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Abstrakt 

 

Název:      Realizace projektu „Neberte nám naši hru“ a návrhy na zlepšení  

 

Cíle:   Hlavním cílem této práce je podrobný popis realizace projektu „ Neberte 

nám naši hru“ a na základě výzkumných metod navržení změn pro další 

ročníky projektu. 

 

Metody:   Pro popis realizace projektu byla v práci využita metoda pozorování a to 

v roli úplného účastníka a dále analýza dokumentů. Ke zjištění vnímání 

projektu rodiči dětí bylo použito dotazníkového šetření. K získání 

odborných názorů na realizaci projektu a jeho medializaci byly 

uskutečněny dva kvalitativní rozhovory. 

      

Výsledky:  Projekt „Neberte nám naši hru“ je vnímán cílovou skupinou velice 

pozitivně z hlediska jeho hlavních myšlenek i realizace. Do dalších 

ročníků lze doporučit zejména celoroční komunikaci projektových 

myšlenek směrem k fotbalové veřejnosti v Praze. V rámci celoroční 

komunikace se navrhuje začlenění nových prvků mezi projektové 

aktivity, které by měly celý projekt zatraktivnit jak pro samotné 

účastníky, tak i pro média, což by přispělo ke zvýšení povědomí 

veřejnosti o projektu a jeho myšlenkách. 

 

Klíčová slova: projektový management, projektový manažer, projektový tým, sportovní 

akce 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:           The Implementation of the Project „Neberte nám naši hru“ and the 

Proposals to its Improvement  

 

Objectives:  The main objective of this thesis is a detailed description of the project 

"Neberte nám naši hru” and based on the research methods which 

proposed changes for future years of the project. 

 

Methods:  For a description of the project was used a method of observation in the 

role of a full member, and an analysis of documents. The parents of 

children were inquired by questionnaire construction to find out how they 

had perceived the project. To obtain expert opinions on the realization of 

the project and its media coverage were carried out two qualitative 

interviews.  

 

Results:    The project „Neberte nám naši hru“ is perceived by the target group very 

positively in terms of its main ideas and implementation. In other years can 

be recommended especially year-round communicate of the project ideas 

towards the football public in Prague. Within the year-round 

communication proposes the inclusion of new elements between project 

activities that should more attractive the project for the participants and for 

the media, which would contribute to increasing public awareness of the 

project and its ideas. 

 

Keywords: Project Management, Project Manager, Project Team, Sports Event 
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1  ÚVOD 

 

Pražský fotbalový svaz je významným subjektem v oblasti sportu na území 

Hlavního města Prahy. Kromě organizace a řízení pražských fotbalových soutěží 

výrazně směřuje svou činnost k dětem a mládeži. Snahou svazu je zprostředkovávat 

dětem sportovní náplň jejich volného času s cílem vychovat je k aktivnímu životnímu 

stylu, týmové spolupráci a smyslu pro fair-play. Zmíněného cíle se snaží dosáhnout 

zejména prostřednictvím několika projektů, jež jsou zaměřené na podporu dětí a 

mládeže. Mezi tyto projekty patří: „Dětský fotbalový pohár“, „Neberte nám naši hru“, 

„Tour de club“, Můj první klub“ aj.  

 

K největším projektům se řadí projekt „Neberte nám naši hru“, který jsem si 

vybral jako téma své diplomové práce. K výběru tématu mě vedla má osobní zkušenost 

s projektovou problematikou, týkající se chování rodičů při fotbalových utkáních 

malých dětí, jelikož jsem v nedávné minulosti působil jako trenér mladší přípravky 

v jednom z pražských klubů, a tak jsem se s nevhodným chováním rodičů k dětem 

osobně setkával. 

  

 Projekt „Neberte nám naši hru“ se zaměřuje na nevhodné chování rodičů při 

fotbalových trénincích a utkáních začínajících fotbalistů, zejména věkové kategorie 

mladší a starší přípravky. Cílem Pražského fotbalového svazu je prostřednictvím tohoto 

projektu změnit přístup a chování rodičů při sledování fotbalových aktivit jejich dětí. 

Samotný projekt je založen na akcích vyškoleného promotýmu, který propaguje 

projektové myšlenky a komunikuje o nich přímo s rodiči dětí. Úspěšnost projektu bude 

vzhledem k jeho osvětovému charakteru měřitelná až po několika letech jeho realizace. 

 

Velkou výhodou při zpracovávání diplomové práce byla má účast na tomto 

projektu od jeho premiérového ročníku v roce 2012, kdy jsem byl členem promotýmu. 

V dalších letech jsem se díky svému zaměstnání na Pražském fotbalovém svazu 

významně podílel přímo na jeho realizaci a to konkrétně z pozice marketingového 

manažera. Díky této skutečnosti jsem měl přístup k nejpodrobnějším informacím o 

celém projektu, které jsem se snažil zachytit a využít pro diplomovou práci. 
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 Mým cílem je nejen prostřednictvím diplomové práce přispět k úspěšnosti 

projektu „Neberte nám naši hru“, a to zejména formou navržení jednotlivých 

projektových prvků a celkové koncepce tak, aby došlo ke zkvalitnění projektu. Své 

návrhy jsem vypracoval na základě podrobného popisu realizace projektu v letech 2013 

a 2014, který byl proveden na základě metody pozorování v roli úplného účastníka. 

Další podklady, jež jsem využil, byly dotazníkové šetření zaměřené na rodiče dětí a dva 

kvalitativní rozhovory. 
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2  CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 
 

 

Cílem mé diplomové práce je podrobný popis realizace projektu „Neberte nám 

naši hru“ v letech 2013 a 2014 a na základě pozorování, dotazníkového šetření a 

kvalitativních rozhovorů navrhnout zlepšení pro realizaci dalších ročníků projektu. 

 

Úkoly práce 

- Představení Pražského fotbalového svazu na základě dostupných zdrojů 

- Představení projektu „Neberte nám naši hru“ a zhodnocení prvního ročníku 

- Popis realizace druhého ročníku projektu „Neberte nám naši hru“ na základě 

metody pozorování (role úplného účastníka) 

- Příprava dotazníku „Neberte nám naši hru“ a osnov ke kvalitativním 

rozhovorům 

- Realizace dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení 

- Realizace kvalitativních rozhovorů a jejich vyhodnocení 

- Průzkum mediální prezentace druhého ročníku projektu „Neberte nám naši hru“ 

- Vyhodnocení druhého ročníku projektu „Neberte nám naši hru“ 

- Popis realizace třetího ročníku projektu „Neberte nám naši hru“ na základě 

metody pozorování (role úplného účastníka) 

- Průzkum mediální prezentace třetího ročníku projektu „Neberte nám naši hru“ 

- Vyhodnocení třetího ročníku projektu „Neberte nám naši hru“ 

- Navržení možných zlepšení pro další ročníky projektu „Neberte nám naši hru“ 
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3  TEORETICKÁ VÝCHODISKA  

 

 Tato část diplomové práce je věnována převážně projektovému managementu, 

který je zde podrobně definován na základě odborné literatury. V úvodu je vymezen 

samotný pojem projekt a následně jsou klasifikovány fáze projektu dle jejich logické 

posloupnosti. Pozornost je rovněž věnována problematice projektového týmu, jeho 

stavbě, rolím jednotlivých členů, jejich vzájemné komunikaci i osobě projektového 

manažera. 

 Další podkapitola je věnována sportovní akci, zejména fázím jejího 

organizování. Uvedena je zde stručně rovněž problematika marketingu sportovní akce. 

 

3.1 Projektový management a management projektu – vymezení 

pojmů  
 

Pojem projektový management má základ v anglickém „project management“. 

Britská Asociace projektového managementu (The Association for Project 

Management, 2014, [online]) definuje termín projektový management jako „aplikaci 

procesů, metod, znalostí, dovedností a zkušeností k dosažení projektového cíle. Jelikož 

je projektový management poměrně obsáhlá oblast managementu, tak se však nahlížení 

mnoha odborníků vždy poněkud liší, což vede k existenci mnoha definic projektového 

managementu. Podle Kerznera (2009) představuje projektový management plánování, 

organizování, řízení a kontrolu zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který 

byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů. Svozilová (2011) hovoří o 

projektovém managementu jako o krátkodobě vynaloženém úsilí, které je doprovázeno 

aplikací znalostí, metod, jehož účelem je přeměna materiálních a nemateriálních zdrojů 

na soubor předmětů, služeb nebo jejich kombinace tak, aby bylo dosaženo vytyčených 

cílů.          

 Poněkud odlišný pohled mají Šajdlerová s Konečným (2008), kteří na anglický 

termín „project management“ nahlíží a překládají jej dvěma způsoby. První variantou je 

management projektu, který představuje specifickou metodiku pro plánování, řízení a 

realizaci projektu, jehož cíle musí být dosaženo v požadovaném čase, nákladech a 

kvalitě. Druhou možností překladu je projektový management, jehož význam je 

mnohem širší. Kromě managementu jednotlivých projektů zahrnuje i jejich 
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organizování a koordinování. Projektový management tak může být chápán i jako 

nadstavba managementu jednotlivých projektů. 

3.2 Projekt a jeho charakteristika 
 

Původ slova projekt se nachází v latině a to konkrétně ve slově proicere, jehož 

význam je hodit něco dopředu. Podrobně můžeme slovo rozebrat na pro, což označuje 

něco, co předchází určité aktivitě v čase, a iacere, což znamená hodit. Anglické slovo 

project lze tedy přeložit jako „to co přijde předtím, než něco nastane“ (Štefánek a kol., 

2011, s. 12). 

Současná odborná literatura má pro projekt, mnoho různých definic. Ve všech se 

sice opakují určité aspekty, které jsou pro projekt stěžejní, avšak nalezneme v nich i 

rozdíly, které následně ovlivní celkový výklad projektového managementu každé 

publikace věnující se tomuto oboru. Na následujících řádcích je uvedeno, jak chápou 

projekt vybraní odborníci na projektový management. 

Newton (2008) v projektu spatřuje způsob práce, způsob organizace lidí a 

způsob řízení úkolů, jež celkově pokládá za určitý styl koordinace a řízení prací. 

Harrington (2006) vidí projekt jako dočasné úsilí vytvořit jedinečný produkt či službu. 

 Němec (2011) definuje projekt jako cílevědomý návrh na uskutečnění určité 

inovace a to v daných termínech zahájení a ukončení. Z této definice vyplývá záměr, 

který sleduje konkrétní cíl, definuje strategii, která vede k dosažení daného cíle a jasně 

vymezuje jeho začátek a konec Návrh rovněž určuje nezbytně nutné zdroje a náklady a 

zároveň i očekávané přínosy plynoucí z realizace záměru.  

Štefánek a kol. (2011) definují projekt na základě pěti atributů, kterými jsou: 

Jedinečnost 

Tento atribut se vztahuje převážně k cíli projektu a hovoří o tom, jak originální 

problém je řešen a jak jedinečný výstup z něho bude. Rosenau (2007) o jedinečnosti 

projektu dále říká, že ač se některý projekt značně podobá jinému projektu, tak existují 

určité prvky, jež mezi sebou projekty odlišují a dělají z nich jedinečné. Může se jednat o 

jinou skupinu lidí, která na projektu pracuje či odlišné prostředí či místo, ve kterém se 

projekt realizuje. 

Komplexnost 

Komplexnost reprezentuje různorodost metod, jež jsou vyžívány dle potřeb 

v průběhu životního cyklu projektu. 
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Vysoká míra nejistoty 

Důsledkem toho, že každý projekt je originál, tak především při zahájení jej 

doprovází vysoká míra nejistoty, z které plynou buď rizika anebo příležitosti. Schwalbe 

(2007) hovoří o tom, že součástí projektu je neurčitost, jelikož lze velmi těžko přesně 

nadefinovat cíle projektu, odhadnout dobu, jež bude potřebná k jeho dokončení a 

stanovit potřebné náklady. Vliv na míru neurčitosti mají i vnější faktory, jimiž může být 

například krach dodavatelské firmy či náhlé onemocnění člena projektového týmu. 

Vymezenost 

Projekt je vymezen časem, financemi, lidskými a materiálními zdroji a na 

základě jejich dostupnosti je stanoven rozsah projektu.  

Tým 

Projekt je realizován projektovým týmem, který vzniká v době zahájení projektu 

a zaniká, tj. je rozpuštěn v momentě jeho ukončení. 

3.3 Trojimperativ 
 

Mnoho autorů uvádí ve svých publikacích tzv. trojimperativ projektu. Známá 

označení jsou rovněž projektový trojúhelník či magický trojúhelník projektového řízení. 

 Rosenau (2007) hovoří o trojimperativu projektu, který je tvořen třemi 

základními parametry projektu a to kvalitou provedení, časem a náklady. Parametr 

kvality provedení někteří autoři nahrazují dostupností zdrojů (Svozilová 2011), cílem 

projektu (Doležal, Máchal, Lacko a kol, 2009) či rozsahem (Schwalby, 2007).  

Všichni autoři se však shodují na tom, že zmíněné tři parametry jsou spolu 

velice úzce provázány. To znamená, že pokud dojde ke změně jednoho z parametrů, tak 

to má automatický vliv na zbylé dva. Pokud například budeme chtít doručit výstup 

projektu v kratším čase, tak při zachování stejné kvality budeme muset investovat více 

finančních prostředků. Z tohoto důvodu by se měl projektový tým snažit dodržovat 

rovnováhu mezi jednotlivými parametry a to po celou dobu realizace projektu. 

(Štefánek a kol., 2011). S tím souhlasí i Svozilová (2011), podle které pro úspěšné 

ukončení zahájeného projektu platí, že musí být tento dynamický systém udržován 

v rovnováze. Dvořák (2008) oproti jiným autorům poukazuje na skutečnost, že 

realizovat projekt úspěšný, dle splnění všech rovin trojimperativu se podaří velice 

zřídka, a proto je třeba si správně nastavit priority, jelikož úspěšně řídit projekt znamená 

dosáhnout jeho cíle, nikoliv však splnit jeho každý jednotlivý úkol. 
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3.4 Kategorie projektů 
 

Projekty mohou být velmi různorodé, ať už co se týká samotné oblasti rozsahu 

projektu, nákladů i času. Projekty klasifikují Šajdlerová a Konečný (2008) do 

následujících kategorií: 

Komplexní projekty 

Tyto projekty jsou jedinečné, dlouhodobé a neopakovatelné. Pro jejich realizaci 

je potřeba mnoho činností a z tohoto důvodu je nutná speciální organizační struktura. 

Projekt má vysoké náklady, je zde velký počet zdrojů a rovněž se v rámci projektu 

realizuje mnoho subprojektů. 

Speciální projekty 

Jedná se o střednědobé projekty, které vyžadují nižší rozsah činností. Na 

projektu pracuje větší organizační jednotka, jež se skládá z dočasně přiřazených 

pracovníků. Výše zdrojů a nákladů je odpovídající. 

 Jednoduché projekty 

Tyto projekty jsou krátkodobé, řádově se jedná o měsíce. Cíle těchto projektů 

jsou poměrně jednoduché a jsou zhotovitelné jednou osobou. Pro jejich realizaci je 

potřeba několika málo činností a za využití standardizovaných postupů. 

3.5 Životní cyklus projektu 
 

Podle Svozilové (2011) každý projekt představuje určitý proces, jenž se v době 

své existence vyvíjí a nachází se v různých fázích, které souhrnně nazýváme životním 

cyklem projektu, jenž je ohraničen jeho začátkem a koncem. Skalický, Jermář a 

Svoboda (2010) popisují životní cyklus projektu jako sekvenci jednotlivých 

projektových fází je určena věcnou návazností projektových činností. Zpravidla musí 

být činnosti fáze předcházející ukončeny dříve, než započnou činnosti fáze následující. 

Z hlediska názvosloví jednotlivých projektových fází neexistuje v odborné 

literatuře jednoznačná shoda. Štefánek a kol.(2011) hovoří o předprojektové, projektové 

a poprojektové fázi. Každá z těchto fází má svá specifika a je přímo závislá na fázi 

předcházející. Je velice důležité, aby každé fázi bylo věnováno potřebné množství 

pozornosti, kolik je třeba pro splnění stanoveného projektového cíle. Ač se jedná o 

projekt malého či velkého rozsahu, tak je postup vždy obdobný a žádná z fází se nesmí 

vynechat. 
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Předprojektová fáze zahrnuje tři základní kroky. Prvním je formování myšlenek, 

do kterého spadá rozhodnutí, zdali je projekt proveditelný a bude se realizovat. 

V případě malých projektů může mít toto formování myšlenek neformální charakter ve 

formě diskuze, kdy rozhodnutí je dáno pouze slovním odsouhlasením. Pokud dojde ke 

kladnému rozhodnutí, tedy, že se projekt bude realizovat, tak následuje plánování 

realizace. Úkolem plánování je sestavit podrobný plán, jenž popíše, jak se dosáhne 

projektových cílů. Třetí krok před realizací projektu představuje kontrola a schválení. 

To představuje kontrolu, zdali všichni pracovníci přesně vědí, co jejich úkolem a 

zadavatel projektu je s plánem realizace seznámen a schválil jej. 

 Projektová fáze je díky velkému počtu činností a aktivit, které probíhají 

současně, nejnáročnější fází z hlediska řízení. Její úspěšnost je závislá na kvalitě plánu 

projektu a schopnostech členů projektového týmu. Projektová fáze je ukončena 

předáním plánovaného výstupu, jenž může mít mnoho podob. Ačkoliv častá představa 

členů projektového týmu je, že předáním výstupu projekt končí, tak tomu tak není. 

 Neméně důležitá je i poprojektová fáze, která slouží především ke schválení 

finální podoby výstupu zadavatelem a celkovému zhodnocení projektu. Kromě 

samotného zhodnocení projektu uvádí Dvořák, Répal a Mareček (2011) důležitost 

schopnosti i v této fázi se dívat do budoucna, jelikož se to bohatě vrátí. Pro 

projektového manažera to znamená uvědomit si chyby v právě ukončeném projektu a 

vyvarovat se jich v tom následujícím. Jednotlivé projekty jsou totiž sice unikátní, ale 

přesto lze v jejich realizacích nalézt společné prvky. 

3.6 Management projektu 
 

 Oproti běžnému managementu (řízení) je třeba z důvodu specifické povahy 

projektů využít pro jejich řízení specifické nástroje a techniky, které lze souhrnně 

označit management projektu. Hlavní rozdíly mezi managementem projektu a běžným 

řízením představuje cíl a čas. Management projektu je zaměřen na určitý konkrétní cíl, 

kterého je třeba dosáhnout během určité doby a to prostřednictvím daných zdrojů. 

Běžné řízení naopak představuje dlouhodobý kontinuální proces, jenž má za cíl 

zachování stávajícího stavu objektu, případně zajištění jeho budoucího rozvoje. Lze říci, 

že se jedná o nepřetržité řízení, které není časově omezeno. Činnosti se v rámci běžného 

řízení opakují a stávají se rutinními, čímž se výrazně liší od projektů (Dolanský, 

Měkota, Němec, 1996). 
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 Management projektu zahrnuje dvě základní skupiny činností, kterými jsou 

plánování projektu a řízení realizace projektu. Aby mohlo vůbec započnout plánování 

projektu jsou stěžejní výchozí podmínky projektu. Ty představují výchozí požadavky od 

zadavatele projektu, zpracované představitelem vrcholného managementu, jež jsou 

orientovány především na cíle a strategii projektu. Struktura a charakter zmíněných 

požadavků závisí na rozsahu, složitosti a důležitosti konkrétního projektu. Výchozí 

požadavky projektu by měly mít vždy písemnou podobu a měly by být vždy 

odsouhlasené a podepsané vrcholovým manažerem, který je předá manažerovi projektu. 

K výchozím podmínkám projektu zpravidla patří: 

- základní cíle projektu, 

- základní lhůtové termíny tj. (dokončení projektu, etap…) 

- priority (úkolů, potřebných zdrojů atd.), 

- rozpočet, 

- zodpovědnosti a pravomoci manažera projektu a dalších zúčastněných 

pracovníků, 

- potřebné znalosti a dovednosti pracovníků, kteří se na projektových pracích 

budou podílet, 

- informační a komunikační požadavky, 

- způsob odsouhlasovacích procedur, 

- struktura a termíny předkládání průběžných zpráv, 

- systém kontroly, 

- předpokládané důsledky a problémy realizace projektu. 

 (Šajdlerová, Konečný, 2008. s. 18) 

3.6.1 Stanovení projektových cílů 

 

Pro každý projekt jsou velice zásadní projektové cíle, které představují slovní 

popis účelu, jehož má být prostřednictvím realizace projektu dosaženo. Ve většině 

případů se jedná o hierarchickou strukturu definovaných stavů, vlastností a podmínek, 

jež popisují budoucí výsledek projektu. V průběhu celého životního cyklu projektu hrají 

cíle velice důležitou roli. Ty nejdůležitější pak v následujících fázích projektu: 

- zahájení projektu – z cílů vychází zadání projektu a smlouva se zadavatelem 

- proces plánování – podstatné plánovací dokumenty vychází z definic 

projektových cílů 
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- uzavření projektu – úspěch projektu a soubor jeho výstupů je měřen podle 

stupně splnění jeho cílů 

(Svozilová, 2011). 

Jedním z klíčových faktorů pro úspěch projektu je správné definování jeho cílů. 

Čím nejednoznačněji je cíl definován, tak tím větším je pravděpodobnost, že některá ze 

zainteresovaných stran zjistí, že to, co je realizováno neodpovídá tomu, co bylo 

definováno. U definování cílů nejde jen o správný technický popis určitého stavu, ale je 

velice důležité, aby si různé zainteresované strany porozuměly v tom, jaký má být 

výstup projektu, k čemu má sloužit a ta jakých podmínek má být projektového cíle 

dosaženo. Pro dobré definování cílů se využívá technika SMART, podle níž by každý 

cíl měl být: 

- specifický – je třeba vědět „co“ je cílem 

- měřitelný – aby bylo možné určit, čeho jsme dosáhli 

- akceptovaný – všichni zainteresovaní vědí, o co se jedná a souhlasí 

- realistický – musí být dosažitelný 

- termínovaný – časově ohraničený 

 (Doležal a kol. 2009). 

3.6.2 Plánování projektu 

 

Proces plánování je jednou z nedílných součástí managementu projektu. Hlavní 

úloha tohoto procesu spočívá nejen ve stanovení projektových cílů, ale rovněž cest, jež 

povedou k dosažení zmíněných cílů. Z tohoto důvodu je proces plánování nejnáročnější 

oblastí managementu projektu, jelikož výrazně předurčuje konečný efekt realizovaného 

projektu. Hlavní rozdíl mezi jednotlivými plány různých projektů bývá v míře jejich 

podrobnosti. Ta je přímo úměrná druhu, rozsahu a komplexnosti konkrétního projektu 

(Dolanský, Měkota, Němec, 1996).  

Dvořák (2008) hovoří o plánování projektu jako o poslední fázi projektu, která 

se odehrává „nanečisto“. Po skončení této fáze se zdroje dají do pohybu a projekt zahájí 

definovanou cestu ke svému cíli.  

Poněkud odlišný pohled na proces plánování projektu mají Šajdlerová a 

Konečný (2008), kteří jej rozdělují na dvě následující části:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- definiční část, 

- popisná a přiřazovací část. 
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Definiční část projektového plánování se zabývá specifikací cílového stavu 

projektu. Dalším obsahem definiční části je soupis projektových činností včetně jejich 

charakteristik, požadované technickoekonomické parametry a také dekompozice, tedy 

rozložení, věcného a organizačního systému projektu. 

Popisná a přiřazovací část jednotlivým činnostem přiřazuje zdroje, pravomoci, 

zodpovědnosti, termíny, náklady a požadované kapacity. Tato přiřazení následně vedou 

k implementačním plánům, jež jsou výstupem této části projektového plánování. 

Implementační plány obsahují následující části: 

- časové plány činností, 

- časové plány milníků, 

- matici zodpovědností tj. plány přiřazení zodpovědností a pravomocí 

- časové plány nákladů a zdrojů, 

- plány kontrolních mechanismů, 

- plány rizik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(Dolanský, Měkota, Němec, 1996, s. 87) 

3.6.2.1 Plánování času 

 

Podle Doležala a kol. (2009) je čas jedním z klíčových parametrů každého 

projektu. Úspěch celého projektu bývá velmi často závislý na dodržení definovaného 

časového rámce. Z tohoto důvodu je času v rámci celého projektu věnována značná 

pozornost a je tedy třeba jej vnímat způsobem odpovídajícím jeho významnosti. 

Plánování času v projektu je klíčovou součástí procesu plánování projektu. 

Důvodem je skutečnost, že plánování času neprobíhá odděleně od ostatních činností a 

oblastí plánování a tvoří určitý podklad pro vše ostatní týkající se projektu (Doležal a 

kol., 2009). 

 

Svozilová (2011) z hlediska plánování času v rámci projektu hovoří o tzv. 

časovém rozpisu projektu. Ten by měl obsahovat veškeré důležité informace o tom, 

v jakých termínech a časových sledech budou práce na projektu probíhat. K jednotlivým 

časovým úsekům rozpisu řadí Svozilová realizační zdroje, které provádějí činnosti 

podle zadání těchto dílčích úseků. Tyto realizační zdroje jsou odpovědné za splnění 

úkolů a následnou realizaci výstupů, jež jsou spojené s konkrétním zadáním dílčího 

úkolu. Součástí celkového plánu projektu jsou i diagramy a harmonogramy různého 
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typu, jejichž přehlednost je důležitá pro úspěšné řízení projektu. Obsahem zmíněných 

harmonogramů a diagramů jsou například následující důležité informace: 

- milníky a důležité termíny projektu, 

- logické hierarchické struktury prací, jež jsou převedené do časových sledů 

úloh a úkolů, 

- údaje o předpokládané době trvání jednotlivých úseků práce, 

- vazby a souslednosti úseků práce, jež napomáhají zachování logiky výkonu 

prací i počasových změnách v harmonogramech, 

- jiné informace, které napomáhají údržbě harmonogramu ve vazbě na procesy 

„koordinace a řízení“ a „monitorování a kontrola“ v průběhu celého 

životního cyklu projektu. 

3.6.3 Realizace projektu 

 

Realizační proces projektu navazuje na plánování, jehož výsledkem je konkrétní 

plán projektu. Ten je následně využíván projektovými manažery jako srovnávací 

základna pro porovnávání dosažených výsledků, řešení nastalých odchylek a podávání 

zpráv vrcholovému managementu o průběhu realizace projektu (Němec, 2002). 

Autoři Dolanský, Měkota a Němec (1996) klasifikují v rámci řízení realizace 

projektu šest systémů, které se vzájemně doplňují a pomáhají manažerům při řízení 

projektu. Zmíněnými systémy jsou: 

Systém kontroly průběhu realizace projektu 

Kontrola průběhu realizace projektu se zaměřuje především na kontrolu plnění 

termínů, využívání zdrojů, čerpání nákladů a úroveň kvality provedení projektových 

činností. Smyslem kontrolního systému procesu řízení realizace projektu je identifikace 

disproporcí mezi skutečným a plánovaným průběhem realizace a jejich následné 

odstranění, které umožní dosažení původních projektových cílů. 

Informační systém 

Úkolem informačního systému je identifikace, sběr, analýza a vyhodnocování 

informací o průběhu projektu. Tyto získané informace následně využívají manažeři 

projektu pro svá rozhodnutí v průběhu realizace projektu. 

Systém usměrňování 

Pomocí systému usměrňování se zabezpečuje soulad plánovaného a skutečného 

průběhu realizace projektu. Hlavní roli v zajišťování tohoto systému mají projektoví 

manažeři. 
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Rozhodovací systém 

Rozhodovací systém je zaměřen na volbu nejefektivnějších variant realizace 

jednotlivých projektových činností. Projektoví manažeři se v rámci tohoto systému 

rozhodují na základě disponibilních informací a kritérií určených pro jejich posuzování. 

Motivační systém 

Posláním motivačního systému je vytváření motivujícího prostředí a sdílení 

společných vizí všech subjektů, jež se podílejí na realizaci projektu. 

Administrativně-technický systém 

Administrativně-technický systém je důležitou podpůrnou složkou řízení 

realizace projektu, která zahrnuje například dokumentační práce managementu, 

výkaznictví, administrativní činnosti, softwarovou podporu atd. 

 

Celkový průběh realizace projektu a proces jeho řízení může ovlivnit řada příčin. 

Konečný a Šajdlerová (2008, s. 117) klasifikují následující příčiny: 

- neúplné zadání projektu, 

- změny zadání projektu v průběhu realizace, 

- nepřesně určené požadavky na zdroje, 

- nepřesně odhadnuté projektové náklady, nedostatečně provedená 

dekompozice projektu, tedy stanovení všech projektových činností, příp. 

etap. 

- nedostatečná kvalifikace řídících a výkonných pracovníků, kteří se podílejí 

na realizaci projektu. 

3.6.3.1 Průběžné mapování stavu realizace projektu 

 

V průběhu realizační fáze projektu je velice důležité kontinuálně získávat 

informace, které umožňují identifikovat skutečný stav, v němž se projekt nachází. Tyto 

informace mohou mít charakter tvrdých či měkkých dat. Znakem tvrdých dat jsou jejich 

číselné hodnoty, jež jsou výsledkem určitého měření, např. čerpání zdrojů nebo plnění 

termínů. Velice důležité pro řízení realizace projektu jsou však i měkká data, která 

bývají získávána prostřednictvím neformálních vztahů a charakterizují výskyt rizik, 

určitých pocitů nebo motivační případně komunikační problémy. Analýzou obou typů 

dat lze velmi často predikovat potenciální nepříznivý vývoj projektu, a proto by jim 

měli projektoví manažeři věnovat patřičnou pozornost (1996, Dolanský, Měkota, 

Němec). 
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Dolanský, Měkota a Němec (1996) rovněž klasifikují za základní nástroje 

průběžného mapování realizace projektu porady a komunikační strategii realizace 

projektu.  

