kontroly bude možné sestavit až po vytvoření taktických a operativních
plánů, čemuž musí předcházet plné schválení strategického plánu, a to i od zájmových
skupin.
Diskuze blíže rozebírá souvislosti těchto návrhů se zjištěnými informacemi.
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7 Diskuze
Autoři odborné literatury se shodují, že sport je společenským fenoménem, což se
projevuje v růstu jeho významu pro národní hospodářství různých zemí. Do sportu
neustále proudí finanční zdroje, díky kterým se zvyšuje kvalita sportovních soutěží a
jednotlivých sportovců. S růstem financí je pak spojen i růst zájmu fanoušků o sport.
Vhodná strategie sportovních subjektů totiž může efektivně využít finance k realizaci
marketingového plánu, který uspokojí poptávku fanoušků po kvalitě a emocích, a také
zvýší jejich loajalitu a ochotu k opakovaným návštěvám sportovních klání. Tento jev v
současné době českému ženskému basketbalu chybí. Česká basketbalová federace sice
změnila formát soutěže, ale ten požadované přínosy nepřinesl. Basketbal přitom patří k
tradičním tuzemským sportům, čemuž pokles jeho popularity neodpovídá.
Při změně rozšíření soutěže nebyl v žádném stanovisku České basketbalové
federace zmíněn fanoušek a jeho zájmy. Změna byla realizována za účelem zvětšení
prostoru pro mladé hráčky. Podpora návštěvnosti Ženské basketbalové ligy je ovšem také
důležitá, jelikož vysoká návštěvnost přitahuje zájem sponzorů, zájem médií a v podstatě
pak zvyšuje i zájem mladých hráček o kariéru v basketbalu. V rámci zpracování teoretické
části práce se podařilo zjistit, že poptávku po návštěvě ligových utkání ovlivňují
preference fanoušků, příjmy fanoušků, ceny substitutů, očekávání fanoušků v budoucnost
či počet obyvatel. Lze konstatovat, že nejvyšší vliv na návštěvnost Ženské basketbalové
ligy mají opravdu výše uvedené faktory. Přítomnost mladých hráček zde příliš velkou roli
nehraje.
V dnešní době proniká aplikace managementu i do sportu a do činnosti
sportovních organizací a ligových soutěží. Velmi významné jsou strategické plány.
Nepodařilo se potvrdit, že by existoval jakýkoliv strategický plán pro Ženskou
basketbalovou ligu. Přitom plánování patří mezi klíčové aktivity, které určují budoucnost
sportovních organizací. Návrhová část této práce reaguje na tento nedostatek a zaměřila
se na vytvoření plánu a strategie dalšího rozvoje ligy, což by mělo vést ke zlepšení úrovně
celé soutěže. Klíčovou aktivitou při plnění tohoto cíle (ale i poslání a vize) je změna
koncepce soutěže nejvyšší Ženské basketbalové ligy. Návrh koncepce reaguje na zjištěné
nedostatky, ať už se nedostatky podařilo zjistit sekundárními nebo primárními zdroji dat.
Správná a efektivní implementace plánu pak bude podmíněna schopnostmi manažerů,
kteří musí ovládat celou řadu dovedností - odborných i souvisejících se znalostmi
sportovního prostředí.
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Pro úspěch strategického plánu (změny formátu soutěže Ženské basketbalové
ligy) bude důležitá i finanční stránka celé problematiky. Pro financování sportu lze
získávat finanční zdroje prakticky ze třech oblastí: od veřejné správy (dotacemi), od
sponzorů nebo ze zisku sportovního týmu (klubu). Basketbal se snaží kombinovat
všechny tyto zdroje, ovšem jak přiznávají dotazovaní, tak mají týmy řadu finančních
potíží, takže situace není zcela efektivní.
Aplikace plánu by měla zvýšit příjem od sponzorů, a to tím, že dojde k růstu
návštěvnosti ligové soutěže, takže budou soukromé podniky chtít provázat svoje jméno s
navštěvovanější soutěží. Jak je uvedeno v teoretické části, tak podniky skutečně hledají
ve sportu prostor pro zhodnocení svých finančních prostředků.
Pro zajištění financování je nutné vytvořit konkurenceschopný produkt – Ženská
basketbalová liga, kdy bude tento produkt chápán, jako vysoce kvalitní a divácky
atraktivní soutěž. Strategický plán s tímto požadavkem počítá a bude se jej snažit splnit
zejména marketingově-komunikační kampaní, jejíž přesný plán bude stanoven dodatečně
externí poradenskou agenturou.
Postupně by se měla kvalita tuzemské soutěže přibližovat nejlepším evropským
ligám, protože právě na toto místo by měl tuzemský ženský basketbal patřit.
Odpovědi na otázky
Jakou úlohu hraje marketing a management při řízení sportovních soutěží?
V dnešní době se úloha marketingu a managementu sportu stává nenahraditelnou.
protože i sportovní disciplíny a sportovní ligové soutěže musí bojovat s konkurencí
(dalších sportů či jiných substitutů). Marketing a management jim může velmi výrazně
dopomoci při plnění cílů a posilování vlastní konkurenceschopnosti.
Může se tuzemská Ženská basketbalová liga inspirovat zahraničím při svojí snaze o
zlepšení? Pokud ano, tak v čem nejvíce?
Příklady pro ženskou basketbalovou ligu v zahraničí určitě existují. Největší
inspiraci představuje americká WNBA, která dokázala pozvednout ženský basketbal na
zcela novou úroveň, a to zejména s využitím marketingu, který následně přilákal nejlepší
hráčky světa, sponzory a především fanoušky. Právě práce s marketingem a
managementem je oblastí, ve které musí dojít k největším změnám v rámci tuzemské
soutěže.
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Na základě zjištěných informací byla doporučena změna koncepce soutěže
v podobě snížení počtu účastníků. I vyhodnocení dostupných zdrojů a vlastní zjištění
napovídá tomu, že je současná úroveň kvality soutěže nízká a nedostačuje evropské
konkurenci. Změna je nutností.
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8 Závěr
Hlavním úkolem této práce bylo zhodnocení požadovaných změn, kvůli kterým
došlo v sezoně 2011 až 2012 k rozšíření soutěže z 10 na 12 týmů. Koncepce Ženské
basketbalové ligy se změnila z několika důvodů. Mezi klíčové patřila snaha o
zpřístupnění soutěže juniorským hráčkám, a také nutnost stabilizace soutěže s
potenciálem dalšího regionálního rozšíření. Prostudováním sekundárních a primárních
dat se podařilo zjistit, že nebyl splněn ani jeden cíl. Aktuální situaci tak nelze hodnotit
pozitivně. Tuto skutečnost pak potvrzuje i větší skupina respondentů v dotazníkovém
šetření, kterého se zúčastnili hlavní trenéři a manažeři jednotlivých týmů.
Zapojení mladších hráček do zápasů v Ženské basketbalové lize je v podstatě
stejné jako před změnou. K žádné výrazné změně nedošlo. Změna nebyla identifikována
ani prostudováním statistik, ani nevyplývá z odpovědí respondentů dotazníkového
šetření. Změna se neprojevila ve výkonnosti reprezentace do 20 let, ani v herním zatížení
mladších hráček v Ženské basketbalové lize. Z komparace dokonce vyplývá, že průměrný
počet zápasů mladých hráček poklesl, a to stejně jako průměrný počet odehraných minut.
Změna přinesla zcela opačný efekt, než se očekávalo. Na palubovkách se sice objevuje
více mladých tváří, ale počet odehraných minut a kvalitních zápasů není dostačující.
Nepotvrdil se ani předpoklad, že změnou ligového konceptu dojde k navýšení
úrovně ligové soutěže, což vyplývá z vyjádření respondentů v kvalitativním sběru dat. O
nižší úrovni soutěže hovoří hned několik respondentů. Pouze jeden respondent hodnotil
kvalitu po změně jako vyšší. Tento názor byl ojedinělý.
Rozšíření soutěže mělo přispět i k vyšší stabilizaci. Z odpovědí respondentů
vyplynulo, že nelze rozšíření soutěže přímo spojovat s potenciálem udržení se v soutěži.
O sestupu rozhodují odlišné hlediska než počet týmů v lize.
Na základě výsledků šetření můžeme konstatovat, že ani jeden z cílů nebyl
naplněn. Jako řešení navrhuje práce několik zásadních doporučení, které odpovídají
podobě cílů. Primárním cílem práce bylo navrhnout nový koncept soutěže Ženské
basketbalové ligy, který bude zaveden od sezony 2019 až 2020. K sekundárním cílům se
řadilo: zhodnocení úrovně naplnění důvodů rozšíření a porovnání systémů soutěže
v sezónách 2010 až 2011 versus 2014 až 2015. V této práci proběhlo hodnocení všech
okolností, které se očekávaly od změny soutěže.
Došlo k sestavení návrhu nového konceptu soutěže a strategického plánu. Tento
návrh se snaží vyřešit základní nedostatky související s kvalitou soutěže. Podle nového
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návrhu bude ženská basketbalová liga uzavřenou soutěží osmi celků, které budou hrát
systémem každý s každým, a to 28 zápasů celkem. Následně dojde k bojům v play-off, a
to na úrovni semifinále a finále. Novinkou je koncept superfinále, který znamená, že se
odehraje pouze jeden zápas a jeho vítěz získá titul Mistr České republiky. Zároveň v rámci
změny koncepce musí dojít k lepšímu využití potenciálu marketingu a regulaci počtu
zahraničních hráček v týmech, protože často blokují místo českým talentům.
V této práci byl představen i koncept vybraných zahraničních lig. Například
americké ligy ženského basketbalu WNBA, která je v řadě ohledů nejúspěšnější. Z tohoto
důvodu také přitahuje zájem nejlepších hráček světa. V řadě faktorů se může Ženská
basketbalová soutěž inspirovat touto soutěží, ale nikoliv například v ligovém formátu,
protože WNBA hraje 12 celků, což by bylo na tuzemské poměry příliš. Kvalita tuzemské
soutěže by při takovém počtu týmů pravděpodobně výrazně poklesla. Podle respondentů
v dotazníkovém šetření je ideálním počtem týmů v tuzemské soutěži maximálně osm
družstev.
Z tohoto důvodu je součástí strategického plánu i zahrnutí projektového týmu,
který by měl v roce 2017 vycestovat do USA a získat poznatky o fungování amerického
systému soutěže WNBA. Český basketbal postrádá kvalitní marketingové řízení a tak by
se v určitých ohledech mohl značně inspirovat v této úspěšné soutěži.
Do budoucna je nutné celý koncept podrobněji zanalyzovat a identifikovat reálné
(nikoliv pouze žádoucí) přínosy změny.
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Příloha 1: Dotazník
Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který je určen pro hlavní trenéry a
manažery jednotlivých týmů v Ženské basketbalové lize. V rámci své bakalářské práce na UK
FTVS analyzuji rozšíření Ženské basketbalové ligy, ke kterému došlo v sezóně 2011/2012.
Vzhledem k problematice bych ráda znala i Váš názor. Výsledky z dotazníkového šetření pak
poslouží pro zhodnocení úrovně soutěže a případného sestavení návrhů na novou koncepci
Ženské basketbalové ligy. V konečném důsledku tak Vaše názory mohou ovlivnit budoucí
podobu Ženské basketbalové ligy. Celé šetření je zcela anonymní.
Po vyplnění dotazník prosím pošlete zpátky na emailovou adresu: makyna101810@gmail.com.
V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.
Děkuji za Váš čas.
S pozdravem,
Markéta Klečková