V rámci jakéhokoliv projektu mají porady projektového týmu velice důležitou 

roli. Jejich smyslem je pomáhat tomu, aby se projekt posouval dopředu v potřebném 

tempu. Je však velice důležité, aby porady byly produktivní nikoliv mrhání časem při 

minimálním užitku. Porady v rámci projektového řízení mohou mít různý charakter od 

neformálních a neplánovaných setkání až po významná setkání s prezentacemi. 

Základem každé porady či schůzky by měl bít nějaký cíl nebo důvod, kvůli kterému se 

koná. (Barker, Cole, 2009). 

 Dolanský, Měkota a Němec (1996, s. 168) dělí porady dle charakteristiky na: 

- pravidelné porady, 

- porady zaměřené na kvalitu, 

- plánovací porady, 

- koordinační porady, 

- informační porady. 

Barker a Cole (2009) zdůrazňují, že osud porady, tedy zdali bude mít smysl a 

bude produktivní, záleží již na její přípravě. Té je třeba věnovat velkou pozornost a 

úsilí. Organizátor porady by se měl v rámci přípravy porady zaměřit především na 

následující body: 

 

- Stanovení cíle a sestavení programu 

Porada by měla mít jasný cíl, kterého chce její organizátor dosáhnout. 

K dosažení tohoto cíle by měl přispět program porady, který by měl být předem 

rozeslán jejím účastníkům s žádostí o případné připomínky. 

 

- Výběr správných lidí, kteří budou pozváni 

K dosažení cíle porady je důležité, aby každý účastník porady byl 

potenciálním přínosem vzhledem k projednávanému tématu a byl k němu 

zároveň na tomto tématu zainteresovaný. Doporučovaný počet účastníků porady 

je šest. (Doležal, a kol., 2009). 
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- Výběr správného místa pro uskutečnění porady 

Samozřejmostí pro každou poradu je klid v místě konání, avšak v některých 

případech jsou potřeba například technické pomůcky, např. promítací plátno pro 

prezentaci, a proto i správný výběr místa konání přispívá k dosažení jejího cíle. 

 

Komunikační strategie realizace projektu představuje významný nástroj pro 

kontrolní a řídící procedury projektu. Pro efektivní komunikaci v rámci projektového 

týmu je nutné stanovit způsoby, strategie a prostředky, které budou v rámci komunikace 

jednotlivými členy využívány (Dolanský, Měkota a Němec, 1996). Svozilová (2011) 

definuje účel projektové komunikace jako spolehlivé zajištění všech potřeb předání 

informací, koordinace úkolů, kontroly a i všech nezbytných zpětných vazeb. Celkově je 

systém komunikace velice komplikovaný a Svozilová (2011) jej popisuje jako 

komunikační prostředí obsahující následující aspekty: 

- Komunikační síť 

Je tvořena jednotlivými členy projektového týmu a spojeními mezi nimi. 

- Komunikační kanály 

Komunikační kanály umožňují efektivní distribuci a sdílení informací 

v rámci komunikační sítě. 

- Komunikační média 

Představují nositele informací v komunikačních kanálech. 

- Komunikační příležitosti 

Komunikační příležitosti představují situaci, kdy dochází k předání 

informací. Některé informace jsou distribuovány v okamžiku jejich vzniku či 

potřeby a jiné typy informací jsou předávány a sdíleny v pravidelných 

intervalech např. na poradách. 

- Obsahové zaměření 

Podle zaměření lze klasifikovat informace na dva druhy. Prvním jsou 

informace zaměřené na řízení projektu, k nimž jsou zahrnovány informace 

týkající se koordinace, řízení, kontroly a hlášení průběžného stavu projektu. 

Druhým typem jsou informace zaměřené na řízení předmětu projektu. Jedná 

se tedy o předávání a sdílení informací, které například vysvětlují zadání či 

know how. 
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3.7 Projektový manažer 
 

 Za řízení chodu každého projektu je zodpovědný vedoucí pracovník, který je 

nazýván projektový manažer. Ačkoliv se práce projektového manažera může vzhledem 

k druhu projektu lišit, tak lze říci, že projektový manažer je odpovědný za vymezení 

práce, její plánování, stanovení rozsahu potřebných zdrojů a dále zajištění těchto zdrojů. 

(Newton, 2008) 

Jermář, Skalický a Svoboda (2010) definují manažera projektu jako osobu, která 

je vybavená příslušnou působností, pravomocemi, odpovědností, disponující vhodnými 

osobnostními vlastnostmi, která organizuje a koordinuje úsilí, jež by mělo vést 

k dosažení záměrů projektu.  

Projektový manažer může znamenat přímo profesi, avšak ne vždy. Newton 

(2009) definuje profesionálního projektového manažera jako osobu, jejímž plným 

pracovním úvazkem je být projektovým manažerem. Druhou možností je, že někdo 

přijme roli projektového manažera pro určitý projekt, ale zároveň je i nadále v jiné 

pracovní funkci, kde plní jiné úkoly. 

Aby mohl být projektový manažer skvělý nikoliv průměrný, tak dle Newtona 

(2008) by měl mít tři charakterové vlastnosti, kterými jsou pocit vlastnictví, správný 

úsudek a být kreativní. Pocit vlastnictví Newton vysvětluje jako druh myšlení, které lidi 

nutí, aby pracovali dobře a s vysokým nasazením. Lze jej vidět jako sílu, která přiměje 

lidi, aby byli zaujati jistou činností a nebyli k ní lhostejní. Správný úsudek je v rámci 

řízení projektů podle Newtona velice důležitý vzhledem k tomu, že každý projekt je jiný 

a přístup k jeho řízení musí být přizpůsobován nastalým situacím, při nichž musí 

projektový manažer rozhodovat. Kreativitu projektový manažer potřebuje ve chvíli, kdy 

je potřeba vyřešit problémy a odstranit překážky, které se objeví na cestě 

k projektovému cíli. Tyto překážky je třeba odstranit tak, aby byl úspěch projektu i 

nadále možný. 

Podle Hamiltona (2010) by měl úspěšný projektový manažer mít následující 

dovednosti: 

- komunikace, 

- organizování, 

- týmový rozvoj, 

- vedení lidí, 

- odolnost proti stresu, 
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- znalost oboru. 

Projektový manažer má v rámci řízení projektu mnoho úkolů, které musí splnit. 

Jermář, Skalický a Svoboda (2008) je klasifikují následovně: 

- kontrola včasné realizace úkolů a činností a posouzení, zdali případné 

zdržení neohrozí plnění dalších úkolů a tím i celý projekt 

- včasná identifikace možného vzniku problému a přijetí takových opatření, 

jež eliminují jeho rozšíření 

- monitorování projektu a vyhodnocování stavu plnění 

- včasné reagování na odchylky od plánovaného průběhu projektu 

- plánování požadavků na zdroje tak, aby byly v souladu s plánem 

projektových prací 

- rozlišování priorit jednotlivých činností z hlediska požadavků na omezené 

zdroje 

- aktivní a asertivní řešení vztahů v rámci projektu 

- aplikace zásad projektového řízení 

- objektivní a věcná komunikace všech relevantních záležitostí týkající se 

organizování a řízení projektu 

- řízení přenosu informací do realizačních výstupů projektu. 

3.8 Projektový tým 
 

Projektový tým je organizovaná skupina lidí, kteří se podílejí na provádění jak 

individuálních, tak společných úkolů v rámci projektu. Zároveň dosahují skrze dílčí cíle 

jednotlivců celkového cíle projektu. Někteří členové projektového týmu pracují na plný 

úvazek a někteří pouze na částečný dle potřeby projektu (Lewinson, 2010, [online]). 

 Při sestavování projektového týmu je třeba nejdříve pečlivě identifikovat 

potřebné dovednosti a znalosti a až poté hledat pracovníky, kteří těmto požadavkům 

vyhovují. Jednotlivé pracovníky vybírá do projektového týmu povětšinou manažer 

projektu společně s dozorem projektu. Pokud projektový tým tvoří člen vrcholového 

managementu a manažer projektu nemá vliv na jeho složení, tak hrozí riziko, že budou 

vybráni nevhodní pracovníci a ti mohou úspěšnost projektu negativně ovlivnit 

(Dolanský, Měkota a Němec, 1996). 

 Podle Svozilové (2001, s. 153) jsou pro obsazení jednotlivých pozic 

v projektovém týmu zpravidla rozhodující následující skutečnosti: 
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- odbornost a úroveň kvalifikace vzhledem k požadovanému výkonu, 

- dostupnost v čase s ohledem na harmonogram, 

- náklady na výkon identifikované činnosti s ohledem na rozpočet. 

Sestavení projektového týmu z dostatečně kvalifikovaných lidí pro práci na 

určitém projektu však ještě není zárukou dosažení všech cílů projektu. Úkolem 

projektového manažera je podniknout takové kroky, aby všichni spolupracovali jako 

tým. Hlavním cílem samotného projektového týmu by měl být jeho rozvoj, který 

spočívá v budování schopností jeho jednotlivých členů i skupiny s cílem zvýšení 

efektivity projektu (Schwalbe, 2007). Pokud projektový tým pracuje dobře a dochází 

k tomu, že tým dosahuje takových výsledků, které převyšují potenciální součet výsledků 

prací jednotlivých členů týmu, pokud by pracovali odděleně. Tento efekt Dolanský, 

Němec a Měkota (1996) nazývají synergickým a hovoří o synergickém efektu například 

u metody tvůrčího myšlení tzv. brainstormingu. Potůček (2006) popisuje tuto metodu 

jako systematicky vedenou skupinovou diskuzi s cílem podnítit tvůrčí myšlenky a nová 

řešení týkající se předem zvoleného problému. Brainstorming vychází ze zásady, že 

pokud se v rámci diskuze přednese, co nejvíce návrhů na řešení problémů, tak je větší 

pravděpodobnost, že bude mezi nimi ten nejpodnětnější či nejoriginálnější. Podle 

Plamínka (2008) je brainstorming vhodný převážně pro skupiny čítající zhruba deset 

lidí. Dále Plamínek (2008) poukazuje na důležitost uvolněné atmosféry, která podporuje 

invenci a na pravidlo o tom, že v průběhu brainstormingu se nápady nikdy nehodnotí. 

Hodnocení nápadů by totiž zpomalovalo průběh brainstormingu a také by snižovalo 

ochotu lidí říkat nehotové či dokonce bláznivé myšlenky. 

Schwalby (2006, s. 406) popisuje rozvoj týmu prostřednictvím tzv. Tuckmanova 

modelu v pěti následujících etapách: 

- etapa formování – vzájemné představení členů týmu, 

- etapa „vtrhnutí“ – vzniká v okamžiku, kdy mají členové projektového týmu 

odlišné názory na jeho činnost a dochází ke konfliktům, 

- etapa normování – probíhá poté, kdy členové projektového týmu vytvoří 

společnou metodu práce a místo konfliktů a nedůvěry z etapy „vtrhnutí“ 

dochází k vzájemné kooperaci, 

- etapa výkonu – důraz je kladen na dosažení cílů týmu, nikoliv na práce nad 

týmovými procesy. Projektový tým v této etapě již dokáže zvládnout i 

složitější úkoly a dovede si poradit i s rozsáhlými změnami. 
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- etapa ukončení – znamená rozpad týmu, který zvládl úspěšně splnit své cíle. 

3.8.1 Týmové role 

 

Jedním z předpokladů pro úspěšnou a kvalitní práci projektového týmu je mimo 

samotného výběru pracovníků rovněž zaujetí správných projektových rolí a jejich 

obsazení v plném rozsahu. Je třeba říci, že každý člověk má předpoklady pro různé 

týmové role, což znamená, že v určitých situacích přijímá typické role chování a 

přístupy k plnění zadaných úkolů a nastalých problémů. Týmové role dělíme na: 

- Koordinátor 

- Vyzyvatel 

- Realizátor 

- Myslitel 

- Týmový pracovník. 

Role koordinátora se vyznačuje vyjasňováním cílů, zapojováním jednotlivých 

členů týmu a organizováním činnosti projektového týmu. Vyzyvatel se zaměřuje na 

efektivitu práce týmu a dožaduje se zlepšení výsledků, čehož se snaží docílit i 

vyvoláváním tvůrčích „konfliktů“. Realizátor je člen týmu, který zná veškeré postupy a 

procedury a vykonává je. Nová řešení vyhledává myslitel, jenž rovněž zkoumá 

předložené myšlenky a hodnotí jejich možný přínos pro dosažení projektových cílů. 

Důležitou roli zastupuje i týmový pracovník, který má za úkol stmelovat tým, uvolňovat 

případné napětí mezi členy týmu a udržovat ideálně harmonické pracovní vztahy 

(Bartošová, Bartoš, Ponikelský, 2011). 

3.8.2 Vedení projektového týmu 

 

 Základem pro účinné vedení projektového týmu je dle Barkera a Colea (2009) 

propracovaný plán, avšak klíčovou roli představuje projektový manažer. Ten by měl 

pracovat tak, aby u všech členů týmu vytvářel důvěru v projekt a podněcoval u nich to, 

aby ze sebe vydali to nejlepší. K tomu by mělo přispět specifické chování manažera, 

které bude splňovat následující atributy (Barker, Cole, 2009, s. 93): 

- Být příkladem – svým chováním by měl projektový manažer vytvořit určitý 

standard, který mohou členové týmu následovat. 

- Nic nevzdávat – projektový manažer musí u své práce vytrvat, dokud není 

dokončena. 
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- Být upřímný, ale zdvořilý – upřímnost představuje nejlepší politiku, ale 

nesmí se používat tak, aby poškodila pracovní vztahy. 

- Být spravedlivý – projektový manažer by měl dodržovat principy 

rovnoprávnosti a spravedlivého zacházení vůči všem členům týmu. 

- Být přesvědčivý – své argumenty a rozhodnutí musí projektový manažer mít 

logicky utříděné a projektovému týmu je musí předkládat jasně a přímo. 

Podle Bendové (2012) ovlivňují samotné vedení týmu čtyři faktory, kterými 

jsou: 

-  smysl-úkol, 

-  procesy, 

-  lidé, 

-  vedoucí týmu. 

 U prvního uvedeného faktoru jde o uvědomění si jakého cíle a výsledků je třeba 

dosáhnout. Procesy představují cesty, kterými tým hodlá jít za vytyčenými cíli, resp. 

metody, jichž používá. Lidé, tedy členové projektové týmu, jsou klíčové pro 

projektového manažera. Ten musí znát jejich schopnosti, ale třeba i osobní potřeby, aby 

věděl, co je motivuje. U vedoucího týmu, tedy projektového manažera, je v otázce 

vedení zásadní, jaký způsob pro vedení bude využívat. 

Plamínek (2008) hovoří o dvojdimenzionálním modelu stylu řízení týmů, u 

kterého první dimenzí je orientace na procesy a výsledky a druhá dimenze je 

orientovaná na členy týmu a na sebe, tedy osobu projektového manažera. V rámci 

těchto dvou dimenzí klasifikuje Plamínek čtyři druhy řízení, kterými jsou: 

Direktivní řízení 

Tento druh řízení je orientován na výsledky, resp úspěšné plnění úkolů a 

respektu vůči projektovému manažerovi, který o všem rozhoduje. 

Formální řízení 

Formální řízení je orientováno na procesy a projektového manažera a jedná se o 

řízení tzv. „na efekt“, kdy je důležitost kladena na formální pořádek, avšak ne na 

skutečnou výkonnost týmu. 

Liberální řízení 

Toto řízení je orientováno na procesy a členy týmu. Charakteristickými znaky 

jsou volný styl řízení a vysoká míra delegování povinností manažera na členy týmu. 

Výsledkem tohoto řízení bývá malá efektivnost a slabé dosahování cílů. 
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 Týmové řízení 

Týmové řízení je orientováno na výsledky a členy týmu. Charakteristický je 

vysoký zájem manažera o členy týmu, jejich motivy a vztahy v projektovém týmu. 

Tento zájem však je vždy až za důrazem na dosahování cílů. Projektový manažer 

prostřednictvím vhodných stimulů motivuje a podporuje členy týmu v jejich rozvoji a 

realizaci a tímto způsobem směřuje projektový tým jako celek k dosažení cílů. 

3.10 Sportovní akce a její realizace 
 

  Sportovní akce může mít velmi mnoho podob a lze ji charakterizovat z širšího a 

užšího pojetí. V prvním případě se vychází z rozsáhlého pojetí sportu, které představuje 

všechny formy fyzické aktivity a není podstatné, zdali jde o náhodnou nebo pravidelnou 

účast. Smyslem těchto aktivit může být zdokonalení fyzické a duševní kondice, 

budování společenských vztahů nebo mohou mít soutěžní prvek. Ze zmíněného 

vyplývá, že v širším pojetí sportovní akce zahrnuje jak dětský sportovní den regionální 

úrovně, tak i olympijské hry. V užším pojetí sportovní akci lze definovat jako 

jednorázovou sportovní událost, na které se soutěží v jednom či více sportovních 

odvětví. Doba trvání sportovních akcí je různá, některé trvají hodiny, jiné až několik 

dní. (Novotný 2011). 

3.10.1 Fáze organizování sportovní akce 

 

Podobně jako projekt, tak i průběh sportovní akce má několik na sebe 

navazujících fází. Novotný (2010, s. 101) klasifikuje čtyři následující fáze: 

1. Rozhodování o uspořádání sportovní akce 

2. Přípravná fáze akce 

3. Vlastní konání akce 

4. Uzavření a ukončení akce 

První fáze rozhodování o uspořádání akce je velice závislá na charakteru a 

velikosti akce. Zásadní rozdíly jsou v časových termínech, kdy je nutné rozhodnout o 

pořadateli akce. Nejdelší termíny, tedy i časové intervaly pro rozhodnutí a určení 

pořadatele bývají u nejvýznamnějších mezinárodních akcí, mezi něž řadíme olympijské 

hry či mistrovství světa ve fotbale. 



32 

 

Prvotní kroky přípravné fáze již musí mít pořadatel akce promyšlené ještě před 

oficiálním oznámením, že bude akci pořádat v konkrétním termínu. Mezi důležité úkoly 

přípravné fáze patří například: 

- Ujasnění rozsahu sportovní akce, počet kategorií a systém soutěže  

- Příprava předběžných pokynů pro účastníky akce 

- Uvedení konání akce na termínovou listinu příslušného sportovního svazu 

obsahující termín přihlášek a výši startovného 

- Zajištění dopravní obslužnosti v termínu konání sportovní akce a dále 

zajištění parkovacích míst pro účastníky akce 

- Zabezpečení ubytování účastníků a jejich dopravy do místa konání akce 

- Projednání posílení veřejné dopravy v době konání akce, v případě velkého 

počtu účastníků, mezi ně řadíme aktivní sportovce i pasivní diváky 

- Určení hlavních funkcí pro zajištění sportovní akce. Nejčastěji bývají 

ustanoveny komise se specifickým zaměřením např. sportovně-technická, 

propagační, marketingová, ekonomická atd. 

- Vytvoření pracovního týmu, jenž bude akci organizovat. Velmi často jsou 

jednotlivé osoby vybíráni z jednotlivých komisí a bývá uplatňována zásada 

jediného ředitele akce či předsedy organizačního výboru 

- Sestavení podrobných propozic akce a jejich rozeslání účastníkům 

- Zveřejnění informace o konání akce na webových stránkách pořadatele a 

příslušného sportovního svazu 

Před začátkem vlastní akce je velice důležitá poslední přípravná schůze, jejímž 

cílem je kontrola, zdali je vše potřebné připraveno a určení přesného času pro realizační 

tým k zahájení akce. Na začátku sportovní akce bývá užitečná schůzka pro vedoucí 

zúčastněných týmů. V samotném průběhu, pokud nenastanou velké problémy, tak 

ředitel akce pouze kontroluje a případně komunikuje s jejími účastníky. Pokud se jedná 

o několikadenní akci, tak probíhají pravidelné večerní schůzky, na kterých se hodnotí 

dosavadní průběh, a případně se přijímají opatření pro odstranění nedostatků v dalších 

dnech. Vyvrcholením každé akce je slavnostní vyhlášení výsledků a oficiální zakončení. 

Závěrečná fáze uzavření a ukončení akce zahrnuje úklid místa konání akce a 

odvoz veškerého pořadatelského zařízení. Prostor, kde se akce konala, se následně 

předá jejímu správci, vlastníkovi či jiné zodpovědné osobě. Ředitel závodu poté 
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poděkuje všem spolupracovníkům za jejich činnost. Na závěr z hlediska dokumentace je 

třeba uzavření účetnictví sportovní akce a vypracovaní závěrečné hodnotící zprávy.  

3.10.2 Marketing sportovní akce 

 

Základem marketingu sportovních akcí je „event marketing“, který Šindler 

(2003) definuje jako zinscenování zážitků, jež jsou zprostředkované uspořádáním akce, 

a mají za úkol vyvolat psychické a emocionální podněty, které podpoří image firmy 

případně její produkty. 

Marketing sportovní akce dle Novotného (2011) zahrnuje specifické činnosti a 

řadí mezi ně: 

- Zajištění soutěžících na sportovní akci 

- Zajištění mediálního pokryté sportovní akce 

- Seznámení všeobecné veřejnosti se sportovní akcí 

- Získání sponzorů či partnerů ze strany soukromých firem 

- Získání podpory vlády či místního zastupitelstva a zajištění podpory 

z veřejných zdrojů 

- Uzavření smluv se soukromými subjekty, jež budou zajišťovat doprovodné 

služby v rámci akce 

Výše uvedené činnosti spadající do marketingu sportovní akce vyžadují 

velice unikátní způsob řešení, jelikož komunikace probíhá s naprosto odlišnými 

subjekty. Například v případě získávání sportovců na akci, tak je třeba v případě 

dětí oslovit jejich rodiče či trenéry. Veřejnost je možno seznámit se sportovní 

akcí prostřednictvím elektronických či tištěných materiálů. 

 Pro zajištění mediálního pokrytí akce je třeba komunikovat se zástupci 

médií a rozeslat tiskové zprávy pojednávající o akci. Podle Bednáře (2011) je 

možné kvalitně napsanou a správně rozeslanou tiskovou zprávou získat zájem a 

pozornost médií, avšak je třeba ji umět vytvořit. Voráček (2012) uvádí kritéria, 

dle Stoldta, Dittmora a Branvolda, která by měla tisková zpráva splňovat. Jedná 

se o hodnotu informací, způsob distribuce a formát zpracování tiskové zprávy. 

Hodnotu informací lze určit dle následujících aspektů: 

- Včasnost – správně načasované aktuální informace 

- Dopad – posouzení dopadu na cílovou skupinu daného média 

- Význačnost – vyjádření důležitých osob 
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- Konflikt – spory, bitvy či zápasy jsou zajímavými tématy pro sportovní 

média 

- Mimořádnost – neobvyklé situace 

- Blízkost – informace se musí týkat oblasti, kterou se dané médium zabývá 

Tiskové zprávy bývají distribuovány v tištěné nebo elektronické podobě. V obou 

případech by tisková zpráva měla být správně strukturovaná a obsahovat základní 

prvky. Vždy je nutné uvést dle Svobody (2009, s. 183) následující: 

- Tisková zpráva 

- Firma 

- Název zprávy 

- Text zprávy 

- Kontakt pro doplňující informace. 
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4  METODIKA PRÁCE 
 

 Základem pro každý výzkum (analýzu) jsou získaná data o zkoumaném objektu. 

Tato data je možno získat několika metodami. Výběr ideálních metod pro výzkum je 

dán jeho cílem a charakterem informací, které chceme získat. Dalším kritériem jsou 

možnosti realizátora výzkumu, ať už se jedná o možnosti časové či nákladové. 

 Ve své diplomové práce využiji metodu pozorování, dotazníkového šetření, 

kvalitativního rozhovoru a analýzu získaných dokumentů a dat. Veškeré teoretické 

podklady pro realizaci samotného výzkumu byly čerpány z odborné literatury. 

Jak byly jednotlivé metody sběru dat využity k vypracování diplomové práce, je 

vysvětleno v této kapitole. 

4.1 Pozorování 
 

 Součástí prakticky každého zkoumání jedince či skupiny je metoda pozorování. 

Při rozhovorech získává výzkumník směs toho co je názorem respondenta. Oproti tomu 

pozorování je snaha zjistit realitu, tedy to, co se skutečně děje. (Hendl, 2005). 

 Výzkumné pozorování odborní autoři klasifikují podle několika dimenzí, které 

jsou uvedeny níže. 

 Pokud pozorované osoby o pozorovateli neví, jedná se o skryté pozorování. 

V případě opačném hovoříme o pozorování zjevném (Kozel a kol., 2006). Příbová 

(1996) tvrdí, že pokud je možné volit mezi pozorováním skrytým a zjevným, tak lepší 

variantou je skryté, jelikož pozorované osoby se chovají přirozeně.  

V případě, že má pozorovatel přesně definovány jevy, které má sledovat, dále 

pokud má přesně dán způsob pozorování a metodu záznamu, tak hovoříme o 

standardizovaném pozorování. V případě, že má pozorovatel dán pouze cíl pozorování, 

ale jinak má volnost rozhodovat sám o jeho průběhu i jeho hlediscích, tak se jedná o 

pozorování nestandardizované. (Foret, 2012). 

Pozorování lze také provádět v umělých či přirozených podmínkách. Pozorování 

v přirozených podmínkách lze použít v situacích, kdy přítomnost pozorovatele nemá 

vliv na chování pozorovaných. (Příbová, 1996). 

Hendl (1997) dále hovoří o pozorování neparticipantním a participantním. 

V prvním případě se jedná o pozorování, kdy pozorovatel minimalizuje interakci 
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s pozorovanými subjekty a jeho snahou je získat úplný záznam chování ve skupině. 

Naopak participatní pozorování zahrnuje přímou účast na dění, analýzu dokumentů či 

interview s účastníky situací.  

 

V průběhu kvalitativního pozorování se pozorovatel rovněž dostává do různých 

rolí, které Hendl (2005, s. 191-192) klasifikuje následovně: 

- Úplný účastník – pozorovatel je rovnoprávným členem skupiny, se kterou 

tráví většinu času. O své totožnosti pozorovatel ostatní členy skupiny 

neinformuje. 

- Účastník jako pozorovatel – od úplného účastníka se tato role liší 

skutečností, že členové skupiny znají totožnost pozorovatele 

- Pozorovatel jako účastník – v této roli se z pozorovatele stává spíše tazatel a 

dění ve skupině se zúčastňuje minimálně. Totožnost pozorovatele členové 

skupiny znají. 

- Úplný pozorovatel – jedná se o roli vnějšího pozorovatele. V tomto případě 

lidé většinou nevědí, že jsou sledováni. Výhodou je, že pozorovatel 

neovlivňuje chování členů skupiny. 

4.1.1 Využití pozorování v diplomové práci 

 

Metoda pozorování je v diplomové práci výrazně zastoupena z pozice 

marketingového manažera PFS a to v roli úplného účastníka.  Marketingový manažer 

PFS v rámci pozorovaného projektu byl v pozici jednoho z projektových manažerů a 

byl tedy přímo účasten většině projektových prací, jak v přípravné, tak realizační fázi 

projektu a o mnoha záležitostech sám rozhodoval. Pozorování projektu „Neberte nám 

naši hru“ marketingovým manažerem PFS lze dále klasifikovat jako skryté, 

nestandardizované, participantní a probíhalo v přirozených podmínkách. 

4.2 Kvalitativní rozhovor 
 

Kvalitativní rozhovor je jednou z metod sběru dat, která spadá do širokého 

spektra metod dotazování. Pro zvládnutí kvalitativního rozhovoru tazatelem jsou velmi 

důležité jeho dovednosti, citlivost, koncentrace, interpersonální porozumění a 

disciplína. Každému kvalitativnímu rozhovoru musí předcházet důkladná příprava. Z té 

následně vyplyne obsah pokládaných otázek, jejich forma i pořadí. Důležitým faktorem 

rozhovoru je rovněž jeho délka. Rozhovor by neměl být příliš krátký, aby bylo možné 
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získat požadované informace, avšak ani ne příliš dlouhý. (Hendl, 2005). Kozel (2006, s. 

153) říká, že:„s délkou rozhovoru dochází ke snížení koncentrace respondenta a s ní i 

přesnost odpovědí obvykle klesá.“ 

 

Typy otázek a jejich řazení 

Typy otázek, které v interview využijeme, velmi úzce souvisí s tématem interview a 

s informacemi, které od respondenta potřebujeme získat. Hendl (2005, s. 167) uvádí 

rozdělení otázek dle typu na šest následujících skupin: 

- Otázky vztahující se ke zkušenostem nebo chování 

- Otázky vztahující se k názorům 

- Otázky vztahující se k pocitům 

- Otázky vztahující se ke znalostem  

- Otázky vztahující se k vnímání 

- Otázky demografické a kontextové 

Dále můžeme ještě otázky rozdělit z časového hlediska na otázky týkající se 

minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Zde je nutné zmínit, že odpovědi týkající se 

budoucnosti jsou méně spolehlivé, jelikož obsahují určitou míru predikce (Hendl, 

2005). 

Co se týká správného řazení otázek, tak neexistuje nějaké jasné pravidlo. Na začátku 

je dobré respondenta uvést do tématu otázkami týkající se neproblémových skutečností, 

na které je jednodušší odpovědět, a povzbuzují respondenta, aby hovořil popisně. 

V dalším průběhu rozhovoru se již tazatel snaží získat od respondenta informace 

potřebné k výzkumu, jako jsou např. jeho názory apod.  Důležité je, že v úvodu 

rozhovoru byl respondent uveden do problému, a tak by se mu díky vytvořenému 

kontextu otázek mělo odpovídat jednodušeji. Na závěr rozhovoru je možné klást otázky 

demografické a identifikační, které jsou nudné a mohou být pro respondenta i 

nepříjemné. Nikdy tyto otázky neklademe na začátku rozhovoru. (Hendl, 2005) 

 

Techniky kvalitativního dotazování 

Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

U této techniky se rozhovor skládá z mnoha jasně formulovaných otázek, na něž 

má respondent odpovědět. Nevýhoda tohoto rozhovoru je v menší pružnosti sondování, 

která slouží k prohloubení odpovědí u určitého tématu. Pozitivem je naopak snadná 
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analýza rozhovoru, jelikož jednotlivá témata se v přepisu rozhovoru snadněji lokalizují. 

Strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami je vhodný v případě, že nemáme 

možnost rozhovor opakovat a nemůžeme se respondentovi dostatečně věnovat a více 

reagovat na jeho odpovědi. (Hendl, 1997) 

Rozhovor pomocí návodu 

Rozhovor pomocí návodu je jedna z technik kvalitativního dotazování. Návod 

k rozhovoru je vlastně jedním z výsledků přípravy na samotné interview. Návod 

k rozhovoru představuje soupis otázek a témat, které chce tazatel v rámci rozhovoru 

s respondentem probrat. Tazatel zde získává volnost, co se týká pořadí otázek, ale i 

třeba v jejich formulaci, kterou může operativně přizpůsobovat situaci. Doporučuje se 

však připravit si oblasti rozhovoru v určitém logickém uspořádání a rovněž se zamyslet 

nad formou otázek k jednotlivým tématům a nad jejich případným pořadím. 

Výhodou této techniky je skutečnost, že po celou dobu návod pomáhá tazateli 

udržet zaměření rozhovoru, ale zároveň umožňuje respondentovi uplatnit vlastní 

perspektivy a zkušenosti (Hendl, 2005). 

4.2.1 Využití kvalitativního rozhovoru v diplomové práci 

 

V rámci diplomové práce byly uskutečněny dva kvalitativní rozhovory. Jeden se 

spolumajitelem agentury 2Score, panem Kamilem Veselým. Cílem tohoto rozhovoru 

bylo zjistit pohled odborníka na realizaci projektů a na celkový průběh druhého ročníku 

projektu „Neberte nám naši hru“, díky kterému by se odhalil ještě vyšší potenciál 

projektu a možná vylepšení do dalších let. Druhým respondentem byl sportovní novinář 

Radim Trusina. Tento rozhovor měl zhodnotit mediální obraz druhého ročníku a 

poukázat na jeho mediální potenciál do dalších let. V obou rozhovorech byla v rámci 

diplomové práce využita technika rozhovoru pomocí návodu. 

Osnova pro rozhovor s panem Kamilem Veselým 

- Význam projektu „Neberte nám naši hru“ pro agenturu 2Score 

- Role agentury 2Score v rámci projektu „Neberte nám naši hru“ 

- Popis činností, které agentura 2Score zajišťuje v rámci projektu „Neberte 

nám naši hru 

- Potenciální rizika v průběhu realizace projektu „Neberte nám naši hru“ 

- Personální zajištění projektu agenturou 2Score 

- Komunikace agentury 2Score s PFS v průběhu realizace projektu 

- Potenciální zkvalitnění projektu pro další ročníky  
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- Mediální prezentace projektu – způsob zajištění a možnosti jejího rozšíření 

Osnova pro rozhovor s panem Radimem Trusinou 

- Vnímání mládežnických projektů PFS sportovním novinářem 

- Zajímavost mládežnických projektů PFS pro sportovní média 

- Zaznamenal sportovní novinář 2. ročník projektu „Neberte nám naši hru“ 

- Mediální prezentace 2. ročníku projektu „Neberte nám naši hru“ a potenciální 

možnosti prezentace (internetová a tištěná média) 

- Vliv využití známých osobností při medializaci mládežnických projektů 

- Význam videí připojených k projektové tiskové zprávě 

- Rozhovor se sportovní psycholožkou Evou Šauerovou a jeho potenciál pro 

mediální prezentaci 

- Potenciál projektu „Neberte nám naši hru“ – mediální prezentace 

4.3 Dotazníkové šetření 
 

Dotazníkové šetření je výzkumnou metodou, která se většinou využívá pro 

výzkumy kvantitativního typu, např. marketingového. 

Příbová (1996, s. 25) popisuje proces marketingového výzkumu v následujících 

bodech: 

- Určení cíle výzkumu; definování výzkumného problému; přínos výzkumu, 

- Zdroje dat, 

- Metody a techniky sběru dat, 

- Určení velikosti vzorku, 

- Sběr dat, 

- Zpracování analýza dat, 

- Zpracování a prezentace závěrečné zprávy. 

Dotazníkové šetření lze zařadit do třetího bodu marketingového výzkumu dle 

Příbové (1996). Proces výzkumu dotazníkového šetření, které je součástí této 

diplomové práce je popsán v bodě „Využití dotazníkového šetření v diplomové práci“ 

této podkapitoly. 

 Logika dotazníkové šetření spočívá v tom, že se shromažďují informace od 

určité skupiny lidí s cílem zodpovězení výzkumných otázek. Důležitou otázkou je, od 

jaké skupiny lidí se budou data sbírat a jak bude zmíněná skupina početná. (Punch, 

2008). Skupinu lidí, kterým chceme položit otázky prostřednictvím dotazníku, tvoří  
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tzv. cílovou skupinu. Skupinu respondentů, kteří budou vybráni k účasti na 

dotazníkovém šetření, nazýváme výběrový vzorek respondentů (Kozel, 2006). 

Stejně jako u kvalitativního rozhovoru je i u dotazníkového šetření potřeba 

velice důkladná příprava. Základem dotazníku jsou otázky, jejichž konkrétní podoba 

záleží na informacích, jež nám mají dát odpovědi na otázky. Důležitý měřítkem správné 

konstrukce otázek je z tohoto důvodu informační hodnota otázky. 

  Cílem konstrukce otázek je, aby respondent naším otázkám správně porozuměl a 

byl schopen a zároveň ochoten na ně odpovědět. Pokud je otázka špatně formulována, 

tak to velmi často vede k nepřesným a chybným odpovědím (Kozel, 2006). 

  Jelikož bývá dotazník určen pro desítky či stovky různých lidí, kteří vnímají a 

reagují odlišným způsobem, tak je užitečné otestovat srozumitelnost a jednoznačnost 

dotazníku na malém vzorku respondentů, kteří nejsou vtaženi do problému, a proto se 

na něj dívají nezaujatě. Tomuto testování se říká pilotáž a jejím cílem je nalézt 

nedostatky dotazníku, které by negativně ovlivnily získané údaje (Příbová, 1996). 

 

Dotazník a jeho konstrukce 

„Význam dotazníku spočívá ve čtyřech oblastech. Získává informace od 

respondentů, poskytuje strukturu rozhovoru, tj. usměrňuje proces rozhovoru, zajišťuje 

standardní jednotnou matrici pro zapisování údajů a za čtvrté ulehčuje zpracování 

údajů“. (Kozel, 2006, s. 161) 

Ke konstrukci dotazníku existují podle Kozla a kol. (2006) dva základní 

přístupy. Sociologický přistup, spočívá ve snaze probrat v dotazníku co nejvíce oblastí a 

to velmi podrobně, čímž se stává velmi rozsáhlým a tedy velmi nehospodárným. Druhý 

ekonomický přístup se vyznačuje dotazníkem, jenž je při zachování jasných a 

srozumitelných formulací otázek maximálně stručný, avšak stále je nutné zachovat 

základní pravidla slušnosti. 

Důležité je, aby dotazník byl správně strukturovaný a z hlediska respondenta 

tvořil logický celek. Kozel a kol. (2006) dělí podle struktury dotazníky na strukturované 

a polostrukturované. 

 Strukturovaný dotazník se vyznačuje pevnou logickou strukturou, jež se musí 

dodržovat a nejčastěji je tvořen otázkami s uzavřeným počtem odpovědí. Výhodou 

strukturovaného dotazníku je jednoduché a srovnatelné zaznamenání odpovědí a jejich 

snadné zpracování. Naopak nevýhodou bývá snížení informační hodnoty, jelikož 

respondent nemá možnost odpovědět jinak, než je mu nabídnuto. 



41 

 

Polostrukturovaný dotazník je z hlediska zpracování odpovědí náročnější. 

Důvodem je skutečnost, že využívá polozavřených a otevřených otázek, díky kterým je 

možné zjistit více individuálních rozdílů. Respondentovi takové otázky umožňují se 

volně vyjádřit a používat vlastní slovník. 

4.3.1 Využití dotazníkového šetření v diplomové práci 

 

        Jednou z částí diplomové práce bylo dotazníkové šetření (dotazník viz Příloha č. 1) 

zaměřené zejména na rodiče dětí, kteří přišli do kontaktu s projektem „Neberte nám naši 

hru“ a to v jakékoliv formě. 

 

Proces dotazníkového šetření – Neberte nám naši hru 

 

Určení cíle šetření a definování výzkumného problému 

Cílem výzkumu v rámci projektu „Neberte nám naši hru“ bylo zjištění, jak je 

vnímán projekt jeho cílovou skupinou, tedy rodiči. Otázky byly směřovány konkrétně 

na čtyři zjišťované oblasti. První zkoumanou oblastí bylo celkové vnímání projektových 

myšlenek, tedy zdali rodiče považují chování ostatních rodičů při mládežnických 

fotbalových utkáních jako problematické či nikoliv. Druhou oblastí představovala 

znalost a případně hodnocení projektových prvků jako jsou: tzv. Kodex slušného rodiče, 

webové stránky projektu, patroni projektu apod. Třetí oblast byla zaměřena na 

hodnocení projektových akcí, tedy návštěv utkání a turnajů přípravkových kategorií 

projektovým promotýmem. Poslední oblast byla zaměřena na respondenty a to 

konkrétně, zdali projekt vnímají rozdílně muži a ženy. Pro toto porovnání byla 

provedena ještě křížová analýza, tedy porovnání odpovědí na jednotlivé otázky muži a 

ženami. 

Zkoumané oblasti je třeba operacionalizovat, tedy klasifikovat dílčí pojmy, které 

do nich spadají a přiřadit k nim otázky v dotazníku, jež pro ně budou zdroje odpovědí. 

Operacionalizace celého dotazníku je graficky znázorněna na Obrázku č. 1. 
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Obr.č.1 - operacionalizace dotazníku    

Zdroj: Vlastní šetření 

 

Zdroje dat 

Pro výzkum byly využity primární zdroje dat, jež byly získány dotazníkovým 

šetřením. 

 

Metody a techniky sběru dat 

V rámci výzkumu byly použity kvantitativní metoda sběru dat v podobě 

elektronické formy dotazníkového šetření.  

 

Určení velikosti vzorku 

Základní soubor výzkumu tvoří rodiče začínajících fotbalistů v pražských 

fotbalových klubech. Vzorek využitý pro potřeby výzkumu byl tvořen 1489 rodiči, 

jejichž emailovou adresu má v databázi PFS. Tyto adresy jsou součástí databáze PFS, 

která je tvořena rodiči dětí a příznivci fotbalu v Praze, kteří se zapojili do projektů PFS 

např. podepsáním tzv. Kodexu slušného rodiče. 
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Sběr dat 

K dotazníkovému šetření byla využita webová aplikace na webu 

www.click4survey.cz. Zde byl vytvořen dotazník, na který byli rodiče odkazováni 

v emailových zprávách, které byly rozeslány na zmíněných 1489 emailových adres. 

Sběr dat probíhal od 18. února 2014 po dobu třech týdnů. 

Dotazník na internetu otevřelo 511 osob, z nichž jej 254 dokončilo. 121 osob 

dotazník při vyplňování dobrovolně opustilo. Návratnost průzkumu dosáhla hodnoty 

tedy 49,71%. Průměrný čas, který respondenti potřebovali k vyplnění dotazníku, byl 

vypočítán na 3 minuty a 45 vteřin. 

 

Zpracování a analýza dat 

Data z dotazníkového šetření byla zpracována webovou aplikací 

www.click4survey.cz, která vygenerovala výsledky a grafy k jednotlivým otázkám. 

Výsledky byly následně slovně okomentovány a zhodnoceny. 

 Odpovědi ke všem otázkám byly rovněž převedeny do tabulky v programu MS 

Excel, která sloužila jako podklad pro křížovou analýzu. Cílem této analýzy bylo zjistit, 

zdali projekt „Neberte nám naši hru“ vnímají muži a ženy rozdílně či nikoliv. 

 

Zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

 Získaná data jsou prezentována se slovním komentářem v kapitole 5.8 a byla 

jedním ze základů pro návrhy na zlepšení realizace projektu v dalších ročnících. 

4.4 Analýza dokumentů 
 

Při výzkumu mohou dokumenty a fyzická data tvořit jediný podklad studie, 

avšak také mohou doplňovat data, jež byla získána pozorováním, rozhovory atd. Za 

dokumenty považujeme data, která vznikla v minulosti, vytvořil je někdo jiný než 

výzkumník a z jiného důvodu, než je účel aktuálního výzkumu. 

Dokumenty rozděluje Hendl (1995, s. 204) na: 

- Osobní dokumenty 

- Úřední dokumenty 

- Archivní data 

- Výstupy masových médií 

- Virtuální data 

- Předmětná data 
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4.4.1 Využití analýzy dokumentů v diplomové práci 

 

Při vypracovávání diplomové práce byly analyzovány především virtuální data a 

výstupy masových médií. Oba typy dokumentů byly analyzovány s ohledem přehledu 

mediální prezentace projektu „Neberte nám naši hru“. Dalšími dokumenty využívanými 

k vypracování diplomové práce se týkaly Pražského fotbalového svazu např. Statut 

Pražského fotbalového svazu aj. Tyto dokumenty byly v elektronické podobě přístupné 

na webových stránkách PFS. 
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5  PROJEKT „NEBERTE NÁM NAŠI HRU“  

5.1 Pražský fotbalový svaz – organizátor projektu 
 

Pražský fotbalový svaz (dále jen „PFS“) je řídícím orgánem fotbalových soutěží 

hraných na území hlavního města Prahy a to ve všech věkových kategoriích od 

přípravek až po muže. Založení PFS se datuje do 70. let minulého století, kdy nahradil 

tehdejší středočeskou fotbalovou župu, jež vznikla již v roce 1918. 

 Z hlediska celorepublikové fotbalové struktury spadá PFS pod Fotbalovou 

asociaci České republiky (FAČR) a představuje její organizační složku. PFS má svou 

vlastní právní subjektivitu se zvláštním statutem. Ve srovnání s ostatními krajskými 

fotbalovými svazy je PFS tím největším a oproti ostatním krajským svazům je jediným, 

který řídí soutěže na úrovni kraje a okresu dohromady. 

Posláním PFS je organizovat a řídit pražské fotbalové soutěže a dále zabezpečit 

komplexní rozvoj fotbalu na území Prahy a to jak po stránce materiální, personální, tak i 

finanční. Mimo výše zmíněné PFS významně směřuje svou činnost k dětem a mládeži, 

jelikož  2/3 členské základny je mladší 18 let.  Dětem a mládeži se PFS snaží 

zprostředkovat sportovní náplň, čímž chce děti vychovat k aktivnímu životnímu stylu, 

dále pak týmové spolupráci a v neposlední řadě smyslu fair-play. Kromě řízení a 

organizování fotbalových soutěží je mládeži věnována i celá řada projektů, jež by měly 

mít výrazný pozitivní vliv na rozvoj mládežnického fotbalu v Praze. Mezi tyto projekty 

patří „Dětský fotbalový pohár pro žáky I. a II. tříd ZŠ“, „Neberte nám naši hru“, „Tour 

de club“ či „Můj první klub“. 

PFS se rovněž snaží o maximální možnou informovanost svých členů i širší 

veřejnosti o fotbalovém dění na území Prahy. Využívá k tomu dvě média. Prvním z nich 

je webový portál www.fotbalpraha.cz, který je rozdělen na část zpravodajskou, 

statistickou, pro fanoušky a pro úřední zprávy. Sekce je tu rovněž na projekty PFS 

věnované především mládeži.  Druhým médiem je časopis Pražský fotbalový speciál, 

který vychází 10krát ročně, je distribuován do všech pražských klubů, škol, úřadů 

městských částí apod. Na webovém portálu je možné si časopis stáhnout i 

v elektronické podobě (O pražském fotbalovém svazu, 2013, [online]). 

Nejvyšším orgánem PFS je Valná hromada (dále jen „VH“), jež se koná každé 

dva roky. Každé čtyři roky se jedná o VH volební, kde se volí předseda PFS a členové 
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Výkonného výboru. Navenek zastupuje PFS Výkonný výbor (dále jen „VV“), v jehož 

čele je předseda a dva místopředsedové, dále je zde ještě šest členů. VV je 

vykonavatelem právní subjektivity PFS. Dalšími orgány PFS, které realizují rozhodnutí 

VV, a mají na starost specifické oblasti řízení fotbalu v Praze, jsou následující: Komise 

rozhodčích, Komise delegátů, Disciplinární komise, Sportovně – technická komise, 

Komise mládeže, Hospodářská komise, Trenérsko – metodická komise, Odvolací a 

revizní komise a Legislativní rada. (Statut Pražského fotbalového svazu, 2014, [online])  

Za každodenní provoz fotbalových soutěží v Praze a vším, co je s tím spojené 

odpovídá sekretariát PFS. Marketingové aktivity PFS zajišťuje jeho dceřiná společnost 

PFS marketing s.r.o. 

Barvy PFS jsou stejně jako u hlavního města Prahy červená a žlutá. Tyto barvy 

se tedy využívají na všech k tomu vhodných materiálech, jejichž autorem je PFS               

(O pražském fotbalovém svazu, 2013, [online]). 

5.2 „Neberte nám naši hru“  

5.2.1 Představení projektu 

 

Projekt Pražského fotbalového svazu (PFS) s názvem „Neberte nám naši hru“ je 

jedním ze systémových projektů, jenž je orientovaný na podporu fotbalu dětí a mládeže. 

Inspirací pro PFS byl obdobný projekt, který je již delší dobu realizovaný ve Švýcarsku 

(Projekt Neberte nám naši hru, 2012, [online]). 

První ročník projektu byl PFS s podporou MHMP zrealizován v roce 2012 

v období dubna až června. Na průběh projektu byly ohlasy ze strany klubů, dětí, rodičů 

a médií velmi pozitivní. PFS si však uvědomuje skutečnost, že hlavní myšlenky 

projektu nestačí prezentovat jen jednorázově a pro opravdový dlouhodobý efekt, jenž 

povede k pozitivním změnám při utkáních dětí a mládeže, je nutné o této problematice 

komunikovat se všemi zainteresovanými skupinami (rodiče, trenéři, kluby) opakovaně. 

Z toho důvodu má PFS v plánu projekt „Neberte nám naši hru“ realizovat pravidelně i 

v dalších letech (interní rozhodnutí vedení PFS). 

Z hlediska věkových kategorií je projekt zaměřen na fotbalisty a fotbalistky 

z mladších a starších přípravek. Důvodem je snaha vést rodiče ke správnému přístupu 

k podpoře jejich dětí od těch nejmladších kategorií. 

Přestože je projekt „Neberte nám naši hru“ orientován na komunikaci směrem 

k rodičům malých fotbalistů a dospělým pohybujícím se kolem fotbalu obecně, tak ti, 

kteří by měli z realizace projektu nakonec profitovat, jsou právě děti a mládež. Projekt 
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se zaměřuje právě na rodiče, kteří se při sledování sportovních aktivit svých dětí a 

výchově samotné dopouští řady chyb, jež mohou mít do budoucna negativní vliv na 

rozvoj dětí po stránce sportovní, tak především po stránce psychické a morální. 

K negativním aspektům chování rodičů k dětem v souvislosti se sportovními 

aktivitami patří zejména: 

- rodiče, a v mnoha případech i trenéři či funkcionáři v klubech, kladou příliš 

velký důraz na výsledky hráčů (týmu) i v nejnižších věkových kategoriích, 

- rodiče si často přejí, aby jejich děti dosahovaly sportovních úspěchů 

okamžitě, čímž vytvářejí na děti a jejich trenéry neadekvátní tlak, 

- prostřednictvím svých dětí si rodiče snaží realizovat své vlastní nenaplněné 

sny, 

- rodiče a často i někteří trenéři neberou zřetel na nepřipravenost dětského 

organismu na jednostrannou zátěž, jež je spojená s tréninkem pouze 

fotbalových dovedností, 

- díky velkému tlaku od rodičů či trenérů na výsledky od nejmenších 

mládežnických kategorií nejsou děti vychovávány k pokoře a hraní v duchu 

myšlenek fair-play. 

Výše zmíněné projevy chování je možné nejčastěji pozorovat přímo při 

mládežnických utkáních či turnajích, kdy se někteří rodiče místo pozitivního fandění a 

podpory svých dětí uchylují vulgárním a povětšinou hlasitým projevům směrem 

k rozhodčím, hráčům, fanouškům, či trenérům soupeře. V případě, že navíc dítě není 

zrovna ve vítězném týmu nebo nehraje celé, či alespoň většinu utkání, tak může být pro 

rodiče důvod ke kritice trenéra, či dokonce vyřízení přestupu dítěte do jiného klubu. 

Důsledky negativního chování rodičů mohou být u dětí následující: 

- kladení nepřiměřeně vysokého psychického a často i fyzického tlaku u 

nejmladších dětí může vést až k jejich nechuti dále sportovat, což se může 

projevit na jejich budoucí fyzické zdatnosti a vlastním zdraví, 

- děti postupně ztrácí úctu ke spoluhráčům, protihráčům i rozhodčím, což si 

přenáší i do vyšších věkových kategorií                               

(Projekt Neberte nám naši hru, 2012, [online]). 
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5.2.2 Cíle projektu 

 

Cíl projektu „Neberte nám naši hru“ je dlouhodobého charakteru. Vedení 

Pražského fotbalového svazu si od něj slibuje trvale zlepšující se atmosféru při utkáních 

dětí a mládeže, jež v současné době není vždy pozitivní. Zdali byl projekt úspěšný, bude 

možné hodnotit až po několika ročnících, jelikož změnu v chování rodičů nelze 

očekávat po realizaci jednoho či dvou ročníků projektu. Je nutné tedy o této 

problematice hovořit opakovaně a to každý rok.  

Vytyčený cíl Pražského fotbalového svazu, tedy trvale se zlepšující změnu při 

utkáních dětí a mládeže můžeme rozdělit do následujících menších cílů: 

- Změnit přístup a chování rodičů při sledování fotbalových aktivit (utkání a 

tréninky) a výchově jejich dětí. Je potřeba, aby rodiče přestali na děti křičet a 

vyvarovali se rovněž všech vulgarismů. 

- Propagovat myšlenky a přístup fair-play ke sportování, kdy se děti a mládež 

budou vychovávat k úctě ke spoluhráčům, soupeři i rozhodčím. 

- Přesvědčit rodiče i některé trenéry, že u dětí opravdu nejsou důležité 

výsledky utkání, ale především radost a prožitek ze hry. Jen touto cestou je 

totiž možné dosáhnout toho, že děti u fotbalu a sportu jako takového 

zůstanou. 

- Udržet ve fotbale, a především u dětí a mládeže, myšlenku, že fotbal a sport 

obecně by měl integrovat a socializovat, nikoliv rozdělovat. K čemuž 

bohužel pod tlakem rodičů a trenérů může docházet. 

- Přimět rodiče k tomu, aby začali plnit svou roli u výchovy malých sportovců, 

která je spatřována ve zdravé podpoře jejich dětí a „zdravém“ fandění. 

Samozřejmostí by měla být i výpomoc během tréninků v případě potřeby. 

- Zvyšovat u rodičů povědomí o problematice tréninku dětí a mládeže a 

zabránit tak jednostrannému přetěžování dětského organismu při sportovních 

aktivitách. To může mít velmi vážné a v některých případech i nevratné 

zdravotní důsledky        

(Projekt Neberte nám naši hru, 2012, [online]). 

Jak již bylo zmíněno v kap. 5.2.1., tak projekt „Neberte nám naši hru“, byl 

Pražským fotbalovým svazem premiérově realizován v roce 2012. Příprava a plánování 

na druhý ročník bude tedy logicky vycházet ze zkušeností z roku předešlého a cíl vedení 

Pražského fotbalového svazu je, aby druhý ročník byl zorganizován kvalitněji, byl 
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ozvláštněn zajímavými novinkami pro děti a rodiče a v neposlední řadě, aby se předešlo 

případným nedostatkům a komplikacím, které se mohly vyskytnout v prvním ročníku 

projektu. Zhodnocení průběhu první ročníku projektu je uvedeno v následující kapitole. 

5.2.3 Zhodnocení prvního ročníku projektu „Neberte nám naši hru“ 

 

Veškeré informace pro tuto kapitolu byly získány z prezentace „Neberte nám 

naši hru“, která je dostupná na webu PFS (prezentace Neberte nám naši hru, 2012, 

[online]). 

Tisková konference 

První ročník projektu „Neberte nám naši hru“ byl Pražským fotbalovým svazem 

realizován v roce 2012, konkrétně od dubna do června. Projekt byl představen na 

tiskové konferenci, které se zúčastnili Dušan Svoboda, předseda Pražského fotbalového 

svazu, Petr Bříza, předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro sport a tělovýchovu a Jakub 

Kohák, známý režisér reklam. Na tiskové konferenci byl představen samotný projekt, 

jeho myšlenky a také TV spot, jehož autorem je právě Jakub Kohák. TV spot se stal 

ústředním komunikačním motivem celého prvního ročníku projektu. 

Činnost promotýmu 

 Od dubna do června promotým „Neberte nám naši hru“ navštívil na 10 akcí, 

jednalo se buď o utkání či turnaje kategorie mladší a starší přípravky. Na každé akci měl 

promotým svůj stánek, kde měl všechny projektové materiály a bylo to také jedno 

z míst, odkud komunikoval s rodiči dětí. V průběhu akce se vždy někteří členové 

promotýmu pohybovali tzv. „v terénu“, kdy chodili přímo za rodiči a komunikovali 

s nimi o myšlenkách projektu. 

 Úkolem promotýmu bylo samozřejmě s rodiči o problematice hovořit, cílem pak 

bylo přimět rodiče k podepsání tzv. „Kodexu“, čímž vyjádřili souhlas s myšlenkami 

projektu, podle kterých se budou chovat i oni sami. „Kodex slušného rodiče“ podepsalo 

celkem 1079 rodičů a to buď osobně na akcích promotýmu nebo online na webových 

stránkách projektu. 

 Promotým se samozřejmě věnoval i dětem. Na začátku každého utkání dostaly 

děti bílá projektová trička s logem projektu. V těchto tričkách poté děti absolvovaly 

nástup k utkání. Malým fotbalistům, fotbalistkám a případně jejich sourozencům bylo 

rozdáno na 1300 projektových triček. Mimo triček dostávaly děti ještě karty s patrony 

projektu. Dále dostávaly děti a jejich rodiče další předměty spojené s partnery projektu. 
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Děti malé hračky a nějakou sladkost, rodiče poukazy na dovolenou příp. na slevu na 

nákup fotbalového vybavení pro jejich děti. 

Maskot 

Nedílnou součástí každé akce promotýmu byl maskot Pražského fotbalového 

svazu, kterým je lvíček Bruncvík. Maskot během akcí bavil děti i rodiče. Všichni také 

měli možnost se s maskotem vyfotografovat před projektovým rollupem. Fotografie 

byly následně ke stažení na webových stránkách projektu. Této možnosti využilo 

zhruba 400 dětí. 

Soutěž pro kluby 

PFS se snažil rodiče dětí motivovat k podpisu tzv. „Kodexu“ i možnou 

materiální pomocí svým dětem a to prostřednictvím meziklubové soutěže. Rodiče 

v kodexu vyplňovali také klub, za který jejich dítě hraje a kluby, který byly v celkovém 

součtu kodexů zastoupeny nejvíce, tak byly náležitě oceněny. Tři nejlepší s největším 

počtem podepsaných kodexů získaly cenové poukazy na nákup sportovního vybavení 

od partnera projektu, společnosti Footballmania, a.s.. V prvním ročníku byly 

nejúspěšnější tyto kluby: 1. místo SK Aritma Praha (85 podepsaných kodexů), 2. – 3. 

místo FC Tempo Praha a AC Sparta Praha (oba 78 podepsaných kodexů). 