1. Jaký je Váš názor na splnění cílů změny formátu soutěže z hlediska mládeže
(primárním cílem rozšíření bylo zapojení většího počtu hráček do nejvyšší
basketbalové soutěže)?
2. Jak hodnotíte výsledky reprezentace České republiky a zapojení mládeže do
reprezentace?
3. Jak hodnotíte myšlenku rozšíření regionální působnosti nejvyšší basketbalové
soutěže žen?
4. Jak hodnotíte úroveň soutěže – před pěti lety a nyní?
5. Jakou šanci mají podle Vás nováčci na udržení v nejvyšší basketbalové soutěži?
6. Máte k problematice nějaké další připomínky či názory?

Příloha 2: Záznam rozhovoru s respondentem A
1. Myslíte si, že se díky rozšíření ligy podařilo získat více prostoru pro mladé hráčky?
Nejsem si jistá, zdali rozšíření soutěže v roce 2011-2012 splnilo očekávání lidí, kteří o
tom rozhodli. Pro mě osobně, by bylo určitě lepší, kdyby se taková rozhodnutí oznámila již na
začátku sezóny a ne na jejím konci, jak tomu bylo v roce 2011.
(pozn. rozhodnutí bylo oznámeno na konci sezóny 2011)
Myslím, že rozšíření soutěže bylo vysvětleno tím, že mladé hráčky potřebují dostat více
prostoru, ale tak to není. Všichni víme, že ať se do nejvyšší soutěže dostane jakékoli družstvo,
musí mít za sebou silného sponzora. Ten dává do klubu peníze kvůli reklamě anebo možná
proto, že mu tam hraje dcera. Ale určitě tam nebude dávat peníze proto, aby tam hrály jen mladé
hráčky a nemusel být žádný výsledek.
Snahou každého klubu je udržet se v soutěži minimálně další rok. Ovšem to je často
jenom s mladými hráčkami poněkud složité, jelikož v ostatních týmech jsou mimo jiné i hráčky
z ciziny. V sezoně 2015- 2016 byl tým BA Karlovy Vary ve spolupráci s BA Sparta Praha
jediný, který odehrál sezónu pouze s českými hráčkami, jejichž věkový průměr byl 19 let. Je
pro mě absolutně nepochopitelné, proč se v dnešní době, kdy má hodně klubů v nejvyšší soutěži
ŽBL finanční problém, nezamrazí liga. To znamená, že by ČBF vydala prohlášení, že třeba cca
3 nebo 5 let nikdo nespadne z nejvyšší soutěže. Já osobně si myslím, že by všechny kluby mohly
nechat v družstvech nadějné mladé hráčky, které by dostaly prostor v nejvyšší soutěži, rozehrály
se, nabraly zkušenosti a tzv. by se vyhrály. To by klubům pomohlo finančně se stabilizovat,
posílit svoje týmy českými hráčkami a do budoucna by to pomohlo i reprezentacím.
Reprezentantky by mohly přijít „vyhrané“ z ŽBL a tak by se mohly lépe poprat na mezinárodní
úrovni. Bohužel o tom jenom mluvíme, ale skutek utek. Místo toho jsme si odsouhlasili, že
v každém týmu může hrát 7 cizinek, které jsou pro kluby levnější, protože kluby za ně nemusí
platit tzv. výchovné, které se mnohdy pohybuje ve vysokých částkách. A tak si raději pořídí
hráčku ze zahraničí, která nesplňuje parametry hráčky, která podle mého názoru, jako cizinka,
musí být o třídu lepší, než je nejlepší hráčka v týmu.
2. Jaký je Váš názor ohledně rozšíření regionální působnosti?
K tomuhle bodu je složité cokoliv říci. Situace v basketbalu je složitá sama o sobě.
Hezké by bylo zastoupení z více regionů, ale finanční náklady na fungování klubu jsou velmi
náročné. Tak mnoho oddílů zůstává maximálně na úrovni dorostenecké soutěže. Ale zase jsem
zaznamenala alespoň nějaké posuny v tom, že kluby na této úrovni pochopily složitou situaci