Webové stránky projektu 

 Pro projekt nechalo vedení PFS vytvořit webové stránky s adresou 

www.nebertenamnasihru.cz. Na stránkách byly pro návštěvníky k dispozici články o 

projektu, rozhovory se zajímavými osobnostmi z oblasti sportu (např. s hokejovým 

trenérem Mariánem Jelínkem, či vedoucím trenérsko-metodického úseku FAČR 

Antonínem Plachým). Celkově je na webových stránkách projektu k prvnímu ročníku 5 

článků. Další sekcí je galerie projektu, která obsahuje fotogalerie ze všech akcí 

promotýmu a také všechny nástupy dětí v projektových tričkách před prvoligovými 

zápasy. Důležitou součástí webových stránek je tzv. „Kodex slušného rodiče“, který 

může kdokoliv vyplnit přímo na webových stránkách online. 

Spolupráce s prvoligovými pražskými týmy 

 Podporu projektu PFS vyjádřily i všechny pražské prvoligové kluby, AC Sparta 

Praha, Bohemians Praha 1905, FK Dukla Praha, FK Viktoria Žižkov a SK Slavia Praha 

(pozn. sezóna 2011/2012). Každý ze zmíněných týmů poskytnul ze svého středu hráče, 

jenž se stal patronem projektu. Kluby dále umožnily při jednom ze svých domácích 

utkání nástup dětí v projektových tričkách. Své fanoušky kluby informovaly o projektu 
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na svých webových stránkách a také přímo na stadionech prostřednictvím zápasového 

bulletinu. 

 

Mediální výstupy projektu 

 Pro média byla velmi zajímavá tisková konference k příležitosti spuštění 

projektu, kdy výstupy z ní byly zaznamenány ve všech hlavních sportovních médiích, 

jako jsou: MF Dnes, Deník Sport, Deník, Lidové noviny, Metro, ČTK, MediaFax, TV 

Metropol, Hattrick.cz, Eurofotbal.cz, Fotbal.cz, fotbal.cz a další. Z hlediska mediálních 

výstupů bylo významné, že předseda PFS Dušan Svoboda a reklamní režisér Jakub 

Kohák představili TV spot projektu v televizním studiu Gambrinus ligy, jenž je hlavním 

komunikačním motivem celého projektu.  

5.3 Zahájení projektu „Neberte nám naši hru 2013“ 
 

Vedení Pražského fotbalového svazu, tedy Výkonný výbor v čele s předsedou 

Ing. Dušanem Svobodou, se na základě pozitivních ohlasů fotbalové veřejnosti na 

premiérový ročník projektu „Neberte nám naši hru“ rozhodlo jej realizovat i v roce 

2013.  

Hlavní cíle projektu 

Při vytyčování cílů druhého ročníku projektu „Neberte nám naši hru“ se 

vycházelo z ročníku prvního. Rozhodující slovo při jejich sestavování měl předseda 

PFS, jenž možné cíle, kterých by se mělo dosáhnout, konzultoval s marketingovým 

manažerem PFS. Ten má v rámci své pracovní náplně i koordinaci projektů a tudíž měl 

v kompetenci i premiérový ročník projektu „Neberte nám naši hru“. 

Jelikož hlavní myšlenka projektu by se dala shrnout do výchovy rodičů v rámci 

podpory malých fotbalistů a přístupu k nim při sportování, tak je jasně dané, že se jedná 

o dlouhodobý několikaletý proces. Je nutné s rodiči a kluby komunikovat o této 

problematice opakovaně a až po několika letech je možné zhodnotit, zdali se povedlo 

pevně zakotvit myšlenky do fotbalového prostředí v Praze, zejména hovoříme o 

soutěžích a turnajích přípravkových či žákovských kategorií. Z tohoto důvodu zůstaly 

cíle pro ročník 2013 shodné s prvním ročníkem projektu viz. kapitola 5.2.2.  

K základním cílům projektu, které zůstaly shodné s prvním ročníkem, však 

vedení PFS vytyčilo i cíle nové, jež opět vychází z realizace projektu v roce předešlém. 

Jedná se především o následující (zdroj: výsledky rozhovorů předsedy PFS                             

s marketingovým manažerem PFS): 
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- větší zásah veřejnosti hlavními myšlenkami projektu (oslovení většího počtu 

rodičů a dětí) 

- vylepšení prezentace PFS jako takového při návštěvách v klubech (inovace 

materiálního vybavení pro akce promotýmu) 

- uspořádání speciální akce PFS založené na myšlenkách projektu, jež budou 

po celou dobu akce propagovány. 

Z hlediska časového začlenění projektu do fotbalové sezóny se opět vedení PFS 

přiklonilo k modelu z prvního ročníku, a tak i druhý ročník projektu byl naplánován na 

období dubna až června roku 2013. 

Odpovědnost za přípravu a realizace projektu  

 Z důvodu maximálního pracovního vytížení zaměstnanců PFS, bylo vedení PFS 

nuceno pro realizaci projektu využít externí společnost. Činnost této společnosti pak 

byla následně marketingovým manažerem PFS pouze kontrolována a koordinována. 

 Pro realizaci projektu „Neberte nám naši hru 2013“ byla vybrána společnost 

2Score s.r.o. (dále jen „2Score“). Důvodem pro vybrání této společnosti byla 

skutečnost, že s touto sportovně marketingovou agenturou PFS spolupracuje při 

realizaci i všech ostatních projektů zaměřených na mládež a s činností agentury je 

vedení PFS spokojeno. 

 Odpovědnost za zajištění činností v rámci projektu byla mezi společnost 2Score  

a marketingového manažera PFS rozdělena následovně: 

Společnost 2Score byla odpovědna za: 

- řízení promotýmu projektu, 

- materiální zabezpečení projektu (navržení a výroba projektových triček, 

tiskovin atd.), 

- realizaci návštěv promotýmu v klubech včetně veškeré logistiky, 

- fotodokumentaci a videodokumentaci projektu, 

- průběžnou aktualizaci obsahu webových stránek www.nebertenamnasihru.cz 

v průběhu projektu, 

- realizaci nástupů dětí v projektových tričkách při utkáních Gambrinus ligy; 

- PR a komunikaci s médii. 

Marketingový manažer PFS byl odpovědný za: 

- komunikaci s malými pražskými kluby o návštěvách promotýmu, 

- komunikaci s kluby Gambrinus ligy o jejich podpoře projektu, 
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- vytvoření plánu navštívených akcí, 

- koordinaci a kontrolu činností zajišťovaných společností 2Score, 

- schvalování grafických návrhů všech propagačních materiálů před jejich 

výrobou, 

- prezentace projektu na webu PFS www.fotbalpraha.cz, 

- předávání průběžných zpráv o průběhu projektu vedení PFS. 

Hlavními osobami, které jsou za projekt odpovědny a řeší zásadní otázky 

projektu s předsedou PFS, jsou marketingový manažer PFS a zástupce vedení 

společnosti 2Score, jenž je v rámci hierarchie společnosti 2Score na pozici výkonného 

ředitele. 

5.4 Plánování projektu „Neberte nám naši hru 2013“ 
 

Podle rozhodnutí vedení PFS se projekt „Neberte nám naši hru 2013“ měl 

uskutečnit v rozmezí měsíců dubna až června roku 2013. Konkrétní přípravy na 

projektu byly započaty v únoru. V tomto období bylo nutné vytvořit seznam 

jednotlivých činností, které je nutné při realizaci uskutečnit, aby bylo možné splnit cíle, 

které byly vytyčeny. Za vytvoření tohoto seznamu činností byly odpovědní 

marketingový manažer PFS a zástupce vedení společnosti 2Score. Ti následně 

vytvořený seznam jednotlivých činností předložili ke schválení a případné korekci 

předsedovi PFS. 

Základem pro vytvoření seznamu činností byly cíle vytyčené vedením PFS. U 

nich bylo nutné specifikovat činnosti, jež povedou k jejich naplnění. Hlavním cílem 

projektu je pozitivně změnit chování rodičů na utkáních začínajících fotbalistů. Cesta 

k tomuto cíli je, jak již bylo zmíněno dlouhodobého charakteru a poměrně složitá. Je 

proto nutné vyvolat širší společenskou debatu o problematickém chování rodičů při 

sportovních aktivitách dětí. K tomu by měly přispět následující činnosti a aktivity 

projektového týmu: 

- Návštěvy promotýmu při utkáních či turnajích přípravkových kategorií 

Činnost promotýmu byla již popsána výše v kap. 5.2.3, avšak v roce 2013 

bylo s ohledem na cíl většího zásahu veřejnosti hlavními myšlenkami 

projektu uskutečnit těchto návštěv více. 

- Spolupráce s prvoligovými kluby 
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Stejně jako při premiérovém ročníku je důležitá spolupráce s pražskými 

prvoligovými kluby, jelikož pokud se projekt zviditelní prostřednictvím 

těchto klubů, tak je možné hlavní myšlenky projektu šířit mezi širší 

fotbalovou veřejnost.  

- Šíření myšlenek prostřednictvím webových stránek 

Webové stránky projektu www.nebertenamnasihru.cz byly vytvořeny již 

v roce 2012 a bylo potřeba je aktualizovat pro druhý ročník projektu. 

- Komunikační kampaň na internetu a v tištěných médiích 

Vydávání tiskových zpráv průběžně po celou dobu projektu.  

- Odborné články 

Získání názorů odborníků v dané oblasti (sportovních psychologů, 

trenérských metodiků mládeže) na vliv chování rodičů na sportování dětí. 

- Uspořádání turnaje „Neberte nám naši hru“ 

Realizace speciálního turnaje PFS, který bude odehrán v souladu 

s myšlenkami projektu „Neberte nám naši hru“. Děti budou vedeny ke hře ve 

smyslu fair-play a samotné radosti ze hry.  

Výše zmíněný seznam činností byl schválen předsedou PFS a bylo tedy možné 

začít s plánováním projektu na úrovni agentury 2Score v kooperaci s marketingovým 

manažerem PFS. V rámci procesu plánování byl nutný celkový rozbor projektového 

záměru z hlediska projektových činností, času, personálních zdrojů, materiálních zdrojů 

a nákladů. 

5.4.1. Rozpis projektových činností 

 

Při realizaci projektu „Neberte nám naši hru“ bylo potřeba široké spektrum 

činností a úkolů. V této podkapitole jsou rozděleny dle toho, zdali se jednalo o činnosti 

přípravné fáze projektu nebo až o činnosti při samotné realizaci projektu.  

5.4.1.1 Projektové činnosti v rámci přípravy projektu 

 

Přípravná fáze byla pro samotnou realizaci projektu v dubnu až červnu naprosto 

klíčová. Prvním úkolem bylo sestavit projektový tým, jenž zabezpečí celkový průběh 

projektu. Projektový tým byl v této prvotní fázi přípravy projektu složen 

z marketingového manažera PFS, zástupce vedení agentury 2Score a dvou pracovníků 
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téže agentury. Ti byli do projektového týmu zařazeni z důvodu zkušeností z prvního 

ročníku projektu „Neberte nám naši hru“, jelikož byli členy promotýmu.  

 

Činnosti v rámci přípravné fáze projektu byly následující: 

- sestavení promotýmu projektu, 

- výběr patronů projektu, 

- oslovení prvoligových klubů ohledně jejich podpory projektu, 

- pořízení nového materiálního vybavení pro akce promotýmu, 

- příprava prezentace partnerů projektu, 

- vytvoření harmonogramu návštěv utkání a turnajů přípravkových kategorií, 

- zajištění fotografa a kameramana pro dokumentaci projektu, 

- zajištění maskota na všechny akce promotýmu, 

- zajištění výroby projektových triček a tiskovin, 

- aktualizace webových stránek projektu, 

- výběr odborníka na problematiku sportovní psychologie k realizaci 

rozhovoru, 

- příprava turnaje „Neberte nám naši hru“ (rezervace hřiště, personální a 

materiální zajištění atd.). 

5.4.1.2 Projektové činnosti v rámci realizace projektu 

 

V průběhu samotné realizace projektu jsou činnosti spojené zejména s prací 

promotýmu, komunikací s kluby, prezentací projektu v médiích, koordinací veškerých 

činností. Konkrétně se jedná o následující činnosti: 

- vydání tiskové zprávy o začátku projektu a komunikace s médii, 

- realizace návštěv na utkáních přípravkových kategorií (pozn. maskot 

podřízen činnosti promotýmu), 

- komunikace s pražskými kluby, jejichž utkání přípravkových kategorií 

promo-tým navštíví, 

- komunikace s prvoligovými kluby o detailech zápasových nástupů a další 

průběžné spolupráce, 

- fotodokumentace ze všech akcí (navštívených utkání) promo-týmu, 

- výroba projektového videospotu, 
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- průběžné plnění webových stránek obsahem (fotogalerie, články, zadávání 

tištěných vyplněných tzv. „Kodexů slušného rodiče“), 

- pořízení rozhovoru s odborníkem na problematiku sportovní psychologie a 

jeho následná prezentace skrz komunikační kanály projektu a poskytnutí 

rozhovoru médiím, 

- pořádání turnaje „Neberte nám naši hru“, 

- komplexní koordinace a kontrola činností projektového týmu. 

5.5. Přípravná fáze projektu „Neberte nám naši hru 2013“ 
 

V průběhu přípravné fáze projektu bylo úkolem projektového týmu provést 

veškeré činnosti, které byly nutné pro následnou realizaci samotného projektu. V této 

kapitole jsou popsány všechny kroky, které musel projektový tým vykonat před 

samotným spuštěním projektu, a to včetně odpovědnosti jednotlivých členů 

projektového týmu za jejich uskutečnění. V jakém časovém období byly činnosti 

provedeny je uvedeno v časovém harmonogramu projektu viz. Příloha č. 2. 

5.5.1 Sestavení promotýmu projektu 

 

Sestavování promotýmu ještě předcházelo rozhodnutí o tom, kolik členů do 

promotýmu bude na projekt potřeba. Projektový tým vycházel ze zkušeností z roku 

2012, kdy se ukázalo, že ideálním počtem na jednu návštěvu utkání jsou tři členové 

promotýmu a pokud se jedná o turnaj, kde je více týmů, tak o jednoho člena promotýmu 

více, tedy čtyři. Jelikož projekt v průběhu dubna, května a června probíhal takřka každý 

víkend, či během květnových státních svátků, tak bylo nutné zajistit alespoň šest členů 

promotýmu, aby se mohli v průběhu realizace projektu na akcích prostřídat. 

Z důvodu nedostatečné personální kapacity agentury 2Score a PFS bylo nutné 

při sestavování promotýmu projektu se zaměřit na externí zdroje. Při prvním ročníku 

projektu byl promotým sestaven ze studentů FTVS UK v Praze a z důvodu pozitivní 

zkušenosti se studenty této fakulty se agentura 2Score rozhodla oslovit opět studenty 

FTVS UK v Praze. V prvním březnovém týdnu byli studenti FTVS UK agenturou 

2Score osloveni. V průběhu druhého týdne v březnu proběhl pohovor v agentuře 2Score 

se studenty, kteří na oslovení reagovali. Vybráno bylo šest studentů, kteří prošli pod 

vedení pracovníků agentury 2Score školením. To spočívalo v celkovém představení 

projektu studentům, byli seznámeni detailně s činností promotýmu, aby se přesně 

dozvěděli, co se od nich bude očekávat. 
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Výhodou při oslovování studentů FTVS UK byla skutečnost, že pracovníci 

agentury 2Score i marketingový manažer PFS byli stále také studenti FTVS UK a tak se 

zkontaktováním studentů nebyl problém. 

5.5.2 Výběr patronů projektu 

 

 Podmínkou vedení PFS bylo, aby mezi patrony projektu měl svého zástupce 

každý pražský prvoligový klub. V sezóně 2012/2013 se jednalo o trojici klubů,           

AC Sparta Praha, FK Dukla Praha a SK Slavia Praha. Výběr patronů probíhal na úrovni 

projektového týmu. Z každého klubu byli navrženi tři fotbalisté. Z klubu AC Sparta 

Praha Tomáš Vaclík, Václav Kadlec a Marek Matějovský, z klubu FK Dukla Praha 

Filip Rada, Patrik Gedeon a Ondřej Vrzal a z klubu SK Slavia Praha to byli Karol Kisel, 

Marcel Gecov a Ondřej Petrák. Hlavním kritériem byl určitý vztah hráče k dětskému či 

mládežnickému fotbalu. Tím mohl být buď nízký věk hráče, který má ještě v paměti své 

fotbalové začátky a mohl by o nich promluvit do médií. Druhá varianta byl hráč, který 

již má rodinu a tedy dokáže na celou problematiku projektu nahlédnout z pozice rodiče. 

Návrh s hráči byl následně zástupcem vedení agentury 2Score a marketingovým 

manažerem PFS předložen předsedovi PFS, který preferoval spíše hráče, kteří mají 

rodinu. Z tohoto důvodu byli tedy vybráni následující hráči: Marek Matějovský (AC 

Sparta Praha), Patrik Gedeon (FK Dukla Praha) a Karol Kisel (SK Slavia Praha). 

 5.5.3 Oslovení pražských prvoligových klubů ohledně jejich podpory projektu 

 

Aby PFS získal podporu projektu ze strany pražských prvoligových klubů a to 

nejen pouze v podobě patronů projektu, tak je nutné každý klub oficiálně oslovit a 

požádat o podporu. PFS tedy požádal kluby AC Sparta Praha, FK Dukla Praha a SK 

Slavia Praha jménem předsedy PFS o podporu projektu „Neberte nám naši hru“. Žádost 

byla směřována na zástupce vrcholného managementu zmíněných klubů.  

V žádosti byl představen projekt „Neberte nám naši hru“, jeho hlavní myšlenky 

a zároveň zde byly zahrnuty i formy podpory projektu, o které měl PFS ze strany klubů 

zájem. Jejich hlavním smyslem byla medializace celého projektu. Díky ní chtěl PFS, 

aby se pozitivní myšlenky projektu dostaly k co nejširší, nejen fotbalové, veřejnosti. 

Podporu projektu mohly prvoligové kluby vyjádřit následujícími způsoby: 

- umožnění nástupu fotbalistů ke konkrétnímu prvoligovému utkání (vybráno 

projektovým týmem) s dětmi oblečených do triček s logem projektu (bez 

jakýchkoli dalších sponzorských log), 
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- umožnění využit vybraného hráče klubu jako patrona projektu, 

- umístění PR článku v zápasovém magazínu (bulletinu) a na internetových 

stránkách klubu s odkazem na internetové stránky projektu, 

- umožnění využít jméno a logo klubu jako partnera a podporovatele projektu, 

- poskytnutí 150 ks volných vstupenek na vybrané prvoligové utkání (tyto 

vstupenky byly následně použity na akcích promotýmu). 

Všechny oslovené kluby vyjádřily projektu podporu a to všemi výše uvedenými 

způsoby. 

Po této kladné reakci všech klubů na žádost o podporu následovala další 

komunikace mezi PFS, konkrétně marketingovým manažerem, a zástupci oddělení 

komunikace zmíněných klubů. Od klubů bylo potřeba získat fotografie hráčů v tiskové 

kvalitě, kteří byli vybráni jako patroni, specifikaci pro výrobu PR článku do zápasových 

magazínů a dále volné vstupenky na vybrané prvoligové utkání.  

5.5.4 Pořízení nového materiálního vybavení pro akce promotýmu 

 

Jedním z úkolů projektového týmu bylo zajistit lepší vizuální prezentaci PFS na 

akcích promotýmu, oproti prvnímu ročníku. Tehdejší promotým využíval zastaralý stan 

i stolek. Navíc chyběly židle pro promotým, které by jeho členové, zvláště při časově 

náročnějších akcích, ocenili.   

Cílem bylo tedy zajistit nový projektový stan, stolky a židle. Odpovědni za 

zajištění zmíněného byli pracovníci agentury 2Score. Nejnáročnější bylo zajistit právě 

stan, jenž by splňoval odpovídající vizuální prezentaci PFS, jako organizátora projektu. 

Nakonec byl zakoupen stan, na jehož plachtu byly natisknuty grafické motivy PFS tak, 

aby bylo stan možno využít i na další akce PFS. Na plachtě stanu jsou na zeleném 

podkladu loga PFS, lvíček PFS, jenž plní roli maskota a dále internetové adresy 

projektů PFS, těmi jsou: „Neberte nám naši hru“, „Dětský fotbalový pohár“ a „Letní 

ligový pohár Prahy“. Na plachtě nechybí ani internetová adresa hlavních internetových 

stránek PFS www.fotbalpraha.cz.  

Kromě stanu byly zakoupeny ještě tři zahradní stolky a dvě židle v jednom 

z pražských hobbymarketů. 
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5.5.5 Příprava prezentace partnerů projektu 

 

Partnery projektu „Neberte nám naši hru“ byly stabilní partneři PFS, kteří jsou 

prezentováni na webových stránkách PFS, v časopise „Pražský fotbalový speciál“ a také 

projekt „Praha sportovní“, která je dokonce oficiální „Partnerem mládeže“ PFS.  

Partneři byli dle jejich titulu rozděleni na „Hlavní partnery projektu“, „Partnery 

projektu“ a „Mediální partnery“. 

Hlavními partnery projektu byly „Praha sportovní“ a cestovní kancelář 

Alexandria, spol. s. r. o. (dále jen „CK Alexandria“).  

Partnery projektu byly společnosti Footballmania, a.s. (dále jen 

„Footballmania“) a McDonald´s ČR spol. s.r.o. (dále jen „McDonald´s“), která není 

s PFS dlouhodobě spjatá, jakožto partner. 

Mediálními partnery projektu byly internetový portál iDNES.cz a fotbalový 

magazín Hattrick.cz.  

Způsob prezentace každého partnera projektu byl určen dohodou mezi PFS a 

partnerem. Tato dohoda byla vždy založena na možnostech prezentace partnera a 

postavení partnera v hierarchii partnerů. Dle dohod následně museli partneři projektu 

poskytnout PFS vše potřebné k jejich prezentaci. Jednalo se obchodní loga v tištěné 

kvalitě, bannery (plachty) pro outdoorovou prezentaci, tiskoviny atd. Tyto materiály 

byly následně využity projektovým týmem při grafické přípravě tiskovin a úpravě 

webových stránek projektu. 

Partneři projektu byli prezentováni následujícími formami: 

„Praha sportovní“ 

- Logo na projektových tiskovinách v sekci „Hlavní partneři“ 

- Logo na webových stránkách projektu v sekci „Hlavní partneři“ s proklikem 

na internetovou stránku www.prahasportovni.cz 

- Banner (plachta) na akcích promotýmu 

CK Alexandria 

- Obchodní logo na projektových tiskovinách v sekci „Hlavní partneři“ 

- Obchodní logo na webových stránkách projektu v sekci „Hlavní partneři“ 

s proklikem na internetovou stránku www.alexandria.cz 

- Banner (plachta) na akcích promotýmu 

- Letáky s nabídkou výhodných zájezdů rozdávané členy promotýmu na všech 

projektových akcích 



60 

 

Footballmania 

- Obchodní logo na projektových tiskovinách v sekci „Partneři“ 

- Obchodní logo na webových stránkách projektu v sekci „Partneři“ 

s proklikem na internetovou stránku www.extrafotbal.cz 

- Banner (plachta) na akcích promotýmu 

- Letáky s nabídkou výhodného nákupu fotbalového vybavením rozdávané 

členy promotýmu na všech projektových akcích 

McDonald´s 

- Obchodní logo na projektových tiskovinách v sekci „Partneři“ 

- Obchodní logo na webových stránkách projektu v sekci „Partneři“ 

s proklikem na internetovou stránku www.mcdonalds.cz 

- Hračky společnosti rozdávané dětem na akcích promotýmu 

iDNES.cz (zpravodajský portál) 

- Obchodní logo na projektových tiskovinách v sekci „Mediální partneři 

- Obchodní logo na webových stránkách projektu v sekci „Mediální partneři“ 

s proklikem na internetovou stránku www.idnes.cz 

Hattrick.cz 

- Obchodní logo na projektových tiskovinách v sekci „Mediální partneři 

- Obchodní logo na webových stránkách projektu v sekci „Mediální partneři“ 

s proklikem na internetovou stránku www.hattrick.cz 

5.5.6 Vytvoření harmonogramu návštěv utkání a turnajů přípravkových kategorií 

 

Za tvorbu harmonogramu (viz. Příloha č. 3) byl odpovědný marketingový 

manažer PFS, jenž měl za úkol sestavit plán návštěv utkání a turnajů přípravkových 

kategorií. Při práci na harmonogramu vycházel z rozpisů utkání všech přípravkových 

soutěží hraných v rámci PFS, jež jsou přístupné na webu PFS www.fotbalpraha.cz. 

Jelikož bylo v plánu navštívit i jednorázové turnaje, tak ty bylo nutné vyhledat na 

specializovaných internetových stránkách, které jsou zaměřeny přímo na nabídky 

fotbalových turnajů. Jedná se například o internetové stránky www.fotbaloveturnaje.cz, 

www.nasturnaj.cz, www.minicup.estranky.cz apod. Nabídky turnajů byly vyhledávány i 

na internetových stránkách konkrétních pražských fotbalových klubů. 
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Při výběru utkání do harmonogramu bylo pro výběr utkání či turnaje klíčových 

několik aspektů. S ohledem na efektivitu práce promotýmu, jenž měl za cíl oslovit, co 

možná nejvíce rodičů dětí bylo žádoucí, aby se na daném hřišti odehrálo více utkání 

přípravek po sobě (minimálně dvě, ideálně tři až čtyři). Jelikož v některých případech 

navštívil promotým během jednoho dne více klubů, tak roli při výběru hrála i lokalita, 

z důvodu dojezdové vzdálenosti a tedy možného přesunu promotýmu z utkání jednoho 

klubu na utkání jiného klubu. Důraz byl kladen i na to, aby v rámci ročníku 2013 byl 

jeden klub navštíven maximálně jednou a to s ohledem na to, aby někteří rodiče nebyli 

osloveni promotýmem vícekrát. Při výběru turnajů bylo přihlíženo také na počet 

účastníků a to opět kvůli snaze co největšího zásahu rodičů myšlenkami projektu. 

Harmonogram návštěv (viz. Příloha č. 3) utkání a turnajů přípravkových 

kategorií představoval základní dokument, podle kterého se řídili členové promotýmu. 

Ti byli s harmonogramem seznámeni zhruba měsíc před zahájením realizace projektu.  

5.5.7 Zajištění fotografa a kameramana pro dokumentaci projektu 

 

Na každou akci promotýmu byl potřeba fotograf, který dokumentoval průběh 

samotné akce a rovněž fotografoval na přání děti s rodiči či maskotem PFS před 

projektovým roll-upem. Za zajištění fotografa byli odpovědní členové projektového 

týmu z agentury 2Score. Na základě pozitivních zkušeností z dřívější spolupráce na 

jiných projektech PFS (např. Dětský fotbalový pohár) byla oslovena společnost 

„Agentura Fotoservis“. Jejímu zástupci byl předán harmonogram akcí promotýmu a 

následně byly dojednány podmínky spolupráce včetně honoráře. V podmínkách byla 

jasně dána účast na všech akcích promotýmu, ale rovněž následná úprava fotografií a 

jejich umístění do fotogalerie na webových stránkách projektu 

www.nebertenamnasihru.cz. 

Pro zdokumentování projektu a např. shánění partnerů pro další ročníky bylo 

třeba natočit i poutavé projektové video. Jeho výroba byla opět zadána společnosti 

„Agentura Fotoservis“, která má ve své nabídce služeb i výrobu videí.  

5.5.8 Zajištění maskota na všechny akce promotýmu 

 

Podobně jako fotograf, tak i maskot musel být přítomen na všech akcích 

promotýmu. Stejně jako u „Agentury Fotoservis“, tak i v případě maskota bylo 

navázáno na spolupráci z roku předešlého, kdy činnost maskota zajistila společnost 

IMA Production, s.r.o. (dále jen „IMA“). Tato společnost byla oslovena i v roce 2013 a 
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po zaslání harmonogramu akcí promotýmu byly sjednány podmínky spolupráce včetně 

honoráře. V podmínkách byla jasně dána účast na všech akcích promotýmu a plnění 

činnosti maskota, tj. aktivní „hraní“ s dětmi a komunikace s nimi, fotografování s nimi 

apod.  

5.5.9 Zajištění výroby projektových triček, tiskovin a placek 

 

5.5.9.1 Projektová trička 

 

Projektová trička jsou jedním z „nejviditelnější“ prvků projektu při jednotlivých 

akcích. Dostávají je všechny zúčastněné děti, a proto je na jejich výrobu brán velký 

zřetel. Za jejich výrobu byli odpovědni členové projektového týmu z agentury 2Score. 

Jejím úkolem bylo navrhnout grafický návrh trička i výběr společnosti, která trička 

vyrobí.  

Při návrhu samotné podoby trička byly základními otázkami: 

- barva trička, 

- umístění loga projektu a jeho velikosti, 

- umístění loga PFS. 

V prvním ročníku projektu byla projektová trička bílé barvy a v tomto ročníku 

byl zájem vedení PFS o změnu barvy, která by více korespondovala s PFS. Hlavními 

barvami PFS jsou žlutá a červená a po dohodě projektového týmu došlo k rozhodnutí, 

že projektová trička pro druhý ročník budou žluté barvy. 

Logo projektu již bylo rovněž vytvořené k prvnímu ročníku, a tak bylo využito i 

pro rok 2013. Logo tvoří graficky ztvárněný lvíček Bruncvík, jako maskot PFS, jenž 

v ruce drží transparent s názvem projektu, tedy „Neberte nám naši hru“ a u nohou má 

fotbalový míč (viz. Příloha č. 4). Pro druhý ročník projektu bylo na základě 

brainstormingu projektového týmu rozhodnuto, že logo bude menší velikosti než v roce 

2012 a umístěno ve stylu fotbalových dresů vlevo na prsou, kde mají povětšinou 

fotbalové dresy loga klubů.  