ve sportu a jejich snahou je vychovávat nové talenty k tomu, aby se hráčky posouvaly do
nejvyšších soutěží a to buď přestupem do klubu, který má SCM (pozn. sportovní centrum
mládeže) i 1. ligu nebo dokonce nejvyšší soutěž. V dalším případě mohou poskytnout hráčky
na hostování.
Také je zapotřebí zmínit to, že propagace ženského basketbalu je minimální. Ještě
donedávna patřil ženský basketbal v České republice mezi velmi úspěšné sporty, ale ani po
velice dobrých výsledcích nebyl tenhle sport více zviditelněn a tak nás sporty jako florbal
předčil. Pokud se podíváme třeba na stránky, tak daleko více článku objevíme z mužského
basketbalu a NBA, než z ŽBL.
3. Posledním důvodem rozšíření byla stabilizace – vetší šance pro nováčky v soutěži. Jak
na tuto problematiku pohlížíte?
Tenhle bod souvisí s tím, co jsem již zmínila v první otázce. Pouze systematická práce
v klubu nemůže zajistit úspěch pro další rozvoj. V minulosti bylo několik klubů (např.
Pardubice, Ústí nad Labem), které si postup do extraligy vybojovalo. Stálo je to dost peněz a
úsilí vyzkoušet si nejvyšší soutěž, ale po krátkém působení nejvyšší soutěž zase opustily.
Zrovna tahle situace souvisí s tím, co jsem již zmiňovala předtím. Pokud se nejvyšší soutěž na
několik let neuzavře, tak kluby, které mají třeba i ambice si to vyzkoušet, ztrácí zájem. Bojí se
zadlužení a ten rok v ŽBL jim nic jiného, než finanční problémy nepřinese.

Příloha 3: Záznam rozhovoru s respondentem B
1. Jaký je Váš názor na splnění cílů ohledně mládeže?
Jedná se o dobrou myšlenku, která se s realitou moc nepotkala. Pokud si vezmeme
například Ostravu, tak se to určitě nepovedlo. V letošní sezóně prostřídal tento klub 14 cizinek,
což nám nekoresponduje s tím, že by hrály mladé nové tváře. Rozšíření byla dobrá myšlenka,
ale Ostrava to nezvládla. Oproti tomu další český tým Hradec Králové v letošní sezóně skončil
na 4. místě s jednou cizinkou a zapojenými mladými hráčkami. V klubu Slovanka hrálo letos
4 - 5 cizinek, které průběžně odcházely a mladé hráčky se tolik neprosadily. Dvě hlavní opory
týmu (Jugoslávky) odehrály průměrně 35 minut na zápas, takže na zbytek týmu nezbylo tolik
prostoru. Na druhou stranu Strakonice hrály pouze s jednou cizinkou a byl tam velký prostor
pro mladé, ale letošní sezónu ukončily na posledních místech tabulky. Klub VŠ Praha odehrál
celou sezonu bez jediné cizinky.
Největším překvapením soutěže byl tým BA Karlovy Vary, který byl tvořen převážně
mladými hráčkami, jejich hlavní opora spočívala na Kušlitové a Reisingerové (ročník narození
1998). Vše záleží na tom, jak se k tomu klub postaví. Jestli se rozhodne pracovat s mladými
hráčkami, které si zaslouží prostor nebo nakoupí cizinky.
2. Pokud se podíváme na výsledky reprezentací a zapojení mládeže?
Problém mládeže spočívá jinde než v zapojení mladých do nejvyšší soutěže, i když
každá odehraná minuta je pro ně motivující a velkou odměnou. Když se podíváme na U16
(ženy) tak ve své kategorii mají nejlepší výsledky. Vyhrály stříbro, zlato. Potom se, ale stejné
hráčky přesunou do kategorie U18 a nastává problém. Mají problém se posunout ze základní
skupiny. Z toho týmu se prosadily pouze brněnské hráčky a 2 hráčky Karlových Varů
(Malečková, Reisingerová) Problém nejspíše nastává v individuálních dovednostech, které
nejsou na takové úrovni jako u hráček ostatních zemí. Například Eva Kopecká (Valosun)
zaznamenala velký progres a od minulé sezony má daleko aktivnější přístup. Ostatní tváře se
sice v české lize objevují, ale nehrají až tak aktivně, jak by se očekávalo. Je otázka v čem vězí
tak velký rapidní propad mezi přesuny z kategorie U16 do U18, kde hrají stále ty samé hráčky.
Jestli to je úroveň soutěže, přístup k mládeži či zapojení do aktivní hry. Hodně záleží na
individuálních dovednostech.