Logo PFS jako organizátora projektu rovněž musí být na tričku vyobrazeno. Zde 

se projektový tým rozhodl zvolit stejné umístění jako v roce 2012, a tak bylo logo 

umístěno na levém rukávu trička. 
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Pracovníci 2Score rovněž měli na starosti i výběr společnosti, která projektová 

trička dodá včetně potisku. U určení počtu triček projektový tým vycházel z plánu 

navštívených akcí a z předpokládaného počtu dětí, které se jich zúčastní.  

Před samotnou výrobou triček musela být jejich konečná podoba, počet a 

velikosti schváleny marketingovým manažerem PFS. 

5.5.9.2 Projektové tiskoviny  

 

Jedním z hlavních prostředků, jejichž prostřednictvím byly v rámci akcí 

komunikovány hlavní myšlenky projektu, jsou projektové tiskoviny. Ty byly v rámci 

akcí rozdávány promotýmem rodičům a dětem. Jednalo se o následující: 

Karty s patrony projektu 

Podobně jako v prvním ročníku byly vyrobeny karty s patrony projektu velikosti 

A6 ve verzích pro rodiče a pro děti. Jelikož v sezóně 2012/2013 hrály v Gambrinus lize 

tři pražské kluby, což vedlo k trojici patronů, a tak byly vyrobeny dva druhy karet 

s každým z patronů. Přední strana karty (viz. Příloha č. 5) byla v obou verzích stejná.  

Byla tvořena fotografií patrona projektu a několika dalšími grafickými prvky, kterými 

byly: 

- logo PFS, 

- u patrona projektu logo jeho klubu, jméno a popisek „kapitán + název 

klubu“, 

- grafické znázornění maskota PFS, 

- grafické znázornění názvu projektu, 

- adresa webových stránek projektu. 

Zadní strana karet ve verzi pro rodiče a pro děti se lišila v obsahu.  

Verze pro rodiče (viz. Příloha č. 6) byla formou obsahu psána z pozice dětí, 

které žádají své rodiče o určitý způsob jejich podpory a fandění a to formou jasného 

oslovení: „Mamko a taťko! Držte nám palce a splňte nám, prosím, tato přání:“ Přání, 

která následují pod tímto oslovením, byla převzata z karet z prvního ročníku projektu. 

Jedná se o následující: 

- „Fanděte nám v duchu fair play“ 

- „Nekřičte na nás a nenadávejte nám ani soupeři“ 

- „Nechtějte po nás výhru za každou cenu“ 

- „Respektujte rozhodčí, trenéry, hráče i fanoušky soupeře“ 
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- „Oceňte naše dovednosti, ale především snahu“ (karta pro rodiče) 

Verze pro děti (viz. Příloha č. 7) byla formou obsahu napsána jako soubor 

jednoduchých pravidel, které by jim měly pomoci k tomu, aby se z dětí stali dobří 

fotbalisté. Tento cíl byl zahrnut do následující věty: „Stanete se dobrými fotbalisty, když 

budete respektovat tato pravidla:“  Pravidla byla opět převzata z karet z prvního 

ročníku projektu. Jedná se o následující: 

- „Respektujte spoluhráče i protihráče“ 

- „Bavte se fotbalem a vždy hrajte fair-play“ 

- „Poslouchejte svého trenéra“ 

- „Respektujte rozhodnutí rozhodčího“ 

- „Nechtějte rozhodnout sami, buďte součástí týmu“(karta pro děti) 

Společnými pro obě verze karet, z hlediska zadní strany, byly grafické prvky                

tj. lvíček PFS s míčem a název projektu v horní části karet; logo PFS a patička partnerů 

ve spodní části karet.  

Za výrobu karet patronů včetně grafického zpracování byli odpovědní členové 

projektového týmu z agentury 2Score.  

 

Kodex slušného rodiče 

Kodexy slušného rodiče (dále jen „Kodex“) představovaly jednu 

z nejdůležitějších projektových tiskovin. Jejím prostřednictvím mohli rodiče, trenéři a 

další účastníci akcí promotýmu vyjádřit svůj souhlas a podporu myšlenkám projektu. 

Podoba Kodexů byla co do grafické podoby i obsahu kompletně přejata z ročníku 

prvního. Jedním z důvodů pro tento krok, bylo větší množství Kodexů, které PFS zbyly 

z roku 2012.  

Přední strana Kodexu je tvořena v horní části názvem, tedy „Kodex slušného 

rodiče“ a lvíčkem PFS, pod tím je motto „Fotbal je radost, ne souboj o život“. 

Uprostřed je text celého Kodexu, jehož obsahem je shrnutí hlavních myšlenek projektu: 

Budu rád, pokud se mému dítěti bude na hřišti dařit. Ještě raději však budu, 

pokud z každého tréninku a zápasu bude přicházet s úsměvem a chutí do dalšího 

sportování. Chci být tím nejlepším fanouškem, ale také nejlepším spoluhráčem. Já i mé 

dítě jsme tým, který vždy drží spolu a podpoří se navzájem i v době nezdarů. Nebudu 

nadávat malým fotbalistům a fotbalistkám, budu respektovat rozhodnutí trenéra i 

rozhodčího. Společně vytváříme takové prostředí, které by děti mělo udržet u sportování 



65 

 

co možná nejdéle. Po zápase si podám ruce s rodiči druhého týmu. Spojuje nás 

společná vášeň našich dětí a hodiny strávené u fotbalového trávníku. Fotbal nezná 

nepřátele, pouze soupeře na několik desítek minut. Nezáleží na tom, zda mé dítě za pár 

let vyběhne na trávník v dresu reprezentace nebo si občas zakope s kamarády na plácku 

v parku. Mým přáním je, aby se fotbal a sportovní principy staly nedílnou součástí jeho 

života“ (viz. Příloha č. 8) 

Pod tímto sdělením je prostor pro podpis, kterým se vyjádří souhlas 

s myšlenkami Kodexu.  

 Zadní stranu tvoří kontaktní formulář, kde rodič vyplní: jméno, příjmení, email a 

klub, za který hraje jeho syn, dcera, či má ke klubu jiný blízký vztah. Pod formulářem je 

ještě odstavec, jenž by měl motivovat k podpisu Kodexu, jelikož odkazuje na „Soutěž 

klubů“ v rámci projektu, díky které může klub s „nejslušnějšími“ rodiči získat fotbalové 

vybavení pro malé fotbalisty. 

Na obou stranách Kodexu jsou prezentováni, PFS jako organizátor projektu a 

„Praha sportovní“, jako partner projektu. 

Za výrobu Kodexů byli odpovědní členové projektového týmu z agentury 

2Score.  

 

Dokument „Neberte nám naši hru“ (informace o projektu) 

Dokument „Neberte nám naši hru“ (viz. Příloha č. 9) byl převzat z prvního 

ročníku projektu a představuje upozornění na výskyt problémových jevů při utkáních 

nejmenších fotbalistů a zároveň hovoří o iniciativě PFS. Jejím cílem je právě přispět 

k eliminaci zmíněných negativních jevů. Tento dokument je určen pro rodiče, kteří jej 

obdrží od promotýmu při jeho akcích.  

Výroba tohoto dokumentu byla velmi jednoduchá, i co se týká grafiky. Použity 

byly jen loga projektu „Neberte nám naši hru“ a PFS a také loga dvou hlavních 

partnerů.  

5.5.9.3 Placky „Neberte nám naši hru“ 

 

Projektový tým měl za cíl ozvláštnit něčím předměty, které rodiče a děti od 

promotýmu na akci obdrží. Na základě brainstormingu došlo k rozhodnutí vyrobit tzv. 

„placky“ projektu „Neberte nám naši hru“. Na placky projektový tým vymyslel tři 

motta, vystihovaly myšlenky projektu, a cílem bylo, aby se s nimi děti ztotožnily. Motta 

zněla následovně: „Hraju fair play“, „Fotbal mě baví“, „Jsem týmový hráč“. Vyrobit 
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tedy projektový tým nechal tři varianty placky. Pro všechny byl společný lvíček PFS 

s fotbalovým míčem na zeleném podkladu. Lišily se pouze zmíněnými motty (viz. 

Příloha č. 10). 

Za grafickou přípravu placek, včetně zajištění výroby byli odpovědní členové 

projektového týmu z agentury 2Score. 

5.5.10 Aktualizace webových stránek 

 

Webové stránky projektu www.nebertenamnasihru.cz byly vytvořeny již pro 

premiérový ročník projektu. Můžeme je rozdělit na levou a pravou část. Levá část je 

tvořena hlavní lištou, která obsahuje sekce: „O projektu“, „Soutěž klubů“, „Články“ a 

„Galerie“ projektu. Pod touto lištou se vždy zobrazuje vybraná z uvedených sekcí. 

Pravá část webových stránek je tvořena elektronickou verzí Kodexu, který lze 

prostřednictvím polí k vyplnění „podepsat“ online. 

 Pro rok 2013 se projektový tým rozhodl podobu webových stránek ponechat. 

Bylo však potřeba webové stránky aktualizovat pro nový ročník a to pomocí 

následujících kroků: 

- V sekci „O projektu“ byly aktualizovány informace s ohledem na druhý 

ročník projektu tj. termín spuštění projektu, noví patroni atd. 

- V sekci „Soutěž klubů“ byly uveřejněny podmínky soutěže pro kluby 

v rámci druhého ročníku projektu. 

Další aktualizace webových stránek probíhaly v průběhu samotného projektu     

tj. umístění článků, nových fotogalerií atd. 

5.5.11 Výběr odborníka na problematiku sportovní psychologie k realizaci 

rozhovoru 

 

Vedení PFS mělo zájem, aby se podařilo projekt „Neberte nám naši hru“ co 

možná nejvíce medializovat, čímž by se zvýšilo povědomí veřejnosti o projektu. Aby 

média byla ochotna referovat o projektu, tak bylo nutné zajistit dostatečně zajímavý 

materiál pro veřejnost. 

Vedení PFS tedy zadalo úkol projektovému týmu, aby byla vybrána veřejně 

známá osobnost, kterou bude možné formou rozhovoru propojit s projektem „Neberte 

nám naši hru“. Jelikož se jedná o projekt, který je zaměřen na vliv chování rodičů na 

dětskou psychiku v rámci fotbalových utkání či tréninků, tak se promotým v rámci 
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brainstormingu shodl na tom, že je nutné vybrat osobnost z oblasti sportovní 

psychologie, která bude veřejnosti, alespoň té sportovní, známá. 

Projektový tým se tedy snažil nalézt několik sportovních psychologů splňujících 

výše zmíněnou podmínku.  

Projektový tým na základě internetového vyhledávání a brainstormingu vybral 

dva následující kandidáty: 

-  PhDr. Marián Jelínek, úspěšný hokejový trenér a autor několika knih 

zaměřených na sportovní psychologii např. „Strach je přítel vítězů“, „Poznej 

sám sebe“ atd.  

- PhDr. Eva Šauerová, sportovní psycholožka, jejímiž klienty jsou či byli 

velmi úspěšní čeští reprezentanti např. David Kostelecký (sportovní střelec, 

1. místo LOH 2008 v Pekingu), Jakub Janda (skokan na lyžích, vítěz Turné 

čtyř můstků 2005/2006). 

Vedení PFS byli předloženi oba kandidáti. Vybrána byla sportovní psycholožka 

PhDr. Eva Šauerová díky její specializaci na sportovní psychologii. Marián Jelínek je 

spíše hokejový trenér a rovněž pro projekt „Neberte nám naši hru“ poskytl rozhovor již 

pro jeho první ročník. Ten však byl zveřejněn pouze na webu projektu. 

5.5.12 Příprava turnaje „Neberte nám naši hru“ 

 

Jednou z hlavních novinek druhého ročníku projektu byl turnaj „Neberte nám 

naši hru“. Cílem PFS bylo zorganizovat turnaj pro přípravkové kategorie, který se 

odehraje v duchu hlavních myšlenek projektu. Přípravy projektu měl na starost 

marketingový manažer PFS. Turnaj měl být současně pro kategorii mladších a starších 

přípravek, kdy počet týmů pro každou kategorii byl osm. Tento počet byl shledán jako 

ideální s ohledem na personální kapacitu projektového týmu a také na počet utkání, 

které lze odehrát na jednom fotbalovém hřišti během půl dne trvajícího turnaje. 

Prvním krokem bylo určit termín a zajistit hřiště pro konání turnaje. Z hlediska 

termínu nebylo vůbec jednoduché nalézt vhodné datum, jelikož podle rozpisu soutěží 

PFS se soutěže přípravek hrály nepřetržitě každý víkend od konce března až do druhého 

červnového víkendu. Ideálním se tedy jevil třetí červnový víkend a jako konečný termín 

byla zvolena neděle 16. června 2013. 

Po určení termínu bylo potřeba zajistit hřiště, kde by bylo možné turnaj 

uskutečnit. Při výběru vhodného hřiště bylo důležité, aby splňovalo následující kritéria: 
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- hřiště je volné v daném termínu (16.6.2013) alespoň od 8. do 14. hodiny,  

- k dispozici je 8 přenosných branek o rozměrech 5 x 2m, jež dle pravidel jsou 

určeny pro utkání přípravkových kategorií, 

- dostatečný počet šaten (min. 8 šaten). 

Po poradě se zaměstnanci PFS bylo vytipováno několik pražských hřišť a po 

několika telefonátech, jejichž cílem bylo zjistit možnost uskutečnění turnaje na daných 

hřištích, byl vybrán areál klubu FK Motorlet Praha. Ten splňuje všechna výše zmíněná 

kritéria. S klubem FK Motorlet Praha byly následně sjednány podmínky pronájmu pro 

uskutečnění turnaje. 

Dalším krokem pro úspěšné uskutečnění turnaje bylo zajištění účastníků, tedy 8 

týmů pro kategorii mladší přípravky a 8 týmů pro kategorii starší přípravky. Týmy byly 

zajišťovány formou rozeslání emailů na všechny pražské kluby, jež disponují týmy 

přípravkových kategorií, s nabídkou turnaje. Na tuto výzvu kluby reagovaly kladně, což 

dokladuje úplné zajištění turnajové kapacity pro obě kategorie. 

Při přípravách turnaje bylo rovněž důležité zajistit personální zdroje. Z části byly 

tvořeny projektovým týmem, jehož činnost se o mnoho nelišila od návštěv na 

fotbalových utkáních či turnajích, avšak na turnaji je potřeba několik dalších činností, 

které bylo potřeba personálně pokrýt. Jednou z nich byla činnost hlasatele či moderátora 

turnaje. Touto rolí byl pověřen profesionální trenér mládeže PFS, jenž má s uváděním 

různých fotbalových akcí mnohaleté zkušenosti. Velmi důležité bylo rovněž zajistit 

řízení všech utkání na turnaji, což znamenalo zajistit několik rozhodčích. Po dohodě 

s profesionálním trenérem mládeže a zástupcem klubu FK Motorlet Praha byl na turnaj 

delegován dospělý rozhodčí a klub FK Motorlet Praha povolal pět svých hráčů 

z dorostenecké kategorie. Hlavním myšlenkou pro tento krok byl samotný projekt, jenž 

apeluje na rodiče, aby se negativně nevyjadřovali směrem k rozhodčím. Přítomnost 

velmi mladých rozhodčích v dorosteneckém věku mělo zmíněný negativní jev 

eliminovat. Pro bezproblémový průběh turnaje byl dále potřeba hlavní koordinátor 

všech činností, jenž měl na starost, aby všichni pracovníci na turnaji plnili své úkoly. 

Tato role byla přidělena marketingovému manažerovi PFS. 

Nedílnou součástí příprav bylo rovněž zajistit pro turnaj materiální zdroje. 

Samozřejmostí bylo využití materiálního vybavení promotýmu tj. projektový stan, dále 

stolek a židle.  
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Jelikož byl PFS, resp. projektový tým, pořadatelem turnaje, tak bylo nutné 

zajistit i veškeré pomůcky, které jsou potřebné pro pořádání fotbalového turnaje 

přípravkových kategorií. Jednalo se o následující: 

- fotbalové míče velikosti 3 v počtu šesti kusů (pro kategorii mladší 

přípravky), 

- fotbalové míče velikosti 4 v počtu šesti kusů (pro kategorii starší přípravky), 

- čtyři sady rozlišovacích dresů, 

- píšťalky pro rozhodčí z řad dorostenců klubu FK Motorlet Praha, 

- reproduktor s mikrofonem pro moderování celého turnaje, 

- poháry pro vítězné týmy v obou kategoriích, 

- medaile pro všechny účastníky turnaje. 

Míče, rozlišovací dresy, píšťalky i reproduktor s mikrofonem poskytl 

projektovému týmu PFS.  

Medaile a poháry zajistil marketingový manažer PFS, jenž je nechal vyrobit u 

stálého dodavatele PFS, společnosti Poháry Bauer s.r.o., která se na výrobu sportovních 

trofejí specializuje. Pro potřeby turnaje byly vyrobeny speciální medaile, na kterých 

bylo umístěno logo projektu „Neberte nám naši hru“, tedy lvíček držící transparent 

s názvem projektu. Medaile byly vyrobeny pouze zlaté a to z důvodu hlavních myšlenek 

projektu, kdy by fotbal měl být pro děti hlavně radostí a ne honbou za výsledky, a proto 

všechny děti byly vítězi a obdržely tak právě zlaté medaile. 

5.6 Realizační fáze projektu „Neberte nám naši hru 2013“ 
 

Realizační fáze projektu proběhla od konce dubna do poloviny června roku 

2013. Veškeré činnosti, jež byly potřebné k samotné realizaci projektu, jsou popsány 

v této kapitole. Jelikož návštěvy projektového týmu byly základním prvkem celého 

projektu, tak širší prostor je věnovaný podrobnému popisu právě typické návštěvy 

projektového týmu na utkání či turnaji přípravkových kategorií v Praze. Vyvrcholením 

projektu byl závěrečný turnaj „Neberte nám naši hru“, jenž byl organizován pod 

hlavičkou PFS, a proto se popisu jeho realizace věnuji rovněž podrobněji. 

5.6.1 Vydání tiskové zprávy na začátku projektu a komunikace s médii 

 

Jako začátek realizační fáze můžeme označit vydání tiskové zprávy o startu 

projektu. Tiskovou zprávu vypracoval externí pracovník společnosti 2Score, jenž měl 
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rovněž za úkol její rozeslání do médií. Obsahem tiskové zprávy bylo představení 

základních myšlenek projektu, způsobu jeho realizace a vyjádření všech tří patronů 

z pražských prvoligových klubů. 

Ukázky z tiskové zprávy k odstartování projektu „Neberte nám naši hru“ v roce 

2013: 

- „Iniciativa Pražského fotbalového svazu „Neberte nám naši hru“ nemá za 

cíl celkově změnit prostředí na pražských fotbalových turnajích, má však 

ukázat možnou cestu a především pak odstartovat debatu na toto téma“ 

(Idnes.cz, 2013,[online] ). 

- „Můj starší syn fotbal hraje. Snažím se ho v tom podporovat, chválit. Není 

potřeba na děti hulákat, zasahovat do přípravy trenérům. Důležité je, aby si 

fotbal hlavně užívaly,“ říká sparťanský záložník Marek Matějovský 

(Idnes.cz, 2013,[online] ). 

Tisková zpráva byla vydána 26.4 2013, kdy byla uveřejněna na zpravodajském 

portálu idnes.cz. V dalších dnech ji uveřejnily další portály, např. isport.cz, hattrick.cz, 

fotbal.cz.  

V dalším průběhu projektu proběhla komunikace s médii ještě jednou, a to když 

byl rozesílán do několika redakcí rozhovor s psycholožkou Evou Šauerovou. Za výběr 

vhodných redakcí a rozeslání rozhovorů do nich byl opět odpovědný externí pracovník 

společnosti 2Score. 

5.6.2 Komunikace s pražskými kluby, jejichž utkání přípravkových kategorií 

promotým navštíví 

 

Před každou akcí promotýmu byla velice důležitá komunikace s klubem, na 

jehož hřišti se uskuteční utkání či turnaj, který promotým navštíví. Hlavním důvodem 

této komunikace bylo informovat klub o připravované návštěvě promotýmu a zjištění, 

zdali je vůbec možné akci promotýmu v areálu uskutečnit se všemi potřebnými 

náležitostmi. Bylo tedy potřeba zjistit, jaké jsou možnosti ohledně umístění 

promostánku či prezentaci partnerů projektu formou bannerů. Při všech akcích bylo 

snahou umístit promostánek tak, aby se nacházel co nejblíže hřišti a zároveň kolem 

něho „museli“ projít rodiče hráčů.  

S kluby před akcemi promotýmu komunikoval výhradně marketingový manažer 

PFS, jako oficiální zástupce PFS. Komunikace byla vedena prvotně se sekretáři 

jednotlivých klubů. Následně byl marketingový manažer PFS přesměrován na např. 

http://www.idnes.cz/
http://www.isport.cz/
http://www.hattrick.cz/
http://www.fotbal.cz/
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trenéra příslušné přípravkové kategorie či jinou kontaktní osobu, jež se měla přímo 

účastnit utkání či turnaje, jejíž návštěvu promotým připravoval. S touto osobou byly 

posléze řešeny konkrétní organizační záležitosti v místě konání akce, tedy: 

- přesné umístění promostánku v areálu a umožnění příjezdu automobilu 

s materiálním vybavením promotýmu k tomuto místu, 

- schválení potenciálních ploch pro prezentaci partnerů projektu v blízkosti 

promostánku, 

- poskytnutí šatny pro maskota, 

- upozornění rodičů o akci promotýmu např. prostřednictvím rozhlasu (dle 

možností v místě konání akce). 

5.6.3 Komunikace s prvoligovými kluby o detailech zápasových nástupů a dalších 

formách podpory projektu 

 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.5, tak pražské prvoligové kluby podpořily 

projekt umožněním nástupu fotbalistů k vybranému prvoligovému utkání v doprovodu 

dětí oblečených do triček s logem projektu. S každým z klubů bylo nutné v souvislosti 

s tímto nástupem určité kooperace. Ta spočívala především v dohodnutí termínu předání 

triček a odsouhlasení jejich velikosti s ohledem na věkovou kategorii dětí, která půjde 

jako doprovod hráčů. 

V rámci vybraného utkání nebyl nástup dětí v projektových tričkách jedinou 

formou podpory projektu ze strany prvoligového klubu. Další formou byl inzertní 

prostor v zápasovém bulletinu k danému utkání. V případě prezentace projektu 

v zápasovém bulletinu bylo zásadní dohodnout termín dodání tiskového materiálu, 

jehož podobu musel nejprve daný klub schválit. Prezentace projektu v bulletinech všech 

klubů měla stejnou formu. Vždy byl vyobrazen patron projektu z daného klubu a jeho 

vyjádření k projektové problematice. Samozřejmostí bylo logo projektu a adresa 

webových stránek projektu (viz. Příloha č. 11). 

Poslední formou podpory projektu v rámci utkání představovalo přímé 

informování diváků přímo na utkání hlasatelem/moderátorem utkání. K jeho 

uskutečnění bylo nutné napsání krátkého informačního textu o projektu a jeho dodání 

do PR oddělení příslušného klubu. 

Děti v projektových tričkách doprovodily hráče k následujícím utkáním nejvyšší 

české fotbalové soutěže (sezóna 2012/2013): 

- AC Sparta Praha – FK Mladá Boleslav (12. 5. 2013, 27. kolo), 
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- SK Slavia Praha – SK Dynamo České Budějovice (22. 5. 2013, 28. kolo) 

(viz. Příloha č. 12), 

- FK Dukla Praha – FK Mladá Boleslav (26. 5. 2013, 29. kolo). 

Mimo aktivity v rámci vybraného utkání byl kluby projekt podpořen i volnými 

vstupenkami, které byly promotýmem rozdávány na jednotlivých akcích. Každý klub 

dostal harmonogram akcí promotýmu a dle toho zvolil utkání, na které utkání rodiče 

s dětmi pozve. Většinou byla snaha vstupenky distribuovat na akcích, kde byl 

předpoklad většího množství potenciálních zájemců, tedy především turnaje, kterých se 

účastnilo více mužstev. Počet vstupenek, které klub poskytl, byl min. 150 ks, ale pokud 

klub chtěl distribuovat větší počet, tak PFS vyšel klubu samozřejmě vstříc. 

 Komunikaci s prvoligovými kluby vedl výhradně marketingový manažer PFS. 

Ve většině případů jednal se zástupci oddělení komunikace a PR. 

5.6.4 Fotodokumentace ze všech akcí (navštívených utkání) promotýmu 

 

Každá akce promotýmu byla podrobně zdokumentována pro potřeby webových 

stránek projektu. Fotograf z „Agentury Fotoservis“ byl přítomný na každé akce, kde 

přijímal úkoly vedoucího člena promotýmu. Tato pravomoc byla na něho delegována 

marketingovým manažerem PFS, jenž nebyl na všech akcích osobně přítomen. Úkolem 

fotografa bylo zdokumentovat následující: 

- nástup dětí k utkání v projektových tričkách (pokud proběhl), 

- komunikaci členů promotýmu s přítomnými rodiči a dětmi, 

- činnost promotýmu v prostorách promostánku, 

- všechny formy prezentace partnerů projektu tj. bannery, rollupy, tiskoviny, 

- všechny zúčastněné týmy s maskotem PFS, 

- děti s maskotem (či rodiči) před projektovým rollupem pokud mají zájem, 

- průběh hry z jednotlivých utkání. 

Před každou akcí byla „Agentura Fotoservis“ kontaktována zástupcem agentury 

2Score, který předal důležité informace, které byly nad rámec dříve zaslaného 

harmonogramu jednotlivých akcí projektu. Jednalo se o přesnou adresu konání akce a 

čas příjezdu fotografa na akci. 
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5.6.5 Výroba projektového videospotu 

 

Kromě fotografií bylo z vybraných akcí promotýmu natočeno několik záběrů, 

z kterých bylo následně vytvořen projektový videospot. Cílem videospotu bylo na 

krátkém časovém úseku představit projekt a průběh jeho jednotlivých akcí. Z druhého 

ročníku projektu „Neberte nám naši hru“ byl vytvořen ještě videospot z turnaje 

„Neberte nám naši hru“, který byl závěrečnou akcí druhého ročníku. Smyslem obou 

videospotů bylo vytvoření PR materiálu, jenž bude moci vedení PFS využít při 

prezentaci projektu. 

Vytvořením videí byla pověřena „Agentura Fotoservis“, jenž mezi svými 

službami rovněž nabízí natáčení videospotů. „Agentura Fotoservis“ byla kontaktována 

zástupcem agentury 2Score, a bylo dohodnuto, na kterých akcích se bude natáčet. 

5.6.6 Průběžné plnění webových stránek obsahem (fotogalerie, články, přepisování 

vyplněných Kodexů) 

 

V průběhu trvání projektu byly průběžně aktualizovány webové stránky projektu 

vybraným členem promotýmu z agentury 2Score. Jeho hlavním úkolem bylo vytváření 

fotogalerií z uskutečněných akcí, dále pak vkládání článků. 

 V neposlední řadě se jednalo o vkládání vyplněných Kodexů, které byly 

promotýmem získány na akcích od přítomných rodičů, prarodičů a dalších návštěvníků, 

kteří s myšlenkami projektu souhlasí. Díky tomuto velmi včasnému přepisování Kodexů 

do systému webových stránek projektu měl PFS neustálý přehled o úspěšnosti projektu, 

vyjádřené počtem podepsaných Kodexů. 

5.6.7 Pořízení rozhovoru s odborníkem na problematiku sportovní psychologie 

 

Na základě rozhodnutí PFS byl marketingový manažer pověřen pořízením 

rozhovoru se sportovní psycholožkou Evou Šauerovou. Prvním krokem bylo oslovení 

paní Šauerové a následné představení projektu „Neberte nám naši hru“, jeho hlavních 

myšlenek a zjištění, zdali bude ochotná poskytnout na téma projektu rozhovor. 

Komunikace s paní Šauerovou byla vedena telefonicky a prostřednictvím emailové 

komunikace skrze marketingového manažera PFS. Paní Šauerová na oslovení reagovala 

velmi pozitivně a byla ochotná rozhovor poskytnout. 

Před samotným rozhovorem si marketingový manažer důkladně připravil otázky, 

jejichž znění konzultoval s profesionálním trenérem mládeže PFS, tedy odborníkem 
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v oblasti mládežnického fotbalu, jenž má s trénováním dětí a chováním jejich rodičů 

bohaté zkušenosti. Otázky byly směřovány na: 

- problematické chování rodičů při sportování dětí a jeho nejčastější formy, 

- následky, které může zmiňované chování na dítěti zanechat, 

- věkové kategorie dětí, pro které představuje nevhodné chování rodičů 

největší riziko pro jejich psychiku, 

- možnosti, jak by se problém nevhodného chování rodičů dal eliminovat. 

Rozhovor byl pořízen při osobním setkání paní Šauerové s marketingovým 

manažerem PFS a jedním z členů promotýmu. Pokládané otázky i odpovědi paní 

Šauerové byly nahrávány na diktafon pro následné finální zpracování rozhovoru a jeho 

připravení ke zveřejnění. V rámci dohody muselo před uveřejněním rozhovoru 

v médiích dojít ke schválení finální podoby rozhovoru paní Šauerovou. 