3. Jaký je Váš názor ohledně rozšíření regionální působnosti?
Je to zde velká otázka: realizace. Snaha je určitě ve všech sportech o toto rozšíření, ale
zatím nikdo nenašel správnou a realizovatelnou cestu (odpověď). Jedná se o rámec lokálních
peněz, zaměstnanost. Když se podíváme pár let zpátky tak v nejvyšší mužské basketbalové
soutěži hrál Nymburk, Kolín a Poděbrady. Celková vzdálenost těchto měst je okolo 30 km což
je potom neatraktivní jak pro lidi (diváky) tak pro samotné sponzory. Soutěž ztratí exkluzivitu.
A je pro všechny žádanější, aby se hrálo na odlišných místech. Je to ale spojené se sociálním
životem jednotlivců, kteří by byli ochotni dát peníze do týmů. Zároveň v každé části republiky
panují odlišné podmínky.
4. Když zhodnotíte úroveň soutěže – před 5 lety a teď?
Jednoznačně se nedá říct, jestli spadla. To, že předtím bylo privilegium se dostat do této
soutěže a dnes v ní hraje hodně mladých hráček nemůžeme brát jak propad úrovně soutěže.
Přeci jen to byl jeden z hlavních cílů rozšíření. Ale když se podíváme na výsledky tak v roce
2010 hrálo hodně českých hráček v kvalitních evropských soutěžích. Nymburk se prosadil
v Evropském poháru (kde dále hrál tým VŠ Praha jinak nikdo nehrál). Pár let zpátky vyhrál
Trutnov soutěž CEWL. Tým USK Praha vyhrál v sezóně 2014/2015 Euroligu, i když české
hráčky se na tom moc nepodílely. Tým byl převážně tvořen cizinkami a některé české hráčky
spíše doplňovaly lavičku.
Pokud se podíváme na reprezentaci žen, tak hlavní trenér Ivan Beneš se nyní snaží o
generační obnovu týmu a tak velké skupině mladých hráček bylo umožněno nakouknout do
reprezentačního týmu a odehrát kvalitní zápasy na světové úrovni. Což bereme jako posun pro
mladé hráčky.
5. Posledním důvodem rozšíření byla stabilizace – vetší šance pro nováčky v soutěži. Jak
na tuto problematiku pohlížíte?
Tým, který se probojoval z 1. ligy má prostor jako všichni ostatní. Určitě nesouhlasím
s tím, že by se půl roku nováček rozkoukával. Je to o práci a ne o rozkoukávání. Spousta lidí se
v tom vidí, chce to hrát, ale nedohlídne na všechny parametry rozhodnutí. Chtít to můžu, ale
jak to proběhne v reálu? Musím nalákat hráčky, mít odpovídající realizační tým a schopného
manažera, který bude schopný zajistit sponzory a vše kolem týmu. Dále myšlenka, že tým, se
kterým jsme postoupili do nejvyšší soutěže bude stačit na tuto úroveň je také mylná. Rozdíly
mezi Ženskou basketbalovou ligou a 1. ligou jsou velké. Může se stát, že si trenéři a realizační
tým neuvědomí odlišnou úroveň soutěží. Pár let zpátky postoupil například Vyšehrad do NBL

(pozn. nejvyšší mužská basketbalová liga) a rozhodl se sezónu odehrát bez jakékoliv změny
v týmu. Chtěli to odehrát se stejným týmem, se kterým to vybojovali. Dopadlo to tak, že
v základní části prohráli všechny zápasy a některé i o 70 bodů, což přestane být pro diváky
atraktivní a pro hráče motivující. Sice to nějakým stylem uhrají, ale pokud chceme rozšiřovat
ligu, musí nováček udělat něco pro zvýšení úrovně týmu jinak to dopadne fatálně. Za 3 měsíce
letní přípravy nezměníte hráče, aby přeskočili dvě, tři úrovně. Na jednu stranu hezký nápad
nechat hrát ty co si to vybojovali, ale zároveň musí být reprezentována značka týmu. Protože
jinak to nikoho nebaví a vzniká otázka, proč se to vlastně hraje.

Příloha 4: Otevřená odpověď na dotazník respondenta C
Momentálně se nacházíme před startem sezóny 2016/2017, kdy v minulé sezoně se soutěže
ŽBL zúčastnilo 12 týmů. Již před dohráním poslední sezóny ohlásil ukončení působnosti tým
VŠ Praha a několik dalších týmů se aktuálně pohybuje na hranici přežití (především z
finančních důvodů). Nynější situace je taková, že jsou pro nadcházející sezónu přihlášeny zatím
jen 3 družstva (to neznamená, že se ještě nedohlásí ostatní), které mají dostatečné zázemí pro
extraligový tým a pro budování hráčské mládežnické základny. Již ve stávající sezóně se
ukázala větší vyrovnanost soutěže, kdy kromě úřadujícího mistra USK Praha bylo možné vidět
vyrovnaná utkání napříč celou soutěží. To v zásadě vytváří ucházející úroveň soutěže. Nicméně
většina týmů nebyla schopna podávat stabilní výkony. Stejně tak náš tým, který byl postaven z
velké části na mladých odchovankyních, které dostaly příležitost odehrát dostatek minut v
nejvyšší soutěži. Věřím, že zkušenosti zhodnotí již v létě ve svých reprezentačních výběrech a
prokážou své kvality. Soutěž se velmi pravděpodobně zúží, než aby se rozšiřovala, a bude na
krajských městech, aby dostatečně spolupracovala s mládeží a mohla vytvářet extraligové celky
z českých hráček. Prostor pro domácí hráčky se tak logicky sníží, ale jen touto cestou můžeme
začít vychovávat další generace našich úspěšných reprezentantek.

Příloha 5: Vyplněný dotazník respondenta D
1. Jaký je Váš názor na splnění cílů změny formátu soutěže z hlediska mládeže
(primárním cílem rozšíření bylo zapojení většího počtu hráček do nejvyšší
basketbalové soutěže)?
Myslím si, že takové cíle byly splněny tak napůl. Na jednu stranu si mladé hráčky sice
našly místo v ŽBL, ale příležitost dostanou stejně jen v málo případech. Nejsem si ale
jist, zda by to byl důsledek rozšíření. Starší generace odchází a nové přichází, a to by se
dělo, i kdyby se kapacita nerozšiřovala. To, že je dnes úroveň ŽBL takhle nízká, nebude
jen chybou mladých hráček. Stále to stojí na těch starších a zkušenějších. Je to celé o
přístupu a objektivním pohledu.
2. Jak hodnotíte výsledky reprezentace České republiky a zapojení mládeže do
reprezentace?
K české reprezentaci se dá velmi těžko vyjadřovat. Tento tým se letos poprvé
neprobojoval na olympiádu. Po dlouhé době konečně přišla změna a momentálně začali
na reprezentační soustředění zvát nové hráčky. Zdá se, že stejně mají jasno, že některé
holky nikdy nevyberou a jen chtějí, aby ostatní umlčeli. Zapojení mládeže do
reprezentace, generační proměna. Vůbec si nedokážu představit, jaký to bude mít dopad.
Myslím si, že se mělo začít dřív a postupně, ne udělat jednu vlnu přílivu mladých hráček
a čekat od nich zázraky.
3. Jak hodnotíte myšlenku rozšíření regionální působnosti nejvyšší basketbalové
soutěže žen?
Na tuto otázku jsem již nejspíš odpověděl v první otázce.
4. Jak hodnotíte úroveň soutěže – před pěti lety a nyní?
Kvalita soutěže byla před rozšířením ŽBL daleko vyšší než letos.
5. Jakou šanci mají nováčci na udržení v nejvyšší basketbalové soutěži?
Téměř žádnou. Snižující se kvalitou ŽBL se snižuje i kvalita první ligy. Pro kluby je
finančně náročné nakoupit nové hráčky a tak se české palubovky pomalu plní cizinkami,
které mají sice někdy větší úroveň než české hráčky, ale již to není jako dřív, kdy úplně
vyčnívaly nad zbytkem. Kvalita nejvyšší soutěže se projevuje i na kvalitě 1. ligy. Hráčky
objevující se v obou soutěžích nemají možnost přenést herní výkon, protože i v nejvyšší
soutěži je nyní kvalita nižší. Tím, že se snižuje kvalita 1. ligy, tak nově přistupující týmy
nemají tak kvalitní lavičku a tím těžší je pro ně se udržet, protože musí hodně obměňovat
hráčky.
6. Máte k problematice další připomínky, názory?

Příloha 6: Vyplněný dotazník respondenta E
1. Jaký je Váš názor na splnění cílů změny formátu soutěže z hlediska mládeže
(primárním cílem rozšíření bylo zapojení většího počtu hráček do nejvyšší
basketbalové soutěže)?
Mladší hráčky jsou sice napsané na soupisce, ale do zápasů zasahují pouze za
rozhodnutého stavu. Není mnoho mladých hráček, které by si zkusily vypjaté okamžiky
přímo na palubovce.
2. Jak hodnotíte výsledky reprezentace České republiky a zapojení mládeže do
reprezentace?
Do reprezentace byla v poslední době zapojena z mladých hráček pouze Vyoralová, a
to není známka extra dobré práce s mládeží a jejich zapojení do ŽBL.
3. Jak hodnotíte myšlenku rozšíření regionální působnosti nejvyšší basketbalové
soutěže žen?
Nemá cenu rozšiřovat soutěž někam, kde nejsou basketbalové základy, týmy nemají kde
brát hráčky a opět dochází jen k nakupování cizinek, které ne vždy úroveň soutěže
pozvednou.
4. Jak hodnotíte úroveň soutěže – před pěti lety a nyní?
Před pěti lety měla soutěž rozhodně vyšší úroveň. Rozšíření vedlo akorát ke zvýšení
počtu cizinek v lize.
5. Jakou šanci mají nováčci na udržení v nejvyšší basketbalové soutěži?
Většinou hrají nováčci na chvostu soutěže, ale vše se odvíjí nejvíce od financí, takže
pokud je nováček finančně zajištěný, tak si nakoupí posily a soutěž většinou nemá
problém udržet. Navíc když z první ligy nechtějí týmy postupovat do nejvyšší soutěže.
6. Máte k problematice další připomínky, názory?

Příloha 7: Vyplněný dotazník respondenta F
1. Jaký je Váš názor na splnění cílů změny formátu soutěže z hlediska mládeže
(primárním cílem rozšíření bylo zapojení většího počtu hráček do nejvyšší
basketbalové soutěže)?
Myslím, že cíl zapojit více mladších hráček byl splněný. Ale nemyslím si, že by to bylo
účelně, ale protože je nedostatek více zkušených hráček, proto se dostanou na hřiště i
hráčky, které by před pár lety neměli vůbec šanci se v této soutěži ukázat.
2. Jak hodnotíte výsledky reprezentace České republiky a zapojení mládeže do
reprezentace?
Za poslední roky několik našich reprezentačních "hvězd" ukončilo kariéru, proto bylo
načase zkusit zapojit mladší hráčky a ukázat, jak se poperou s dospělou reprezentací.
Některé mladé hráčky už mají svoje stálé místo v kádru a to je velmi pozitivní. Některé
hráčky mají zkušenost s Euroligou a to jim určitě pomáhá v reprezentačních turnajích.
3. Jak hodnotíte myšlenku rozšíření regionální působnosti nejvyšší basketbalové
soutěže žen?
Myslím, že tato myšlenka by byla dobrá před lety kdy tu bylo více zkušených hráček a
mladá hráčka v týmu byla výjimka a byla tam zaslouženě. Rozšíření soutěže třeba pro
tuto sezonu 2015/2016 bylo zajímavé v tom, že v každém týmu bylo hned několik
mladých hráček a hráček které hrály ŽBL první sezonou.Zápasy byly často vyrovnané
a až na několik výjimek mohl soupeřit každý s každým, ale to je tak vše jinak na tom
nevidím nic dobrého. Do budoucna si myslím, že už tuto soutěž budou za chvíli hrát 1516 leté hráčky, protože úroveň této soutěže jde značně dolů.
4. Jak hodnotíte úroveň soutěže – před pěti lety a nyní?
Jak jsem psala v minulé otázce, soutěž jde rapidně dolů a jsem moc zvědavá jak to půjde
v dalších letech.
5. Jakou šanci mají nováčci na udržení v nejvyšší basketbalové soutěži?
Myslím, že šanci určitě mají. Soutěž je teď úplně jinde a mnoho týmů má méně
zkušených hráček, takže v druhé polovině tabulky to bude vyrovnané a všechno je
možné.