5.6.8 Realizace návštěv na utkáních přípravkových kategorií (maskot podřízen 

činnosti promotýmu) 

 

Během druhého ročníku v roce 2013 navštívil promotým 12 akcí, kdy se jednalo 

buď o jednotlivá soutěžní utkání přípravkových kategorií anebo o turnaj, jehož se 

účastnil větší počet týmů. U všech těchto akcí promotým dodržoval přesně daný postup 

při realizaci každé z nich. Malé rozdíly jsou pouze v realizaci akcí při jednotlivých 

utkáních oproti turnajům s více týmy. Veškeré body realizace jsou popsány níže. 

Základem pro úspěšnou realizaci akce je důkladná příprava promostánku a jeho 

blízkého okolí na místě akce. K tomu je potřeba dostatek času, čemuž promotým vždy 

přizpůsobil čas srazu na akci. Členové promotýmu se na každé akci scházeli vždy 

minimálně hodinu před začátkem utkání či turnaje.  

Po příjezdu všech členů promotýmu do místa konání akce je prvotním úkolem 

výběr ideálního prostoru pro promostánek. Rozhodujícím faktorem pro výběr je jeho 

vizibilita v rámci sportovního areálu, blízkost k hrací ploše a zároveň se musí jednat o 

prostor, kterým budou procházet rodiče dětí. Následuje stavba promostánku a příprava 

jeho interiéru, který je tvořen třemi stoly a židlemi. Na stoly se posléze připraví 

projektové tiskoviny, projektové předměty, tiskoviny prezentující partnery projektu, 

hračky pro děti.  

Další fází přípravy před začátkem akce je zajištění prezentace partnerů projektu 

formou bannerů či rollupů. Instalace bannerů vždy vychází z možností místa konání 

akce a jejich rozmístění záleží na rozhodnutí vedoucího promotýmu. Ideální podmínky 
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pro instalaci bannerů je přilehlý plot či zábradlí v blízkosti promostánku, odkud banner 

rodiče dětí a další účastníky akce maximálně zasáhne.  V případě složitých podmínek 

pro instalaci bannerů jsou partneři prezentováni alespoň rollupy. Ty jsou umísťovány 

v těsné blízkosti promostánku či přímo v jeho interiéru. 

S blížícím se začátkem utkání či turnaje je nutná komunikace člena promotýmu 

se zástupcem domácího klubu (v případě soutěžních utkání přípravek) či pořadatelem 

turnaje. Snahou promotýmu je co nejvíce prezentovat projekt „Neberte nám naši hru“, a 

proto se snaží domluvit s výše zmíněnými osobami na jeho maximální prezentaci. Opět 

se vychází z možností, které nabízí místo konání akce. Pro přímé oslovení všech 

účastníků akce je ideální upozornit na přítomnost promotýmu prostřednictvím tamního 

rozhlasu. Další variantou v případě turnajů je alespoň slovní prezentace projektu při 

slavnostním zahájení turnaje. Tato varianta bohužel není většinou možná v případech 

soutěžních utkání, kde však bývá projekt uveden nástupem hráčů k utkání 

v projektových tričkách, čímž jsou rodiče upozorněni, že se v rámci běžného soutěžního 

utkání koná ještě něco speciálního. 

Jednou z organizačních věcí, jež je potřeba vždy v místě konání zajistit je šatna 

pro maskota PFS. To má na starost jeden člen promotýmu. Pracovník ze společnosti 

IMA, která na všechny akce služby maskota zajišťovala, přijížděl na akci zhruba třicet 

minut před začátkem utkání či turnaje. Po obléknutí kostýmu lvíčka Bruncvíka bylo 

jeho povinností plnit pokyny udělované členy promotýmu. Většinou je udílí vedoucí 

promotýmu, jenž má nejvíce zkušeností s akcemi. Úkolem maskota je především bavit 

děti v průběhu celého utkání či turnaje a dotvářet tak příjemnou atmosféru během celé 

akce promotýmu. Maskot je mezi dětmi velmi oblíben, často si s ním hrají, chtějí se 

s ním vyfotografovat (k fotografování má promotým připraven i speciální projektový 

rollup) apod. Ve všech těchto případech jim musí maskot vyjít vstříc. 

V případě soutěžních utkání jsou výše zmíněny speciální nástupy dětí 

v projektových tričkách. Pro uskutečnění takového nástupu je nutné znát přesný počet 

hráčů z obou hrajících družstev. Ten členové promotýmu zjišťují přímo od zástupců 

družstev, většinou bývá osloven trenér či vedoucí týmu. Promotým následně připraví 

potřebný počet triček a před utkáním je předá trenérům obou mužstev, kteří jej před 

nástupem rozdají hráčům. Zde je nutná včasná příprava triček promotýmem, aby nebyl 

zbytečným zdržením narušen začátek utkání. Hráči v tričkách absolvují klasický 

zápasový nástup, kdy společně s rozhodčím pozdraví rodiče a diváky, poté si trička 

svléknou, odnesou k trenérovi a s hvizdem rozhodčího začíná zápas. 
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Pokud promotým navštíví turnaj s více mužstvy a není z pochopitelného důvodu 

možný nástup dětí v projektových tričkách, tak je distribuce triček řešena následujícím 

způsobem. Rodiče i děti jsou na přítomnost promotýmu upozorněni všemi možnými 

způsoby na začátku turnaje a jsou vyzváni, aby ve volných chvílích navštívili 

promostánek, kde děti posléze projektová trička obdrží. Výhodou tohoto způsobu 

distribuce projektových triček je především v tom, že děti většinou přichází s rodiči, 

které je ze zkušenosti promotýmu občas při akcích na soutěžních utkáních obtížné 

přimět k návštěvě promostánku.  

V průběhu akcí (utkání i turnaj) 2 členové promotýmu obchází rodiče, oslovují 

je a představují jim projekt „Neberte nám naši hru“, jeho hlavní myšlenky a cíle. Při 

rozhovoru jim předají Kodex slušného rodiče, který mohou rodiče podepsat ihned na 

místě (člen promotýmu disponuje tužkou a deskami pro podložení Kodexu), ale členem 

promotýmu jsou pozvání i se svým dítětem do promostánku. Jsou informováni o tom, že 

v promostánku se dozví více o projektu, obdrží projektové materiály a děti drobné 

dárky.  

V průběhu celé akce je fungování promostánku zajištěno jedním či dvěma členy 

promotýmu, dle počtu přítomných členů promotýmu na akci, které je závislé na 

„velikosti“ akce, tedy předpokládanému počtu rodičů, jež na akci zavítají. Hlavním 

úkoly člena promotýmu, jenž má na starost promostánek, jsou: 

- podrobné vysvětlení smyslu projektu a jeho cílů rodičům a zodpovězení 

jejich případných dotazů, 

- snaha přimět rodiče k podpisu Kodexu,  

- informovat rodiče o Soutěži klubů, která by měla být jedním z podnětů 

k podepsání Kodexu, 

- pečlivé uschování podepsaných Kodexů, 

- distribuce tiskovin partnerů projektu (letáky CK Alexandria a                          

Footballmania), 

- distribuce karet patronů rodičům a dětem, včetně poukázání na existenci 

dvou typů karet (tj. jeden typ určený rodičům a druhý dětem), 

- distribuce projektových placek, 

- distribuce drobných hraček dětem (balonky a hračky od McDonald´s). 

Během akce zajišťují členové promotýmu pro dokumentaci akcí také 

vyfotografování všech zúčastněných týmů s maskotem PFS.  
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Po skončení akce promotým zajistí složení veškerého projektového materiálu a 

jeho odvezení z místa konání. 

 

5.6.9 Pořádání turnaje „Neberte nám naši hru“ 

 

Vyvrcholením druhého ročníku projektu „Neberte nám naši hru“ byl turnaj 

stejnojmenného názvu. Turnaj, jenž byl určený pro kategorie mladší a starší přípravky, 

se uskutečnil dne 16. června 2013 ve sportovním areálu klubu FK Motorlet Praha. 

Důkladné turnajové přípravy jsou popsány v kapitole 5.5.  

Finální turnajové přípravy vrcholily zhruba dva týdny až deset dní před 

turnajem, kdy bylo nutné vytvořit propozice k turnaji, což měl na starost marketingový 

manažer PFS. Jejich obsahem byly kompletní informace k turnaji tj.: seznam všech 

účastníků včetně rozlosování turnaje, časového harmonogramu a turnajová pravidla. 

Propozice byly následně elektronicky rozeslány na všechny účastníky turnaje a email 

byl ještě rozšířen o žádost o potvrzení účasti každého týmu na turnaji. Od všech klubů 

přišla kladná odpověď, takže nebylo nutné hledat náhradní tým. Marketingový manažer 

PFS dále před turnajovým dnem komunikoval se zástupci klubu FK Motorlet Praha. 

Důvodem byly organizační záležitosti v podobě vhodného umístění promostránku, 

umožnění vjezdu automobilu s projektovým materiálem přímo do areálu co nejblíže 

k místu, kde bude stát promostánek atd. Klub FK Motorlet Praha byl rovněž požádán 

PFS o zajištění pitného režimu účastníků turnaje, čemuž zástupci Motorletu vyhověli. 

V den turnaje, který měl být slavnostně zahájen v 8:45 hodin, se členové 

promotýmu sešli v areálu Motorletu v 7:30 hodin, aby bylo dostatek času vše pro turnaj 

připravit. Prvním úkolem bylo rozmístění jednotlivých týmů do šaten a to 

prostřednictvím označení dveří názvy klubů, pro které byla šatna připravena. V každé 

šatně byl navíc zástupci Motorletu připraven dostatečný počet lahví balené vody pro 

zajištění pitného režimu družstev. Mužstva byla po příjezdu do areálu instruována členy 

promotýmu, kde naleznou svou šatnu. 

Dalším úkolem promotýmu před začátkem turnaje byla příprava promostánku a 

jeho blízkého okolí, což bylo realizováno velmi podobně jako přípravy na ostatních 

akcích promotýmu v rámci projektu. Větší důraz byl však kladem na prezentaci 

partnerů, jelikož se jednalo o vlastní turnaj PFS, a tak v blízkém okolí promostánku 

byly rozmístěny bannery všech partnerů projektu a dále bannery prezentující samotný 

PFS. Rozdílem oproti ostatním akcím v rámci projektu bylo nutné připravit 
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výsledkovou tabuli, která bude přístupná rodičům, hráčům a trenérům jednotlivých 

mužstev, aby měli průběžný přehled o vývoji turnaje. Pro upevnění turnajových tabulek 

zapůjčil klub FK Motorlet Praha nástěnku, která byla po celou dobu turnaje umístěna 

v těsné blízkosti promostánku. 

Jelikož se jednalo o turnaj s poněkud specifickým turnajovým systémem (např. 

penaltový rozstřel po každém utkání), tak byla před zahájením turnaje nutná schůzka 

s rozhodčími. Cílem schůzky byly následující body: 

- vysvětlit rozhodčím všechna specifika turnajového systému či pravidel, 

- zodpovězení příp. dotazů jednotlivých rozhodčích, 

- dohodnutí organizačních otázek v souvislosti s utkáními tzn. jednotné 

začátky zápasů na 4 hřištích v rámci jednoho hracího kola, systém hlášení 

výsledků pořadateli turnaje atd. 

Turnaj „Neberte nám naši hru“ byl uveden slavnostním zahájením, při kterém 

byly na hrací ploše nastoupeny všechny zúčastněné týmy. Úvodní slovo bylo v gesci 

profesionálního trenéra mládeže PFS, jehož úkolem byly následující body: 

- přivítat všechna mužstva a jejich rodiče, 

- stručně vysvětlit smysl a cíle projektu „Neberte nám naši hru“ a upozornit na 

přítomnost promotýmu, který bude v průběhu turnaje s rodiči komunikovat, 

- pozvat rodičů, dětí a vedoucí mužstev do promostánku, 

- sdělit základní organizační záležitosti a shrnout turnajový systém, 

- popsat pravidla hry pro obě kategorie, 

- popřát všem účastníkům, aby si turnaj především užili. 

V průběhu turnaje se promotým podobně jako při ostatních akcích projektu 

snažil komunikovat s přihlížejícími rodiči. Cílem bylo opět představit základní 

myšlenky projektu a jeho cíle. Členové promotýmu se opět střídali v obou typech rolí. 

První spočívá v obcházení rodičů, kteří sledují turnajová utkání a snaží se je přímo 

oslovit a upozornit na projekt „Neberte nám naši hru“. Následně je rodiči předán Kodex 

se snahou přijmout rodiče k jeho podpisu a rovněž k návštěvě promostánku, kam by měl 

ideálně přijít se svým synem či dcerou a o celém projektu se dozví více a zároveň 

obdrží další projektové tiskoviny. Pro děti byly jako na všech projektových akcích 

rozdávány trička, karty s patrony a drobné dárky. Druhá role představovala přítomnost 

na promostánku, kde člen promotýmu aktivně komunikoval s kolemjdoucími, 

představoval jim projekt a odpovídal na jejich případné dotazy. 
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Mimo zmíněnou komunikaci s rodiči bylo nutné zajistit výsledkový servis pro 

rodiče a zúčastněné týmy. Tuto úlohu měl na starost marketingový manažer PFS, který 

komunikoval s rozhodčími a přebíral od nich výsledky jednotlivých utkání, které 

následně zapisoval do výsledkových tabulek. Jeho další úlohou byl celkový dohled nad 

průběhem turnaje, případné řešení nastalých problémů či zodpovídání případných 

dotazů ze stran zúčastněných týmů. Tato odpovědnost plynula z pozice člena řídící 

komise turnaje, jež byla dána turnajovými propozicemi. 

Druhým členem řídící komise turnaje byl profesionální trenér mládeže PFS. Jeho 

úkolem bylo kromě dohlížení nad průběhem turnaje rovněž moderování celé akce. 

Profesionální trenér mládeže tedy prostřednictvím mikrofonu v průběhu turnaje hlásil 

názvy klubů, které se mají připravit k následujícím utkání. 

Závěr turnaje se nesl ve slavnostním vyhlášení výsledků v rámci obou kategorií. 

Slavnostní vyhlášení uváděl rovněž profesionální trenér mládeže PFS, který nejprve 

poděkoval všem přítomným za skvělou atmosféru a hráčům za úžasné výkony. 

Následovalo vyhlášení týmů dle umístění v turnaji a předání diplomů a medailí všem 

zúčastněným hráčům. Medaile a poháry předávali dětem členové promotýmu. 

Po skončení turnaje promotým stejně jako při ostatních akcích zajistil složení 

veškerého projektového materiálu a jeho odvezení z místa konání. 

5.6.10 Komplexní koordinace a kontrola činností projektového týmu 

 

Za průběh celého projektu byli odpovědni marketingový manažer PFS a 

zástupce společnosti 2Score v pozici výkonného ředitele. Tyto osoby ve vzájemné 

spolupráci zadávaly úkoly všem členům projektového týmu, kteří je museli plnit a 

následně podávat zpětnou vazbu, zdali jsou zadané úkoly splněny. 

 Veškerá komunikace mezi členy projektového týmu a marketingovým 

manažerem PFS probíhala formou emailové komunikace, telefonicky či na schůzích 

projektového týmu. Telefonická komunikace byla využívána zejména pro řešení 

záležitostí, které musely být vyřešeny neodkladně. Při zadávání úkolů a informování 

projektového týmu o určitých rozhodnutích dbal marketingový manažer PFS vždy na to, 

aby vše proběhlo prostřednictvím emailové komunikace, kde při zadání úkolu byl vždy 

člen projektového týmu, jemuž byl zadán úkol, vyzván, aby přijetí úkolu potvrdil opět 

formou emailové odpovědi. Toto preventivní opatření mělo přispět k tomu, aby všechny 

úkoly byly splněny a zároveň, aby zadávání úkolů bylo zdokumentováno a nemohlo 
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dojít k situaci, že by v případě nesplnění jakékoliv činnosti, nebylo možné určit osobu, 

jež za ni byla odpovědná. 

Marketingový manažer rovněž dbal na to, aby všichni členové projektového 

týmu měli maximální přehled o všem podstatném v rámci průběhu projektu. Z tohoto 

důvodu se většina emailové komunikace ohledně projektových záležitostí rozesílala 

v kopiích na všechny členy projektového týmu. 

Kontrolní mechanismy činnosti projektového týmu měli několik následujících 

podob: 

- Před každou akcí promotýmu byl marketingový manažer PFS informován 

zástupcem společnosti 2Score, zdali je vše na akci připraveno a kteří členové 

projektového týmu akci personálně zabezpečí. 

- Po každé akci promotýmu musel určený člen podat zprávu o průběhu akce 

marketingovému manažerovi PFS formou emailu. 

- Marketingový manažer PFS několik akcí promotýmu osobně navštívil, aby si 

práci promotýmu zkontroloval přímo v průběhu akce. O jeho návštěvě akce 

nebyli členové promotýmu předem informováni. 

5.7 Mediální výstupy projektu „Neberte nám naši hru“ 2013 
 

Snahou PFS bylo projekt „Neberte nám naši hru“ 2013 prezentovat v médiích 

z důvodu toho, aby se o projektu dozvěděla co možná nejširší veřejnost. Za komunikaci 

s médii v rámci projektu byl odpovědný externí pracovník agentury 2Score, který 

každou tiskovou zprávu či rozhovor rozesílal do sportovních redakcí. Do médií se 

v rámci druhého ročníku projektu rozesílaly dvě zprávy. První se týkala začátku 

projektu, která představila projektové myšlenky a patrony projektu. Obsahem druhé 

zprávy byl rozhovor se sportovní psycholožkou Evou Šauerovou, týkající se 

problematického chování rodičů při sportování jejich dětí. 

Tiskovou zprávu o začátku druhého ročníku projektu zveřejnili jeho mediální 

partneři, tedy zpravodajský server iDNES.cz a fotbalově zaměřený server Hattrick.cz. 

Dalšími servery, jež zprávu o začátku druhého ročníku zveřejnily, byly: www.isport.cz, 

www.prazskypatriot.cz. 

O začátku projektu informovaly rovněž i pražské prvoligové kluby, které na 

svých oficiálních webových stránkách (tj. sparta.cz, slavia.cz, fkdukla.cz) zveřejnily 

zprávu o tom, že jeden z jejich hráčů se stal patronem projektu „Neberte nám naši hru“.  
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Druhým významným mediálním výstupem druhého ročníku projektu byl 

rozhovor se sportovní psycholožkou Evou Šauerovou. Tento rozhovor na svých 

webových stránkách opět zveřejnili mediální partneři projektu a dále jej převzala 

následující internetová média: fotbal.cz, prazskypatriot.cz a prazsky.denik.cz. Co se 

týká Pražského deníku tak ten zveřejnil rozhovor i ve své tištěné verzi (viz. Příloha č. 

13). 

Pro prezentaci projektu využíval PFS i své komunikační kanály. Samozřejmostí 

byly webové stránky projektu www.nebertenamnasihru.cz, na kterých byly během 

druhého ročníku zveřejněny tři zprávy o projektu. Obdobné zprávy byly zveřejněny i na 

oficiálních stránkách PFS www.fotbalpraha.cz. Pro prezentaci projektu využil PFS i své 

tištěné periodikum tj. časopis Pražský fotbalový speciál, kdy byl v květnovém čísle 

uveden krátký článek informující o projektu. 

Kompletní tabulky mediálních výstupů projektu „Neberte nám naši hru“ 2013 

jsou uvedeny v Příloze č. 14. 

5.8 Dotazníkové šetření – prezentace získaných dat 

5.8.1 Vyhodnocení otázek položených v dotazníku 

 

V této podkapitole je uvedeno vyhodnocení otázek položených v dotazníku (viz. 

Příloha č. 1). Grafy s výsledky k jednotlivým otázkám jsou uvedeny v Příloze č. 15. 

Otázka č. 1: Vnímáte nevhodné chování rodičů (používání vulgárních výrazů, křik) při 

utkáních dětí jako problém současné doby? 

Důvodem pro položení této otázky bylo zjistit, zdali respondenti vnímají 

nevhodné chování rodičů při utkáních dětí jako problém současné doby. Odpovědí na 

tuto otázku vyjádří respondent svůj názor na to, zdali je projekt „Neberte nám naši hru“ 

a jemu podobné společensky potřebné. 

Celkem 89%, tedy 225 respondentů odpovědělo „ano“ či „spíše ano“, což svědčí 

o tom, že nevhodné chování rodičů k dětem při jejich sportovních aktivitách je 

v současné době závažný problém. Tento fakt potvrzuje smysl organizování projektu 

„Neberte nám naši hru“, jehož cílem je problematické chování rodičů při utkáních dětí 

eliminovat. 

Otázka č. 2: Odkud znáte projekt "Neberte nám naši hru"? 

Více než polovina ze všech respondentů (51%) se s projektem seznámila přímo 

na akcích promo-týmu. Druhým nejčastějším zdrojem upozornění na projekt je klub, ve 

kterém dítě respondenta hraje (21%). Naopak z výsledků je patrné, že média prvotně 
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mnoho respondentů projektem nezasáhla, jelikož jej uvedlo pouze 8% respondentů. 

Projekt nezná 11% respondentů, což představuje ty respondenty, kteří byli zahrnuti do 

databáze PFS, ale s projektem se nesetkali a ani jej nezaznamenali jinak. 

Otázka č. 3: Myslíte si, že projekty typu "Neberte nám naši hru" mohou přispět ke 

zlepšení chování rodičů při utkáních dětí? 

 Více než tří čtvrtiny respondentů (76%) si myslí (odpověď „ano“ či „spíše ano“), 

že projekty „Neberte nám naši hru“ a jim podobné mohou přispět ke zlepšení chování 

rodičů při sportovních utkáních dětí. Tento výsledek může být jedním z faktorů, proč by 

měl PFS s pořádáním projektu „Neberte nám naši hru“ pokračovat i v dalších letech a 

dále budovat jeho tradici. 

Otázky č. 4 – 6: 

Podepsal jste tzv. Kodex slušného rodiče? 

Jakým způsobem jste podepsal tzv. Kodex slušného rodiče? 

Kdo Vás informoval o tzv. Kodexu slušného rodiče? 

 S hlavní myšlenkou projektu vyjádřilo prostřednictvím Kodexu slušeného rodiče 

souhlas 74% respondentů. Můžeme říci, že tento výsledek koresponduje s výsledky 

otázky č. 3. Kodex slušného rodiče mohli lidé podepsat při akcích promo-týmu projektu 

nebo online na internetových stránkách projektu. První možnost využilo na 69% 

respondentů, což značí fakt, že více jak dvě třetiny všech podepsaných Kodexů 

slušného rodiče bylo sesbíráno na akcích promotýmu. Webové stránky pro podepsání 

Kodexu slušného rodiče využila necelá třetina respondentů. 

 O existenci Kodexu slušného rodiče se nejvíce respondentů dozvědělo od 

promotýmu projektu v rámci jednotlivých akcí (56%) či od klubu, ve kterém je 

registrován jejich syn či dcera (32%). Díky webovým stránkám projektu se Kodex 

slušného rodiče dostal do povědomí pouze 12% respondentů. 

Otázky č. 7 – 9 

Navštívil/a jste webové stránky projektu www.nebertenamnasihru.cz? 

Jak hodnotíte přehlednost webu www.nebertenamnasihru.cz? 

Jak hodnotíte obsah webu www.nebertenamnasihru.cz? 

 Webové stránky projektu www.nebertenamnasihru.cz navštívilo 55% 

respondentů. Ti v následujících otázkách hodnotili na pěti stupňové škále nejprve 

přehlednost a poté samotný obsah webových stránek. Z výsledku lze vyčíst, že většina 

respondentů, konkrétně 87% hodnotí přehlednost webové stránky jako „velmi dobré“ až 

„dobré“. Velmi podobné hodnoty se ukázaly ve výsledcích otázky týkající se samotného 
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obsahu webových stránek. Obsah jako „velmi dobrý“ či „dobrý“ hodnotilo 85% 

respondentů. Za zmínku stojí skutečnost, že nejvyšším hodnocením „výborný“ 

zhodnotilo přehlednost webových stránek pouze 12% a obsah jen 14% respondentů. 

Otázka č. 10: „Vyjmenujte partnery projektu:“ 

 Smyslem této otázky bylo zjistit, zdali si respondenti vybaví partnery projektu a 

pokud ano, tak které. Z důvodu časové prodlevy dotazníkového šetření od průběhu 

projektu byla otázka nastavena jako nepovinná. Odpověď u této otázky vyplnilo pouze 

18,9% respondentů. Z nich si nejvíce respondentů vybavilo společnost CK Alexandria 

(66,7%). Druhou nejčastější odpovědí byla Praha sportovní, kterou uvedla více než 

polovina respondentů (56,3%), kteří na otázku odpověděli. Společnost Footballmania se 

objevila pouze ve třetině vyplněných odpovědích na tuto otázku (31,25%), dokonce si 

více respondentů vzpomnělo na společnost McDonald´s a mediálního partnera projektu 

Hattrick. 

Otázky č. 11 – 13: 

„Patronem projektu v roce 2013 byl také hráč klubu AC Sparta Praha, který?“ 

„Patronem projektu v roce 2013 byl také hráč klubu FK Dukla Praha, který?“ 

„Patronem projektu v roce 2013 byl také hráč klubu SK Slavia Praha, který?“ 

Cílem otázek č. 11 až 13 bylo zjistit, zdali lidé znající projekt „Neberte nám naši 

hru“ dostatečně vnímají, kteří prvoligoví hráči jsou patrony daného ročníku. Odpovědi 

na tuto otázku dají organizátorům informaci, zdali jsou patroni dostatečně propagováni 

či nikoliv.  

Patrona druhého ročníku projektu z klubu AC Sparta Praha Marka Matějovského 

správně označila polovina respondentů, přesně 53%. Druhým v pořadí podle počtu 

označení byl Ladislav Krejčí, který se objevil jako odpověď u 26% respondentů. Mezi 

varianty Tomáš Vaclík a Václav Kadlec se téměř rovnoměrně rozdělily zbylé odpovědi. 

Poměrně vysokou procentuální hodnotu u varianty Ladislav Krejčí je možné si vysvětlit 

skutečností, že Ladislav Krejčí v roce 2013 podpořil dva projekty PFS. Byl patronem 

„Dětského fotbalového poháru“ a stal se hlavní tváří kampaně „Můj první klub“. 

Více než na Marka Matějovského z AC Sparta Praha si respondenti vzpomněli 

na patrona z FK Dukla Praha, Patrika Gedeona, i patrona z SK Slavia Praha, Karola 

Kisela. Oba zmíněné hráče správně označily zhruba dvě třetiny respondentů, konkrétně 

u Patrika Gedeona se jednalo o 70% a u Karola Kisela dokonce 79% respondentů. 

Otázka č. 14: Jaké zvíře je maskotem Pražského fotbalového svazu, který se objevil na 

všech akcích promotýmu v rámci projektu "Neberte nám naši hru"? 
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 I tato otázka byla stejně jako otázka č. 10 nastavena jako nepovinná. 

Odpovědělo však na ní 89,4% respondentů, což je oproti otázce zaměřené na partnery 

projektu výrazně vyšší hodnota. Vysvětlení této skutečnosti můžeme nalézt ve faktu, že 

maskot PFS je velice výrazným prvkem všech akcích projektů PFS a to nejen projektu 

„Neberte nám naši hru“. Z respondentů, kteří odpověděli na otázku jich na 87,2% 

správně uvedlo, že se jedná o lva (příp. lvíčka), pouze 4,8% uvedlo jiné zvíře. 

Otázka č. 15: Viděl/a jste TV spot projektu "Neberte nám naši hru"? (pozn. spot s 

chlapcem, kterému otec vynadá) 

 Projektový TV spot, který byl natočen pro první ročník projektu v roce 2012, byl 

i během druhého ročníku projektu na webových stránkách projektu a také na Youtube 

kanálu PFS. TV spot vidělo pouze 34% respondentů, což koresponduje se skutečností, 

že webové stránky projektu navštívilo pouze 55% respondentů, z nichž ne všichni se na 

TV spot podívali. 

Otázky č. 16 – 18: 

Navštívil promotým „Neberte nám naši hru“ utkání/turnaj Vašeho dítěte či příbuzného? 

Jak byste ohodnotil/a práci promotýmu na akci (vystupování, komunikace apod.)? 

Využil/a jste možnost stažení fotografií s Vaším dítětem z utkání/turnaje, které navštívil 

promotým, z webu www.nebertenamnasihru.cz? 

 Z celkového počtu respondentů, kteří znají projekt „Neberte nám naši hru“ se 

setkalo s promotýmem na akci svého dítěte či příbuzného na 62%. Ti nejčastěji (46%) 

hodnotili práci promotýmu jako velmi dobrou. Zbylí respondenti rozložili své 

hodnocení práce promotýmu mezi výborné (29%) a dobré (23%), z čehož vyplývá, že 

jako pouze uspokojivé ohodnotilo práci promotýmu jen 1% respondentů. Otázka číslo 

18 ukázala, že rodiče neměli velký zájem o stažení fotografií svých dětí z akce promo-

týmu, které byly po akci k dispozici na webových stránkách projektu. Možnost stažení 

fotografie využilo pouze 21% respondentů. 

Otázky č. 19 – 21 

Obdržel/a jste od promotýmu vstupenky na utkání Gambrinus ligy? 

Navštívil/a jste následně dané utkání? 

Ocenil/a byste možnost získání vstupenek na utkání Gambrinus ligy pro Vás a příp. 

Vaše dítě? 