Příloha 8: Vyplněný dotazník respondenta G
1. Jaký je Váš názor na splnění cílů změny formátu soutěže z hlediska mládeže
(primárním cílem rozšíření bylo zapojení většího počtu hráček do nejvyšší
basketbalové soutěže)?
Změna formátu soutěže nemá vliv na počet zapojených mladých hráček. Pokud jde o
rozšíření počtu družstev v ŽBL, s cílem zapojení vyššího počtu hraček v soutěži, tak
setento cíl nenaplnil. Dvanáct týmů v soutěží je na ČR hodně, protože v ČR není
dostatek hráček, které by kvalitativně splňovaly kritéria pro nejvyšší soutěž, Kluby
musí angažovat zahraniční hráčky, nebo sáhnout do svých juniorských týmů. A to se
vracíme k problému kvality hráček pro ŽBL. Důsledkem nedostatku hráček pro 12
týmu v soutěži, je snížení úrovně nejvyšší soutěže. Mimo USK a snad Nymburku
všechny další týmy šly kvalitativně dolu. S tím jdou ruka v ruce i výsledky
reprezentace, protože ŽBL nepřipraví hráčky pro reprezentaci.
2. Jak hodnotíte výsledky reprezentace České republiky a zapojení mládeže do
reprezentace?
Odpověděl jsem v odpovědi na první otázku.
3. Jak hodnotíte myšlenku rozšíření regionální působnosti nejvyšší basketbalové
soutěže žen?
Tato myšlenka je zavádějící. Nemůžeme přece vědět, z jakého regionu tým postoupí a
z jakého vypadne. To by musel mít tým z některého z regiónů garantovanou účast v
ŽBL.
4. Jak hodnotíte úroveň soutěže – před pěti lety a nyní?
Neumím to porovnat. Myslím, že teď je nižší úroveň.
5. Jakou šanci mají nováčci na udržení v nejvyšší basketbalové soutěži?
To záleží na tom, jak se nováčkům podaří zabezpečit finance a tím pádem jaké hráčky
si budou moci dovolit. Ale to vlastně platí u všech klubů.
6. Máte k problematice další připomínky, názory?

Příloha 9: Vyplněný dotazník respondenta H
1. Jaký je Váš názor na splnění cílů změny formátu soutěže z hlediska mládeže
(primárním cílem rozšíření bylo zapojení většího počtu hráček do nejvyšší
basketbalové soutěže)?
Můj názor je, že v důsledku rozšíření soutěže došlo k poklesu úrovně ŽBL. Hráčky,
které byly talentovanější než jiné ze svých vrstevnic se dostávaly do ŽBL i v době, kdy
tato soutěž disponovala nižším počtem týmů.
2. Jak hodnotíte výsledky reprezentace České republiky a zapojení mládeže do
reprezentace?
Výsledky reprezentace jsou z mého pohledu nepříznivé. Myslím si, že hráčky
z mládežnických týmů, které jsou zapojeny do reprezentace jsou talentované a bylo by
zbytečné jim bránit v basketbalovém vývoji a získávání nových zkušeností. Je potřeba
je nechat nakouknout do reprezentace a dát jim možnost získávat nové zkušenosti, které
následně přenesou i do českých soutěží.
3. Jak hodnotíte myšlenku rozšíření regionální působnosti nejvyšší basketbalové
soutěže žen?
Myslím si, že je to zbytečné. Pokud hráčky mají takový talent, tak si uplatnění najdou,
aniž by se musela rozšiřovat nejvyšší ženská basketbalová liga.
4. Jak hodnotíte úroveň soutěže – před pěti lety a nyní?
Rozhodně si myslím, že došlo k velkému poklesu úrovně nejvyšší ženské basketbalové
soutěže.
5. Jakou šanci mají nováčci na udržení v nejvyšší basketbalové soutěži?
Myslím, že úspěšnost nováčků v nejvyšší ženského soutěži je větší než před pár lety.
6. Máte k problematice další připomínky, názory?

Příloha 10: Vyplněný dotazník respondenta I
1. Jaký je Váš názor na splnění cílů změny formátu soutěže z hlediska mládeže
(primárním cílem rozšíření bylo zapojení většího počtu hráček do nejvyšší
basketbalové soutěže)?
Zapojení mladých hráček je příslibem do budoucnosti českého basketbalu, ale navzdory
přívalu hráček z cizích zemí jsou tyto místa i po rozšíření soutěže zaplňovány převážně
jimi. Tudíž dle mého názoru cíl nebyl splněn.
2. Jak hodnotíte výsledky reprezentace České republiky a zapojení mládeže do
reprezentace?
Výsledky reprezentace žen poslední dobou spíše upadají, což je ovlivněno zejména
snahou omladit kádr. Zde jde přesně vidět následek neplnění hlavního cíle, kvůli
kterému se soutěž rozšiřovala, a to zapojit více mladých hráček na klubové scéně.
Nicméně letošní systém, který byl vytvořen s ohledem na neúčast na Olympijských
hrách, by mohl přinést nové světlo a pevně věřím, že stejně jako se v mužské složce
dostali někteří hráči z B týmu až na ME, mají i některé hráčky z letošního B týmu šanci
dostat se dále.
3. Jak hodnotíte myšlenku rozšíření regionální působnosti nejvyšší basketbalové
soutěže žen?
Rozšíření do více regionů je více než vítané, nicméně se nesetkalo úplně s úspěchem,
protože například v Ostravě se právě kvůli zviditelnění basketbalu a rozšíření působení
do jiných regionů pořádalo finále Českého poháru, bohužel ani to nepřilákalo do
ostravské haly více diváků. Přitom mužský basketbal si na malé návštěvnosti stěžovat
nemůže.
4. Jak hodnotíte úroveň soutěže – před pěti lety a nyní?
Úroveň za posledních 5 let určitě klesla. Hlavní důvody vidím ve finanční situaci klubů
a ve zmiňovaném přerodu generací, který se (i díky cizinkám) zatím nedaří.

5. Jakou šanci mají nováčci na udržení v nejvyšší basketbalové soutěži?
Na udržení v soutěži týmy nemají a to hlavně z nedostatku financí klubů hrajících nižší
soutěže. Některé týmy by sice díky svému postavení v tabulce nižší soutěže postoupit
mohly, ale finanční stránka jim to nedovolujte.
6. Máte k problematice další připomínky, názory?

Příloha 11: Vyplněný dotazník respondenta J
1. Jaký je Váš názor na splnění cílů změny formátu soutěže z hlediska mládeže
(primárním cílem rozšíření bylo zapojení většího počtu hráček do nejvyšší
basketbalové soutěže)?
Nezkoumal jsem konkrétní čísla, takže nedokážu přesně odpovědět, zda se skutečně
zapojilo více hráček. Působí to ale na mě, že množství hráček je přibližně konstantní,
akorát se rozdělilo do více týmů.
2. Jak hodnotíte výsledky reprezentace České republiky a zapojení mládeže do
reprezentace?
Poslední mistrovství Evropy hodnotím negativně. Nikoli z důvodu umístění, ale
z důvodu předvedené hry. Rozumím tomu, že v týmu probíhá generační obměna, ale
možná by se mělo zamyslet i nad obměnou trenéra. Český fotbalový tým má podobný
problém, ale trenér Vrba to zvládá více než dobře.
3. Jak hodnotíte myšlenku rozšíření regionální působnosti nejvyšší basketbalové
soutěže žen?
Myšlenka jako taková není špatná. Myslím si, že je škoda, že jsme se dosud
neinspirovali v zahraničí a místo dalšího ,,soukromého‘‘ týmu jsme nevytvořili tým
z mladých nadějných hráček, který by nemohl spadnout. Tento koncept funguje ve
Francii (INSEP). INSEP vychovává pravidelně hráčky do reprezentace. Například
Epoupa a Tchatchouang. Francie pravidelně hraje o nejvyšší příčky. Tento koncept
hodnotím zcela pozitivně.
4. Jak hodnotíte úroveň soutěže – před pěti lety a nyní?
Úroveň se výrazně zhoršila. Dnes hraje v soutěži velké množství dorostenek. Dříve to
byla výjimka, dnes je to téměř pravidlo. I díky tomu jsou některé naše juniorské
reprezentace úspěšné, seniorská však již nikoli.
5. Jakou šanci mají nováčci na udržení v nejvyšší basketbalové soutěži?
Nově přistupující tým má šanci na udržení v soutěži, pokud má dostatek financí a dobrý
skauting.
6. Máte k problematice další připomínky, názory?

Příloha 12: Otevřená odpověď na dotazník respondenta K
Současný počet účastníků považuji za maximálně možný. Více klubů by liga nemohla pojmout
z hlediska hráčského i ekonomického. Letitým problémem je nedostatek českých hráček, které
bývají nahrazovány cizinkami. V poslední době se objevilo v lize více kvalitních zahraničních
hráček a tím se úroveň soutěže zvýšila. Hodně klubů má ambice, zápasy bývají vyrovnanější a
průběh soutěže i play-off dramatický. Oproti dřívějším rokům považuji českou ligu
jednoznačně za kvalitnější. Mladé hráčky dostávají v řadě klubů hodně příležitostí, v tom se
situace výrazně zlepšila, problémy jsou pochopitelně v menších městech, kde nejsou vysoké
školy a mladé hráčky po ukončení středoškolského studia odcházejí.
Regionální působnost je rozložena adekvátně, těžko si představit ještě další rozšíření.
Za stabilizaci považuji, pokud v nejvyšší soutěži hrají tradiční kluby s dlouholetou tradicí.