Z dotázaných respondentů obdrželo vstupenky na utkání Gambrinus ligy pouze 

34%. Jedním z důvodů však byla skutečnost, že kluby Gambrinus ligy poskytly pro tyto 

účely jen omezený počet vstupenek (150 ks/klub). Cílem otázek bylo především zjistit, 
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jaký je zájem lidí o návštěvu prvoligových utkání. Zdali pokud již vstupenky obdrželi, 

tak jestli utkání skutečně navštívili a rovněž zjistit obecný zájem respondentů o možnost 

získání vstupenek na prvoligová utkání. Z respondentů, kteří vstupenky obdrželo 

navštívili utkání necelé 2/3 z nich, avšak zájem o vstupenky vyjádřilo na 93% 

respondentů. 

Otázky č. 22 – 25 

Jste? 

Kolik je Vám let? 

Jaké je Vaše dosažené vzdělání? 

Jaké je PSČ Vašeho bydliště? 

Cílem závěrečných všeobecných otázek bylo poznat samotné respondenty a to 

z hlediska pohlaví, věkového rozpětí či dosaženého vzdělání. Z respondentů, kteří 

dotazník dokončili, je na 62% mužů a 38% žen. Převážná část respondentů (70%) je ve 

věku 35 – 44 let. Z hlediska vzdělání respondentů tak necelou polovinu tvoří 

středoškoláci s maturitou (47%) a 30% respondentů má vzdělání vysokoškolské. 

5.8.2 Křížová analýza 

 

Pro křížovou analýzu, jejímž cílem je porovnání odpovědí mužů a žen, byly 

využity výsledky z dotazníkového šetření. Z těch byly vygenerovány odpovědi nejprve 

mužů a poté žen a pro obě kategorie byly následně vypočteny procentuální zastoupení 

jednotlivých odpovědí u téměř všech otázek v dotazníku. Do křížové analýzy nebyla 

zahrnuta pouze otázka č. 25 (Jaké je PSČ Vašeho bydliště?), která je pro křížovou 

analýzu irelevantní a otázka č. 10 na kterou odpovědělo jen 18,9 % respondentů. 

Vzhledem k výsledkům křížové analýzy, jejíž výsledky jsou kompletně uvedeny 

v Příloze č. 16. Lze říci, že z celkového hlediska se odpovědi mužů a žen v zásadě 

neliší. Pouze u několika otázek byly zjištěny  určité výraznější procentuální rozdíly 

v zastoupení jednotlivých odpovědí, díky čemuž jsou tyto otázky pro křížovou analýzu 

významné, a proto jsou jim věnovány následující řádky. 

Na úvodní otázku, zdali nevhodné chování rodičů při utkáních dětí vnímají 

respondenti jako problém současné doby, tak se muži i ženy shodli na tom, že problém 

to skutečně je. Avšak za problém jej nepovažuje (tj. odpovědi „spíše ne“ a „ne“) téměř 

10% procent, oproti 3,4% žen. 
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Značný rozdíl je patrný u druhé otázky, jež je zaměřena na to, odkud respondenti 

znají projekt „Neberte nám naši hru“. Na 20% mužů jej zná z webových stránek 

projektu či médií, zatímco z těchto zdrojů zná projekt jen zhruba 4,5% dotázaných žen. 

Překvapivý výsledek byl zjištěn u otázky č. 11, týkající se znalosti patrona 

z klubu AC Sparta Praha. Správnou odpověď, tedy Marka Matějovského, označilo na 

65% žen, zatímco mužů tak učinilo pouze 45% mužů. U dalších otázek na znalost 

patronů z prvoligových klubů byly odpovědi mužů a žen takřka srovnatelné. Patrika 

Gedeona z Dukly Praha označilo 71% mužů a 67% žen a slávistu Karola Kisela 80% 

mužů a více jak 75% žen. 

U otázek týkajících se projektových akcí a webových stránek projektu byly 

odpovědi mužů a žen obdobné. 

5.9 Rozhovor s odborníky - vyhodnocení 

5.9.1 Rozhovor s panem Kamilem Veselým 

 

Pan Kamil Veselý je spolumajitelem agentury 2Score, která se specializuje na 

sportovní marketing především v oblasti fotbalu. Pro tento rozhovor byl pan Kamil 

Veselý vybrán z toho důvodu, že služeb agentury 2Score využívá Pražský fotbalový 

svaz pro realizaci svých mládežnických projektů a projekt „Neberte nám naši hru“ byl 

vůbec tím prvním, který agentura 2Score pro PFS realizovala. 

Cílem rozhovoru, který se uskutečnil dne 22. 8 2014, bylo získat pohled 

odborníka na průběh realizace 2. ročníku projektu „Neberte nám naši hru“, který by 

mohl ještě odkrýt nevyužitý potenciál projektu, což by mohlo být využito pro zlepšení 

projektu v dalších letech. Rozhovor byl veden na základě osnovy, která je uvedena 

v kap. 4.2. Celý rozhovor v Příloze č. 17. 

5.9.1.1 Vyhodnocení rozhovoru 

 

 Na začátku rozhovoru vysvětlil Kamil Veselý jistou výjimečnost projektu 

„Neberte nám naši hru“ pro agenturu 2Score a následně definoval její roli v rámci 

samotného projektu. Lze říci, že agentura 2Score byla v jakési roli „stavitele“ projektu, 

kdy na základě velice obecného zadání od PFS, bylo jejím úkolem vymyslet nástroje 

pro realizaci tohoto zadání. Význam agentury pro projekt byl tedy velice zásadní, 

jelikož zajišťovala ideovou tvorbu i produkční realizaci projektu. Oproti tomu roli PFS 

v rámci projektu je možné nazvat jako koordinačně – schvalovací. 
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 Agentura 2Score v rámci projektu zajišťovala většinu činností v přípravné fázi, 

které byly klíčové pro spuštění projektu a následně i fázi realizační. Pan Veselý 

poukazuje na to, že v rámci realizační fáze je velice důležité si uvědomit, že velmi často 

se původní představa o projektu ukáže jako mylná, a proto je důležitá zpětná vazba od 

lidí, která přinese různé poznatky pro možné úpravy v rámci jeho realizace a to buď 

v rámci probíhajícího ročníku projektu případně v ročnících dalších. V případě projektu 

„Neberte nám naši hru“ se jednalo o skutečnost, že původní představa o akcích 

promotýmu byla taková, že se budou navštěvovat běžná soutěžní utkání přípravkových 

kategorií na území Prahy, ale následně bylo zjištěno, že výrazně efektivnější by bylo 

navštěvovat turnaje, kterých se účastní větší počet týmů. Pan Veselý na tomto příkladu 

popsal dle svých slov tzv. cestu pokus – omyl, kdy je třeba chyby v realizaci 

akceptovat, ale je třeba je již neopakovat. Velké úskalí rovněž vidí při zakončení 

projektu, kde zdůrazňuje, že je velice důležité dotáhnout projekt do konce a zanalyzovat 

si jeho průběh, na což prý v mnoha případech již nezbývají síly ani energie a projektový 

tým projekt nedotáhne do konce. Poslední možnou komplikaci shledává pan Veselý už 

v přípravné fázi, kdy se ne všechny činnosti dostatečně připraví před startem projektu, 

tuto chybu, nazývá pan Veselý jako špatnou připravenost. 

 Spolupráci mezi agenturou a PFS hodnotil pan Veselý jako standardní a správně 

vedenou, kdy za agenturu 2Score jednal s marketingovým manažerem PFS převážně 

jeden její zástupce a docházelo tedy ke komunikaci 1 na 1. 

 Mediální prezentace byla agenturou 2Score zajišťována jejím externím 

pracovníkem, který se specializuje na komunikaci s médii a disponuje kontakty a 

dobrými vztahy se sportovními redakcemi. Ohledně prezentace projektu v masmédiích 

však pan Veselý hovoří poněkud opatrně, když říká, že osobně si pokládá otázku, zdali 

je správné projekt komunikovat přes masmédia a snažit se mít v nich co největší 

prostor. Spíše se přiklání k tomu, že by cestu k cílové skupině, tedy rodičům hledal 

jinde a to například ve formě podlinkové komunikace apod. 

 Pro další ročníky projektu „Neberte nám naši hru“ má pan Veselý pro PFS dvě 

rady. První se týká pořádání vlastních turnajů, kterých by doporučoval pořádat mnohem 

více, jelikož ten první se velice osvědčil. Druhá rada se týká časového ohraničení 

projektu, kdy pan Veselý vnímá projekt jako nadčasový a tak by doporučoval, 

v případě, že není PFS limitován zdroji, komunikovat myšlenky projektu celoročně. 
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5.9.2 Rozhovor s panem Radimem Trusinou  

 

 Pan Radim Trusina je sportovní novinář specializující se na fotbal, který působí 

ve sportovních redakcích MF Dnes a na webovém serveru iDnes.cz. Pro rozhovor byl 

vybrán Radim Trusina z toho důvodu, že se pohybuje ve fotbalovém prostředí a to 

přímo na území Prahy, jelikož pravidelně píše články o nejvyšší pražské soutěži mužů 

tj. „Pražská teplárenská přebor mužů“, které jsou zveřejňovány na oficiálních webových 

stránkách PFS a rovněž patří do týmu autorů časopisu Pražský fotbalový speciál, jež je 

oficiálním periodikem PFS. 

 Cílem rozhovoru, který se uskutečnil dne 22. 8. 2014, bylo zhodnocení 

mediálního obrazu druhého ročníku projektu „Neberte nám naši hru“ a zjistit mediální 

potenciál tohoto projektu do dalších let. Rozhovor byl veden na základě osnovy, která je 

uvedena v kap. 4.2. Celý rozhovor v Příloze č. 18. 

5.9.2.1 Vyhodnocení rozhovoru 

 

 Začátek rozhovoru se týkal obecně mládežnických projektů PFS a toho, jak jsou 

vnímány sportovním novinářem. Pan Trusina uvedl, že projekty PFS vnímá tak, že od 

nástupu pana Dušana Svobody do funkce předsedy PFS, klade PFS právě na 

mládežnické projekty velký důraz. Rovněž oceňuje, že veřejná prohlášení pana 

Svobody o tom, že práce s mládeží je pro PFS prioritou nejsou jen prázdná slova, ale že 

konkrétní činy PFS v podobě realizace projektů tomu odpovídají. Mediální prezentaci 

projektů PFS hodnotí jako velmi rozsáhlou a ačkoliv se nezaměřuje na mládežnický 

fotbal, tak vždy zaznamená, že se projekty pořádají, pokračuje se v nich a jsou úspěšné. 

Podle pana Trusiny mají mládežnické projekty PFS značný přesah do 

společenské rubriky a to z toho důvodu, že se jedná o práci s mládeží, volnočasové 

aktivity dětí a jejich podporu. Nikdy nebudou tyto projekty nosná témata, ale svou 

cílovou skupinu, tedy rodiče dětí si vždy najdou. Projektu prý může být prospěšná i 

krátká zmínka v novinách, jelikož člověk, kterého to zaujme, tak si následně v dnešní 

době vyhledá více informací na internetu. 

Druhý ročník projektu „Neberte nám naši hru“ pan Trusina vnímal, ale rovněž 

přiznává, že premiérový ročník vnímal mnohem více, což hodnotí následujícími slovy: 

„Byla tisková konference, natočil se TV spot, který režíroval Jakub Kohák, a celkově 

jsem projekt zaznamenal více. Nyní mám pocit, že si lidé na projekt v uvozovkách 

zvykli.“ (viz. Příloha č. 18). 
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Co se týká mediální prezentace projektu „Neberte nám naši hru“ a jejího 

případného rozšíření, tak pan Trusina zmiňuje především vytrvalost a trpělivost. 

Doporučuje neustále oslovovat zástupce médií, scházet se s nimi formálně i neformálně 

a projekt jim nabízet. Důležité prý je, aby bylo možné říci, že se projekt dále posouvá. 

K tomuto výrazně pomohou známé osobnosti, tedy bývalí či současní úspěšní fotbalisté, 

kteří projekt pro média zatraktivní.  

  Jako ideální mediální platformu pro tyto projekty vidí pan Trusina internet, 

jelikož je zde neomezený prostor. Neznamená to však, že by mládežnické projekty PFS 

neměly šanci na zveřejnění i v tištěných médiích. Jako vhodnou kombinaci vidí v krátké 

zprávě v tištěném médiu s odkazem na to, že více informací o projektu je zveřejněno na 

zpravodajském serveru či v lepším případě na webových stránkách projektu. Co se týká 

zvětšení šance na zveřejnění článku na internetu, tak ji výrazně zvýší přiložené video. 

Pan Trusina to vysvětluje takto: „Video je totiž atraktivnější způsob, jak něco představit, 

sdělit a lidi tomu spíše uvěří, jelikož je to reálnější“ (viz. Příloha č. 18). 

 Pan Trusina zhodnotil i mediální potenciál turnaje „Neberte nám naši hru“. Zde 

poukazuje na skutečnost, že aby se o takový turnaj novinář zajímal, tak je potřeba mu 

nabídnout něco, čím pro něho bude turnaj zajímavý. Jako příklad uvádí přítomnost 

nějakého trenéra mládežnické reprezentace, s kterým by mohl na místě udělat rozhovor 

o tom, co dělat, aby u nás začali vyrůstat nadějní fotbalisté. Smysl spočívá v tom, že 

prospěšné to bude PFS v podobě pomoci prezentace projektu a pro novináře v podobě 

zajímavého tématu, jež je nenásilně spojené s projektem PFS. 

 V podobném duchu jako mediální potenciál turnaje „Neberte nám naši hru“ 

hodnotil pan Trusina i rozhovor se známou sportovní psycholožkou Evou Šauerovou, 

který byl zveřejněn v tištěném vydání Pražského deníku. Aby byl rozhovor více 

zajímavý pro novináře, tak by bylo potřeba, aby byl součástí nějakého většího tématu a 

projektu se dotýkal pouze v úvodních otázkách. V takovém případě by dle pana 

Trusiny, byl rozhovor ideálním materiálem pro novináře, jelikož dle jeho slov lidé 

obecně psychology a lékaře berou vážně, věří jim a je to dokonce lepší, než když by o 

dětské psychologii hovořil například bývalý fotbalista. 

 Na závěr pan Trusina znovu zmínil, že je třeba být trpělivý a vytrvalý a neustále 

prezentovat, co má projekt za sebou, aby bylo vidět, že se projekt posouvá a má to 

nějaký reálný dopad. Tomu by pomohly ještě ohlasy z klubů, jak projekt vnímají, jak 

jsou spokojeni, aby se ukázalo, že se nejedná jen o mediální strategii, ale že projekt je 

opravdu prospěšný. Pokud se to projektovému týmu podaří, tak postupem času začnou 
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lidé brát jako samozřejmost, že součást mládežnického fotbalu jsou projekty jako 

například „Neberte nám naši hru“. 
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6 „NEBERTE NÁM NAŠI HRU 2014“ 
 

Tato kapitola se věnuje třetímu ročníku projektu „Neberte nám naši hru“, který 

se uskutečnil v roce 2014. Podkapitoly jsou zaměřeny především na přípravnou a 

realizační fázi projektu. Obě jsou však v mnoha ohledech podobné zmíněným fázím 

projektu v druhém ročníku, a proto je kladen důraz především odlišnosti obou ročníků a 

jejich zdůvodnění. 

6.1 Zahájení projektu „Neberte nám naši hru 2014“ 
 

Na podzim roku 2013 na jedné z pravidelných schůzí Výkonného výboru PFS se 

vedení PFS rozhodlo v následujícím roce uskutečnit v pořadí již třetí ročník projektu 

„Neberte nám naši hru“. Důvodem tohoto rozhodnutí byla vize vedení PFS ohledně 

tohoto projektu, která je založena na dlouhodobém působení zejména na rodiče dětí, 

která by měla vést k celkové lepší atmosféře při trénincích a utkáních zejména 

přípravkových a žákovských kategoriích.  

6.1.1 Hlavní cíle projektu 

 

Při definování hlavních cílů projektu měl rozhodující slovo opět předseda PFS, 

který je podobně jako o rok dříve konzultoval s marketingovým manažerem PFS, jenž 

měl o průběhu druhého ročníku maximální přehled. S ohledem na dlouhodobý charakter 

projektu se však vedení PFS neuchýlilo k zásadním změnám při definování cílů pro třetí 

ročník projektu, a tak lze říci, že cíle byly téměř totožné. Předseda PFS pouze kladl 

důraz, aby se projektový tým snažil oslovit ještě větší množství rodičů dětí a přimět je 

k podepsání Kodexu. 

6.1.2 Odpovědnost za přípravu a realizaci projektu 

 

Z důvodu pozitivních zkušeností vedení PFS se sportovně-marketingovou 

agenturou 2Score byla přípravou a realizací třetího ročníku opět pověřena zmíněná 

agentura. S tou spolupracoval při zachování odpovědností z předešlého roku i 

marketingový manažer PFS. Projektový tým zůstal ve stejném složení jako při druhém 

ročníku projektu. 
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6.2 Plánování projektu „Neberte nám naši hru 2014“ 
 

Oproti roku 2013 se vedení PFS rozhodlo třetí ročník projektu rozdělit do dvou 

etap a to na jarní a podzimní. Smyslem této změny byla snaha vedení PFS, aby se 

projektové myšlenky šířily častěji a byly více v povědomí fotbalové veřejnosti na území 

hl. m. Prahy.  Jarní etapa byla rámcově naplánována od dubna do června a podzimní na 

měsíce říjen a listopad. Z tohoto rozvržení plyne, že vedení PFS stále preferovalo jarní 

termín, což se následně výrazně projevilo při tvorbě harmonogramu akcí promotýmu. 

Další zásadní změnou, pro kterou se vedení PFS rozhodlo, byl fakt, že návštěvy 

promotýmu měly být směřovány pouze na turnaje přípravek. Tato změna byla 

důsledkem rozhovorů předsedy PFS s marketingovým manažerem PFS a zástupcem 

vedení společnosti 2Score, kteří měli za úkol zhodnotit předchozí ročník projektu a 

poukázat na pozitiva a negativa. Mezi negativa byla zařazena skutečnost, že při 

návštěvách jednotlivých soutěžních utkání promotým osloví poměrně malý počet rodičů 

oproti turnajům s účastí více družstev. Návrh marketingového manažera PFS byl tedy 

zaměřit se pouze na turnaje přípravek, kterých se v jeden čas a na jednom místě zúčastní 

větší počet družstev, což znamená větší počet rodičů, kteří by potenciálně mohli 

podepsat tzv. Kodex slušného rodiče. Dalším návrhem marketingového manažera byla 

organizace většího počtu turnajů „Neberte nám naši hru“, který vycházel z pozitivních 

ohlasů přímých účastníků a diváků turnaje, jenž se odehrál 16. 6. 2013. Zmíněné návrhy 

předseda PFS schválil.  

S ohledem na schválený návrh byl projektovým týmem opět vytvořen seznam 

činností, jejichž prostřednictvím mělo být dosaženo projektových cílů i při třetím 

ročníku. Lze říci, že seznam byl totožný s tím, který je uveden v kap. 5.4 u druhého 

ročníku. K menším změnám došlo jen u návštěv promotýmu a pořádání turnaje 

„Neberte nám naši hru“. U návštěv byl jasně kladen důraz na turnaje s větším počtem 

účastníků. V případě turnaje „Neberte nám naši hru“ se jen zvýšil počet turnajů, který 

měl projektový tým uspořádat a to z jednoho na minimálně tři. Jediným bodem, jenž byl 

vyjmut z činností a aktivit na podporu projektu byl odborný článek, jenž nebyl 

předsedou PFS označen za jednu z důležitých aktivit a projektový tým se na ni tak 

nemusel soustředit. V konečném důsledku to znamenalo, že projektový tým při 

přípravách projektu odborný článek či rozhovor v rámci třetího ročníku projektu 

nezavrhoval, ale zrealizován by byl pouze v případě, že by se v rámci přípravné či 

realizační fáze projektu objevila vhodná osobnost, která má k tématu blízko a z různých 
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důvodů by o něm mohla hovořit a zároveň je známá veřejnosti. Tato „vhodná“ osobnost 

však nebyla promotýmem oslovena cíleně kvůli rozhovoru, ale z důvodu jiného podílení 

se na projektu. 

6.2.1 Rozpis projektových činností 

 

Podobně jako v roce 2013 bylo nutné, aby si zástupce společnosti 2Score a 

marketingový manažer PFS definovali činnosti, které byly třeba pro naplnění 

projektových cílů. Projektové činnosti byly opět rozděleny dle fází projektu a to na 

projektové činnosti v rámci přípravné fáze a na projektové činnosti v rámci realizační 

fáze. Při definování činností pro obě fáze se vycházelo ze seznamu činností pro druhý 

ročník projektu.  

Ze seznamu činností přípravné fáze projektu byly oproti předešlému ročníku 

vyjmuty dva body. První se týkal pořízení nového materiálního vybavení, zejména se 

jednalo o projektový stan, stolky a židle. Vše bylo pořízeno v roce 2013 (viz. kap. 5. 5.) 

v odpovídající kvalitě a pro využití v dalších letech, a tak nebylo nutné materiální 

vybavení zmíněného druhu pořizovat i v roce 2014. Druhou činností, která nebyla 

zařazena do přípravné fáze projektu, byl výběr odborníka na problematiku sportovní 

psychologie pro realizaci rozhovoru. Důvod jejího nezařazení byl vysvětlen výše v této 

kapitole. Ostatní činnosti, které byly pro přípravnou fázi třetího ročníku definované, 

byly obdobné s činnostmi uvedenými v kap. 5.4.1. 

Minimální změny zaznamenaly pouze dva body ze seznamu činností a to bod o 

vytvoření harmonogramu navštívených akcí, kde bylo jasně definováno, že vybrány 

mají být pouze turnaje přípravkových kategorií nikoliv jednotlivá utkání v rámci soutěží 

organizovaných PFS a bod o přípravě turnaje „Neberte nám naši hru“, kde došlo 

k navýšení počtu připravovaných turnajů na tři. 

Projektové činnosti v rámci realizační fáze byly nadefinovány dle druhého 

ročníku projektu a logicky v nich byly zohledněny změny, které měly vést ke splnění 

projektových cílů třetího ročníku a jsou uvedeny výše v této kapitole. Seznamy 

projektových činností přípravné a realizační fáze projektu pro třetí ročník jsou uvedeny 

v Příloze 19. 

6.3 Přípravná a realizační fáze projektu „Neberte nám naši hru 2014“ 
 

Rozdělení třetího ročníku projektu na jarní a podzimní etapu znamenalo, že jak 

přípravná, tak realizační fáze projektu proběhly v roce 2014 dvakrát. Je však nutné říci, 
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že jarní fáze projektu byla výrazně rozsáhlejší a z hlediska rozsahu se velmi podobala 

předešlému ročníku projektu. Podzimní fáze byla méně obsáhlá, co se týká aktivit 

projektového týmu i akcí promotýmu. Veškeré rozdíly v přípravné a realizační fázi 

třetího ročníku projektu oproti ročníku druhému jsou obsahem této kapitoly. Časový 

harmonogram projektových činností v rámci obou etap je uveden v Příloze č. 20. 

6.3.1 Činnosti v rámci přípravné fáze projektu 

 

6.3.1.1 Sestavení promotýmu projektu 

 

Projektový tým postupoval při sestavování promotýmu stejně jako v předchozím 

roce a opět tak byli osloveni a následně vybráni studenti FTVS UK v počtu šest. 

Promotým měl v jarní i podzimní etapě stejné složení členů. Z tohoto důvodu tato 

činnost probíhala pouze v rámci jarní etapy projektu. 

6.3.1.2 Výběr patronů projektu 

 

 Oproti druhému ročníku projektu se zvýšil počet patronů ze tří na čtyři. 

Důvodem byla skutečnost, že v sezóně 2013/2014 byl účastníkem Gambrinus ligy i klub 

Bohemians Praha 1905 a cílem PFS je vždy mít patrony ze všech pražských klubů 

hrajících nejvyšší fotbalovou soutěž v ČR. Patroni z řad hráčů „A“ týmů jednotlivých 

klubů byli vybrání stejným způsobem jako v roce 2013. Po dohodě vedení projektového 

týmu s předsedou PFS byli vybráni tito hráči: Pavel Kadeřábek (AC Sparta Praha), 

Erich Brabec (Bohemians Praha 1905), Filip Rada (FK Dukla Praha) a Karel Piták (SK 

Slavia Praha). Patroni byli využiti pro obě fáze třetího ročníku projektu. 

6.3.1.3 Oslovení pražských prvoligových klubů ohledně jejich podpory projektu 

 

 PFS jménem předsedy opět oficiálně oslovil zástupce vrcholného managementu 

všech čtyř pražských prvoligových klubů se žádostí o podporu dalšího ročníku projektu 

„Neberte nám naši hru“. Formy požadované podpory byly totožné jako v roce 2013. 

Všechny oslovené kluby se k žádosti vyjádřily pozitivně a rozhodly se projekt podpořit. 

Po tomto potvrzení podpory projektu ze strany prvoligových klubů započala 

komunikace mezi marketingovým manažerem PFS a zástupci oddělení komunikace 

zmíněných klubů ohledně získání fotografií patronů v tiskové kvalitě a dalších 

potřebných záležitostí. 
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6.3.1.4 Příprava prezentace partnerů projektu 

 

 Partneři třetího ročníku projektu zůstali stejní jako v roce 2013 a i formy jejich 

prezentace v rámci projektu nezaznamenaly žádných změn, takže příprava jejich 

prezentace proběhla stejně jako při přípravě druhého ročníku. 

6.3.1.5 Vytvoření harmonogramu návštěv turnajů přípravkových kategorií 

 

Za tvorbu harmonogramu byl opět odpovědný marketingový manažer PFS, který 

vyhledával turnaje přípravkových kategorií na specializovaných internetových 

stránkách např. www.fotbaloveturnaje.cz, www.minicup.estranky.cz, www.nasturnaj.cz 

apod. Druhým zdrojem byly i internetové stránky pražských fotbalových klubů, jelikož 

mnoho klubů bývá pořadateli těchto turnajů a na svých webových stránkách o nich 

informují. Z vyhledaných turnajů byly vybrány, z hlediska termínu a počtu účastníků, ty 

vhodné a následně byl sestaven harmonogram (viz. Příloha č. 21). 

Do harmonogramu byla zařazena i dvě utkání (hrána ve stejný den „po sobě“) 

přípravkových družstev klubu SK Slavia Praha. Jejich zařazení bylo z pohledu projektu 

nutné, jelikož požadavek klubu SK Slavia Praha byl, aby promotým navštívil 

s projektem nějaká utkání jejich přípravkových družstev. 

Z důvodu toho, že přípravkové turnaje, které se uskuteční na podzim, bývají 

známy zhruba od června, tak byl harmonogram vytvářen dvakrát. Jeden pro jarní etapu 

projektu a druhý pro podzimní etapu. Harmonogram v příloze výše je tak spojením 

obou vytvořených harmonogramů. 

6.3.1.6 Zajištění fotografa a kameramana na dokumentaci projektu 

 

 Pro třetí ročník projektu služby fotografa a kameramana zajistila agentura 

2Score, jež od roku 2014 nabízí i služby fotografa a kameramana. 

6.3.1.7 Zajištění maskota na všechny akce promotýmu 

 

 Stejně jako ve druhém ročníku, tak i ve třetím projektový tým navázal na 

spolupráci se společností IMA, prostřednictvím které zajistil služby maskota na všechny 

akce promotýmu. Podmínky spolupráce byly totožné jako v předešlých dvou ročnících. 

Jelikož třetí ročník byl rozdělen na dvě fáze, tak společnost IMA byla oslovena dvakrát 

a to v březnu a posléze na začátku září roku 2014. 
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6.3.1.8 Zajištění výroby projektových triček a tiskovin 

 

Projektová trička 

I ve třetím ročníku byly jedním z nejvýraznějších prvků projektu projektová 

trička. Za jejich výrobu byli opět odpovědni členové projektového týmu z agentury 

2Score a kladli na jejich vzhled velký důraz. Jejich úkolem bylo vytvoření grafického 

návrhu a následné vybrání společnosti, která trička vyrobí. Při vytváření grafického 

návrhu bylo nutné dle zadání vedení PFS zachovat barvy PFS. Jelikož v roce 2012 byla 

trička bílá, o rok později žlutá, tak pro třetí ročník byla vybrána barva červená, jako 

jedna z hlavních barev PFS. Samozřejmostí bylo umístění loga projektu na tričko. 

Projektový tým se rozhodl pro variantu loga většího rozměru, které je umístěno na 

přední straně trika v oblasti břicha a prsou. Oproti předešlým ročníkům nebylo na tričku 

pro třetí ročník vyobrazeno logo PFS. Důvodem bylo snížení nákladů na výrobu triček. 

Projektové tiskoviny a placky 

 Pro komunikaci projektových myšlenek využíval promotým opět projektové 

tiskoviny, které měly stejnou formu jako v předchozím ročníku. Šlo tedy o karty 

patronů a Kodex. 

 Karty patronů byly opět vyrobeny ve velikosti A6 a to jak ve verzích pro děti, 

tak pro rodiče. Každý ze čtyř patronů měl svou kartu pro rodiče a pro děti stejně jako ve 

druhém ročníku. Změnou však prošlo grafické ztvárnění karet. Na přední straně karty 

byl na světlém podkladu umístěn výřez patrona z poskytnuté fotografie prvoligovým 

klubem. Na pozadí hráče byl navíc vyobrazen stadion klubu, za který hraje. Grafické 

prvky na přední straně karty vycházely z předešlého ročníku. Jednalo se tedy o logo 

PFS, grafické znázornění maskota projektu, grafické znázornění názvu projektu, a u 

patrona projektu logo klubu, ve kterém hraje, jméno a popisek „patron projektu + název 

klubu. Oproti třetímu ročníku byl na přední stranu přidán nový grafický prvek a to 

autogram každého z patronů. Naopak adresa webových stránek projektu byla přesunuta 

na zadní stranu karty. Ta měla opět dvě verze, pro rodiče a děti, avšak kromě grafické 

úpravy dle přední strany nedošlo k žádným obsahovým změnám oproti předchozímu 

ročníku. Ukázka karet je uvedena v Příloze č. 22. 

Kodex slušného rodiče 

 Kodex zaznamenal určité změny, jak po stránce grafické, tak i obsahové. 

Původní motiv trávníku, který byl využíván na pozadí Kodexu v prvních dvou 

ročnících, byl nahrazen mnohem světlejším pozadím s motivem fotbalového hřiště. 
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Přední strana je tvořena názvem projektu, nadpisem „Kodex slušného rodiče“ a hlavní 

textová část z předchozích ročníků je nahrazena pěti větami, které vystihují projektové 

myšlenky, se kterými by se každý rodič malého fotbalisty měl ztotožnit, což může 

vyjádřit svým podpisem a to do určeného pole ve spodní části přední strany. Opět 

nechybí ani logo PFS a grafické znázornění názvu projektu a maskota PFS. Zadní strana 

je po obsahové stránce velice podobná dříve využívanému Kodexu. Jedinými rozdíly 

jsou loga partnerů projektu ve spodní části projektu a také uvedení adresy webových 

stránek projektu. Kodex pro třetí ročník projektu je uveden v Příloze č. 23. 

Placky „Neberte nám naši hru“ 

Pro třetí ročník projektu se rozhodl projektový tým pokračovat se speciálními 

plackami pro děti, jejichž podoba zůstala neměnná. Jelikož zkušenosti promotýmu byly 

z druhého ročníku takové, že se rodiče velmi často ptali, zdali promotým nemá 

připravené i nějaké placky pro ně, tak na základě brainstormingu bylo rozhodnuto 

vyrobit i speciální placky pro rodiče. Projektový tým při navrhování grafického 

zpracování těchto placek vycházel z tzv. Kodexu, a proto motto placky pro rodiče zní 

„Jsem slušný rodič“. Toto motto je doplněno lvíčkem PFS s míčem a to vše je na bílém 

podkladu, který tak na první pohled odlišoval placky určené rodičům od těch pro malé 

fotbalisty (viz. Příloha č. 24). 

Za výrobu tiskovin i placek byli opět odpovědní členové projektového týmu 

z agentury 2Score. 

6.3.1.9 Aktualizace webových stránek 

 

 Webové stránky prošly v přípravné fázi třetího ročníku výraznou grafickou 

změnou, která svými motivy korespondovala se ztvárněním projektových tiskovin. Co 

se týká jednotlivých rozvržení webových stránek do jednotlivých sekcí, tak to zůstalo 

téměř neměnné. Jedinou novinkou bylo rozšíření hlavní lišty o sekci „Naše akce“, kde 

byly uvedeny termíny všech akcí promotýmu. Aktualizace s ohledem na start třetího 

ročníku projektu byly provedeny v sekcích „O projektu“ a „Soutěž klubů“. Veškeré 

úpravy webových stránek byly v kompetenci členů projektového týmu z agentury 

2Score. 
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6.3.1.10 Příprava turnajů „Neberte nám naši hru“ 

 

 Na základě schváleného návrhu o větším počtu turnajů „Neberte nám naši hru“, 

byla úkolem projektového týmu příprava celkem třech turnajů. Jelikož jarní etapa 

projektu měla být dle rozhodnutí vedení PFS rozsáhlejší než podzimní, tak se 

projektový tým rozhodl, že v jarní etapě se uskuteční dva turnaje „Neberte nám naši 

hru“ a v rámci podzimní fáze jeden. Turnaje byly určené opět pro kategorie mladší a 

starší přípravky. Rozdílem oproti druhému ročníku byla skutečnost, že každý ze třech 

turnajů byl určen jen pro jednu ze zmíněných věkových kategorií při počtu 8 týmů. 

V rámci třetího ročníku projektu byly dva turnaje určeny pro kategorii mladší přípravky 

a jeden pro straší přípravky. 

Hlavní odpovědnost za přípravu turnajů měl opět marketingový manažer PFS, 

jenž měl za úkol zajištění stejných bodů jako při organizaci turnaje v rámci druhého 

ročníku. Jelikož turnaje byly připravovány pouze pro osm týmů, tak se výrazně snížila 

náročnost na zázemí potenciálních hřišť (tj. 4 přenosné branky určené pro přípravkové 

kategorie a 4 šatny), kde by se mohly turnaje uskutečnit, což rozšířilo možný výběr. 

Při výběru vhodných termínů pro turnaje byla snaha marketingového manažera, 

aby žádný nekolidoval s dlouhodobými soutěžemi přípravkových kategorií. Přehled 

turnajů je uveden v Tab. č. 1. 

Tab 1. Přehled turnajů „Neberte nám naši hru“ v rámci 3. ročníku projektu  

Datum konání Místo konání Věková kategorie 

30.3.2014 TJ ABC Braník Mladší přípravka 

22.6.2014 FC Zličín Starší přípravka 

23.11.2014 SK Střešovice 1911 Mladší přípravka 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6.3.2 Realizační fáze projektu 

 

 Hlavním rozdílem realizační fáze třetího ročníku představují její dvě etapy. 

První etapa, jež byla výrazně obsáhlejší, proběhla na jaře roku 2014. Na podzim roku se 

projekt na pražská hřiště vrátil v podobě druhé etapy, jejímž hlavním cílem bylo udržet 

v povědomí především fotbalové veřejnosti na území hl. města Prahy projektové 

myšlenky. Projektové činnosti, které v průběhu realizační fáze byly úkolem 

projektového týmu, se nepříliš lišily od předešlého ročníku a to jak z hlediska své 

samotné podstaty, tak i ve způsobu, jakým byly členy projektového týmu vykonávány. 
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Z tohoto důvodu jednotlivé projektové činnosti v rámci této fáze projektu doplním 

stručným komentářem. 

6.3.2.1 Vydání tiskové zprávy o začátku projektu a další komunikace s médii 

 

 O startu třetího ročníku projektu byla vydána opět tisková zpráva a to dne            

2. 4. 2014, kdy ji PFS zveřejnil na svých oficiálních webových stránkách. Následně ji 

převzal například zpravodajský server idnes.cz či internetový fotbalový magazín 

hattrick.cz. Obsahem tiskové zprávy bylo připomenutí projektových myšlenek a 

způsobu jejich realizace a představení patronů projektu. 

 V průběhu dubna byl do médií ještě rozeslán rozhovor s Karlem Pitákem, jedním 

z patronů projektu, jehož hlavním tématem byl projekt „Neberte nám naši hru“. Za 

rozeslání tiskové zprávy i zmíněného rozhovoru do vybraných redakcí byl odpovědný 

opět externí pracovník agentury 2Score. 

 O podzimní etapě projektu informoval projektový tým veřejnost mimo webové 

stránky projektu pouze na oficiálních webových stránkách PFS. 

6.3.2.2 Komunikace s pořadateli turnajů, jejichž turnaje přípravkových kategorií 

promotým navštíví 

 

 Podobně jako ve druhém ročníku zajišťoval komunikaci s pořadateli turnajů, jež 

promotým navštívil, marketingový manažer PFS. Smyslem této komunikace bylo opět 

předem informovat pořadatele o připravované návštěvě promotýmu a domluvení se na 

organizačních záležitostech, které jsou již popsány v kapitole 5.6. 

6.3.2.3 Komunikace s prvoligovými kluby o detailech zápasových nástupů a další 

průběžná spolupráce 

 

 V rámci jarní etapy projektu podpořily pražské prvoligové kluby projekt opět 

formou nástupů dětí v tričkách v rámci jednoho svého domácího prvoligového utkání. 

Kromě nástupu byl projekt na zmíněných utkáních prezentován i v zápasových 

bulletinech a podobně jako při druhém ročníku projektu na něj upozornil diváky na 

stadionech i hlasatel. Pro prezentaci v bulletinech byly využity grafické podklady 

z karet patronů, které byly doplněny vyjádřením patrona k projektu a pěti body ze zadní 

strany karty patrona, která je určena dětem (viz. Příloha č. 25). 
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Nástupy dětí v projektových tričkách v rámci nejvyšší české fotbalové soutěže 

(2013/2014) se uskutečnily před těmito zápasy: 

- Bohemians Praha 1905 – FC Baník Ostrava (28.3. 2014, 22. kolo), 

- SK Slavia Praha – FK Baumit Jablonec (8.4. 2014, 23. kolo), 

- FK Dukla Praha – AC Sparta Praha (20.4. 2014, 25. kolo) viz. Příloha č. 26, 

- AC Sparta Praha – SK Sigma Olomouc (11.5. 2014, 28. kolo). 

 Veškerou komunikaci se zástupci oddělení komunikace a PR prvoligových 

klubů vedl marketingový manažer PFS. Obsahem této komunikace byly technické a 

organizační záležitosti týkající se výše zmíněné podpory klubů projektu „Neberte nám 

naši hru“. 

6.3.2.4 Fotodokumentace ze všech akcí promotýmu a výroba projektového spotu 

 

Fotodokumentaci z akcí promotýmu i projektový spot zajistila agentura 2Score.  

6.3.2.5 Průběžné plnění webových stránek projektu obsahem (fotogalerie, články, 

zadávání tištěných vyplněných tzv. „Kodexů slušného rodiče“) 

 

 Projektový tým podobně jako při druhém ročníku průběžně aktualizoval webové 

stránky projektu a to především prostřednictvím nových fotogalerií, článků a vkládáním 

vyplněných Kodexů slušného rodiče.  

6.3.2.6 Realizace návštěv na turnajích přípravkových kategorií 

 

 Návštěvy turnajů promotýmu týmu probíhaly v rámci třetího ročníku přesně 

podle postupu nastaveného z předcházejícího roku. V jarní etapě promotým navštívil 

celkem šest turnajů a dvě utkání přípravek SK Slavie Praha (během jednoho 

dopoledne). Během podzimní etapy promotým navštívil tři turnaje přípravkových 

kategorií a novinkou bylo, že v jednom případě se jednalo o halový turnaj. 

6.3.2.7 Pořádání turnajů „Neberte nám naši hru“ 

 

 Turnaje „Neberte nám naši hru“, které organizoval projektový tým v rámci 

třetího ročníku, měly oproti druhému ročníku několik odlišností. Hlavní rozdíl byl 

v samotném rozsahu turnaje, jelikož každý turnaj byl pouze pro jednu věkovou kategorii 

a mohlo se ho účastnit jen 8 týmů. Zástupcům všech přihlášených družstev zaslal 

marketingový manažer PFS zhruba deset dní před turnajem propozice, ve kterých byly 
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uvedeny podrobné informace k turnaji, jako jsou: rozdělení družstev do skupin, 

harmonogram turnaje, pravidla apod. Dalším rozdílem byla skutečnost, že na turnaj byli 

delegováni licencovaní rozhodčí PFS. 

 Průběh turnajů se výrazně nelišil od turnaje v rámci druhého ročníku. Členové 

promotýmu opět během turnaje komunikovali s rodiči o myšlenkách projektu a snažili 

se je přimět k podpisu tzv. Kodexu. Nechyběl ani stánek, kde se mimo projektové 

tiskoviny nacházela rovněž nástěnka, kam byly pravidelně zapisovány výsledky 

jednotlivých utkání, a tak se všichni zúčastnění mohli dozvědět, jak se týmům daří. O 

dobrou atmosféru se stejně jako na všech ostatních akcích promotýmu staral maskot 

PFS. 

 Samozřejmostí byla i prezentace všech partnerů projektu a to prostřednictvím 

bannerů a rollupů, které projektový tým nainstaloval v místě konání turnajů před 

začátkem každé akce. 

 Za celkovou realizaci turnajů byli odpovědní členové projektového týmu 

z agentury 2Score. Na všech turnajích byl však přítomen i marketingový manažer PFS, 

který kontroloval činnost projektového týmu a v případě jakéhokoliv problému byl 

připraven členům projektového týmu poradit či pomoci. 

6.3.2.8 Komplexní koordinace a kontrola činností projektového týmu 

 

 Projektový tým byl stejně jako při druhém ročníku projektu veden a koordinován 

marketingovým manažerem PFS společně se zástupcem agentury 2Score v pozici 

výkonného partnera. Většinu rozhodnutí dělal především marketingový manažer PFS, 

který s výkonným partnerem agentury 2Score určité záležitosti v případě potřeby 

konzultoval.  

 Jelikož s činností projektového týmu byl marketingový manažer PFS při druhém 

ročníku spokojený a u třetího ročníku nedošlo k žádné personální změně, tak veškeré 

kontrolní mechanismy využívané během druhého ročníku byly zachovány i pro třetí 

ročník. 

6.4 Mediální výstupy projektu „Neberte nám naši hru“ 2014 
 

 Podobně jako v roce 2013 bylo jedním z cílů PFS v rámci projektu „Neberte 

nám naši hru“ prezentace tohoto projektu v médiích, s jejichž zástupci opět 

komunikoval externí pracovník agentury 2Score. Mediální výstupy třetího ročníku 

projektu byly opět založeny na dvou zásadních zprávách. První zpráva informovala o 
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začátku třetího ročníku a představila nové patrony projektu. Druhý mediální výstup 

představoval rozhovor s Karlem Pitákem, jedním z patronů projektu, který hovořil o 

svých zkušenostech s problémovými rodiči, jež získal díky trénování mládežnických 

družstev. 

 O startu třetího ročníku na svých serverech informovali mediální partneři 

projektu idnes.cz a hattrick.cz. Dále byla zpráva zveřejněna na webových stránkách 

www.fotbal.cz. 

 Pražské prvoligové kluby Bohemians Praha 1905 a FK Dukla Praha informovaly 

na svých oficiálních webových stránkách, který hráč z jejich mužstva se stal patronem 

třetího ročníku projektu „Neberte nám naši hru“. 

 Rozhovor s patronem projektu a zároveň hráčem klubu SK Slavia Praha byl 

uveřejněn na serverech: www.isport.cz a www.synotliga.cz. Klub SK Slavia Praha jej 

zveřejnil ve svém zápasovém bulletinu s názvem „Poločas“ k utkání s FK Baumit 

Jablonec, jež se odehrálo dne 8. 4. 2014. 

 PFS opět využil pro prezentaci projektu i své komunikační kanály. Na webových 

stránkách projektu bylo během třetího ročníku zveřejněno celkem 6 článků a na 

oficiálním webu PFS v sekci zpravodajství 3 články. O projektu PFS informoval i ve 

svém časopise Pražský fotbalový speciál a to konkrétně v dubnovém čísle v roce 2014. 

Kompletní tabulky mediálních výstupů projektu „Neberte nám naši hru“ 2014 

jsou uvedeny v Příloze č. 27. 
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7. VYHODNOCENÍ DVOU ROČNÍKŮ PROJEKTU 

„NEBERTE NÁM NAŠI HRU“ 
 

7.1 Vyhodnocení projektu „Neberte nám naši hru 2013“ 
 

 Druhý ročník projektu „Neberte nám naši hru“ proběhl od konce dubna do 

června 2013. Byl odstartován na konci dubna zveřejněním tiskové zprávy dne 26.4.2013 

na webových stránkách projektu a úvodní akcí promotýmu, který navštívil turnaj 

MiniCup, konající se následující den v areálu klubu ČAFC Praha.  

7.1.1 Činnost promotýmu 

 

Podobně jako při prvním ročníku byly základem projektové akce, při nichž 

promotým navštívil soutěžní utkání mladší či starší přípravky, příp. turnaj téže 

kategorií. Promotým navštívil celkem 12 akcí, z toho 9 z nich představovalo návštěvy 

soutěžních utkání a 3 přípravkové turnaje s účastí velkého počtu týmů. Hlavním úkolem 

promotýmu bylo komunikovat s rodiči, představit jim základní projektové myšlenky a 

přimět je k podepsání tzv. Kodexu slušného rodiče. Všech akcí promotýmu se opět 

účastnil maskot PFS lvíček Bruncvík. 

 Největší akci pro promotým představoval turnaj „Neberte nám naši hru“, jehož 

pořadatelem byl PFS a zúčastnilo se ho celkem 16 týmů, tedy 8 v kategorii mladší 

přípravky a 8 v kategorii starší přípravky. Zajímavostí byl turnajový systém, kdy se po 

každém utkání v základních skupinách konal penaltový rozstřel. Na turnaji měl tento 

netradiční prvek pozitivní ohlas, a tak jej PFS od té doby využívá na svých turnajích 

v rámci tohoto projektu. 

 Celkem 13 projektových akcí znamenal oproti prvnímu ročníku nárůst o tři akce. 

Jednu z akcí navíc představoval turnaje „Neberte nám naši hru“, což byla novinka 

projektu v rámci druhého ročníku. 

7.1.2 „Kodex slušného rodiče“ a „Soutěž klubů“ 

 

Jedním z cílů projektu bylo co nejvíce podepsaných tzv. Kodexů slušného 

rodiče. Podepsat kodex bylo možné písemně během projektových akcí nebo online na 

webových stránkách projektu. Během tohoto ročníku podepsalo Kodex slušného rodiče 

celkem 1180 rodičů, což je zhruba o 100 podepsaných kodexů více než v roce 2012. Na 
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počtu podepsaných kodexů rodiči „z jednoho klubu“ byla opět založena tzv. „Soutěž 

klubů“. S ohledem na počty podepsaných kodexů u třech nejúspěšnějších týmů 

uvedených v Tab. č. 2 níže, lze říci, že jde o srovnatelné hodnoty s prvním ročníkem 

projektu. 

Tab. č. 2 – Soutěž klubů 2013 - výsledky 

Umístění Klub 

Počet podepsaných "Kodexů slušného 

rodiče" 

1. SK Ďáblice 83 

2. FC Háje Jižní Město 75 

3. SK Aritma Praha 71 
Zdroj: Vlastní zpracování 

7.1.3 Podpora prvoligových klubů 

 

Druhý ročník projektu podpořily i všechny tehdejší pražské prvoligové kluby, 

tedy AC Sparta Praha, FK Dukla Praha a SK Slavia Praha. Z každého klubu byl vybrán 

jeden hráč, který se stal patronem projektu, z čehož vznikla trojice patronů ve složení 

Marek Matějovský (Sparta), Patrik Gedeon (Dukla) a Karol Kisel (Slavia). Všechny tři 

kluby rovněž umožnily nástup dětí v projektových tričkách, které doprovodily hráče 

k prvoligovému utkání. Přehled těchto utkání je uveden v kap. 5.6.3. 

7.1.4 Webové stránky projektu 

 

 V průběhu ročníku byly na webových stránkách projektu pravidelně 

zveřejňovány fotogalerie z projektových akcí, které v úvodu obsahovaly krátkou 

informaci o zdokumentované akci. V sekci „Články“ byly během druhého ročníku 

uveřejněny tři články v podobě úvodní tiskové zprávy, rozhovoru se sportovní 

psycholožkou Evou Šauerovou a reportáže ze závěrečného turnaje. 

7.1.5 Mediální výstupy projektu 

 

 V souvislosti s druhým ročníkem projektu „Neberte nám naši hru“ byly do médií 

rozeslány dvě tiskové zprávy. První se týkala odstartování projektu a druhá obsahovala 

rozhovor se sportovní psycholožkou Evou Šauerovou. Podrobně jsou popsány veškeré 

mediální výstupy projektu v kapitole 5.7. 

 

7.2 Vyhodnocení projektu „Neberte nám naši hru 2014“ 
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Vzhledem k podstatě samotného projektu se hlavní cíle PFS v rámci třetího 

ročníku projektu oproti prvním dvěma ročníkům nezměnily. Určité rozdíly však nastaly 

v rámci samotné realizace projektu a jeho časového rozvržení během roku 2014. Na 

následujících řádcích je shrnutí jednotlivých oblastí projektu a jejich případné 

porovnání s druhým ročníkem. 

7.2.1 Činnost promotýmu 

 

 Projektové akce byly rozděleny do jarní a podzimní etapy, přičemž jarní etapa 

byla výrazně rozsáhlejší. Velkým rozdílem v porovnání s prvními dvěma ročníky byla 

skutečnost, že promotým navštěvoval výhradně turnaje přípravkových kategorií místo 

soutěžních utkání těchto kategorií pořádaných PFS. Jedinou výjimkou byla návštěva 

soutěžních utkání družstev SK Slavia Praha, která se uskutečnila na žádost samotného 

klubu. Celkem navštívil promotým 9 turnajů přípravkových kategorií, kdy 6 akcí 

proběhlo v jarní etapě a 3 akce v etapě podzimní. 

 Projektovým tým se soustředil rovněž na organizaci vlastních turnajů, pro něž 

byl vzorem závěrečný turnaj druhého ročníku projektu. Úkolem bylo uspořádat tři 

turnaje, což se projektovému týmu podařilo. Dva turnaje se uskutečnily v jarní etapě a 

jeden v podzimní. Všechny tři zmíněné turnaje byly organizovány vždy pro jednu 

věkovou kategorii a konkrétně pro 8 týmů. O turnaje byl mezi kluby velký zájem, o 

čemž svědčí, že vždy se podařilo kapacitu turnaje bez problému včas naplnit a navíc 

bylo několik náhradních týmů, v případě, že by se některý z účastníků před turnajem 

odhlásil. 

7.2.2 „Kodex slušného rodiče“ a „Soutěž klubů“ 

 

 Členové promotýmu se na projektových akcích opět snažili přimět rodiče 

k podpisu tzv. Kodexu slušného rodiče. K oslovení rodičů se PFS snažil pasivně i na 

webových stránkách projektu, kde bylo možné kodex podepsat online a to přímo na tzv. 

domovské stránce webu. V průběhu roku 2014 podepsalo zmíněný kodex ať už 

elektronicky nebo písemně celkem 1233 rodičů, což představuje ve srovnání s rokem 

2013 mírný nárůst.  

 S kodexy byla opět spojena tzv. „Soutěž klubů“, kde kluby mohly získat stejně 

jako v předchozích letech vouchery na nákup fotbalového vybavení pro svá 

mládežnická družstva. Ve srovnání s předchozími dvěma ročníky je patrné, že pro 
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umístění mezi třemi nejúspěšnějšími týmy bylo třeba více podepsaných kodexů. 

Výsledky třech nejúspěšnějších klubů jsou uvedeny v Tab. č. 3 níže. 

 

 

Tab. č. 3 – Soutěž klubů 2014 - výsledky 

Umístění Klub 

Počet podepsaných "Kodexů slušného 

rodiče" 

1. TJ Březiněves 93 

2. SK Ďáblice 91 

3. ČAFC Praha 84 
Zdroj: Vlastní šetření 

7.2.3 Podpora prvoligových klubů 

 

 Třetí ročník projektu podpořila kompletní čtveřice pražských prvoligových 

klubů, tedy AC Sparta Praha, Bohemians Praha 1905, FK Dukla Praha a SK Slavia 

Praha. Forma podpory projektu byla stejná jako v předchozích letech. Z každého klubu 

byl vybrán tedy jeden patron projektu a zároveň kluby umožnily nástupy dětí 

v projektových tričkách na začátku jednoho domácího prvoligového utkání, kdy 

doprovodily hráče obou družstev na hrací plochu. Projekt byl v rámci tohoto utkání 

podpořen dále inzercí v zápasovém bulletinu a hlasatelem na stadionu, který na projekt 

upozornil přítomné diváky. Přehled utkání, v rámci kterých byly nástupy uskutečněny, 

je uveden v kapitole 6.3.2.3. 

7.2.4 Webové stránky projektu 

 

 Na webových stránkách projektu byly v rámci třetího ročníku obdobně jako 

v letech předchozích pravidelně zveřejňovány fotogalerie ze všech projektových akcí, u 

kterých nechyběl krátký komentář. Celkem šest článků bylo v průběhu třetího ročníku 

zveřejněno v sekci „Články“, což je nárůst o 100% oproti předešlému ročníku. Ke 

třetímu ročníku se navíc vztahuje i článek zveřejněný v této sekci na počátku roku 2015 

s názvem „Neberte nám naši hru 2014 v číslech“, který zmíněný ročník projektu 

hodnotí. 

7.2.5 Mediální výstupy projektu 

 

 Množství mediálních výstupů třetího ročníku projektu bylo naprosto srovnatelné 

s rokem předešlým, jelikož byly do médií rozeslány opět dvě tiskové zprávy. Ta první 

se týkala začátku třetího ročníku projektu a obsahem druhé byl rozhovor s Karlem 
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Pitákem, jedním z patronů projektu, hráčem pražské Slavie a rovněž trenérem mládeže. 

Veškeré mediální výstupy třetího ročníku projektu jsou podrobně popsány v kapitole 

6.4. 
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8  NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ REALIZACE PROJEKTU 

„NEBERTE NÁM NAŠI HRU“ 
 

 Na začátku této kapitoly bych rád uvedl, že projekt PFS s názvem „Neberte nám 

naši hru“ vnímám jako velice kvalitní a vzhledem k tomu, že se jedná o regionální 

projekt neziskové organizace, tak z hlediska jeho rozsahu ho považuji za unikátní. 

Přesto si myslím, že je stále několik oblastí projektu, jejichž realizace by mohla být 

kvalitnější a s větší mírou efektivity. Na následujících řádcích této kapitoly své návrhy 

na zlepšení jednotlivých oblastí projektu „Neberte nám naši hru“ popisuji. Při jejich 

definování jsem vycházel z pozorování realizace dvou ročníků projektu, dotazníkového 

šetření a kvalitativních rozhovorů s odborníky. Veškeré získané poznatky jsem ještě 

doplnil o svůj osobní pohled a názory na celkový potenciál projektu „Neberte nám naši 

hru“. 

Oblasti projektu s potenciálem pro zlepšení: 

- Turnaje „Neberte nám naši hru“ 

- Komunikace projektových myšlenek směrem k rodičům dětí 

- Využití patronů projektu 

- Zkvalitnění webových stránek 

- Nové projektové předměty 

- Celoroční komunikace projektu, vytvoření pevného harmonogramu pro každý 

ročník 

8.1 Turnaje „Neberte nám naši hru“ 
 

Turnaje „Neberte nám naši hru“, které pořádá PFS, jsou pražskými kluby 

vnímány velice pozitivně, o čemž svědčí vždy velký zájem klubů o účast na turnajích, 

který vždy převyšuje jejich kapacitu. Ačkoliv ohlasy na turnaje jsou převážně kladné, 

tak jsem přesvědčen, že potenciál těchto turnajů je mnohem vyšší a je možné je výrazně 

zatraktivnit natolik, aby každý z turnajů byl nezapomenutelným zážitkem hlavně pro 

děti, ale i pro jejich rodiče.  

K vyšší atraktivitě turnajů přispějí nové prvky, kterými jsou: 

-  účast patronů projektu, příp. známých fotbalových osobností 

-  soutěž „Nejslušnější rodič turnaje Neberte nám naši hru“. 
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8.1.1 Účast patronů 

 

Na každý turnaj „Neberte nám naši hru“ PFS pozve jednoho z patronů projektu, 

který se programu turnaje bude aktivně účastnit a nebude jen pasivním přihlížejícím. 

Organizátor turnaje připraví pro patrona několik bodů v harmonogramu, s nimiž ho 

seznámí několik dní předem prostřednictvím emailové či telefonické komunikace, při 

které případně zodpoví na všechny jeho otázky, týkající se jeho zapojení do turnaje. 

Smyslel tohoto opatření je zabránit vzniku komplikací či nedorozumění, které by mohly 

nastat v důsledku informování patrona o harmonogramu turnaje až těsně před jeho 

začátkem či dokonce v jeho průběhu. 

Do turnaje se patron zapojí následujícími způsoby: 

- proslov k dětem a rodičům na začátku turnaje 

- fotografování se všemi zúčastněnými týmy po odehrání základních skupin 

- autogramiáda 

- předávání pohárů, medailí a dalších cen při vyhlášení vítězů turnaje. 

Na úvod každého turnaje patron společně s organizátory přivítá všechny 

účastníky turnaje včetně jejich rodičů a krátce promluví o projektových myšlenkách. 

Zejména upozorní děti na důležitost fair-play a úcty k soupeři a k rozhodčím a zároveň 

vyzdvihne samotný smysl sportování, nutnost píle v tréninku a popřeje jim mnoho štěstí 

v turnaji s důrazem na to, že nejdůležitější je si především zahrát a nikoliv výsledek. Na 

rodiče (příp. trenéry) bude apelovat, aby na děti nevyvíjeli zbytečný tlak, kterým by jim 

mohli fotbal znechutit natolik, že by to mělo za následek ztrátu zájmu o fotbal a jejich 

odchod z tohoto sportu. 

Po odehrání všech utkání základních skupin proběhne přímo na hřišti 

fotografování každého týmu s patronem projektu. Tyto fotografie organizátoři po turnaji 

rozešlou zástupcům všech zúčastněných klubů. Zejména pro děti mohou být fotografie 

s profesionálním fotbalistou vzácné. Patron bude samozřejmě připraven vyjít vstříc 

zájemcům z řad dětí i rodičů o společnou fotografii v průběhu turnaje.  

Po odehrání všech turnajových utkání včetně finálové skupiny se uskuteční 

autogramiáda patrona projektu. Patron se dětem bude podepisovat na svou kartu patrona 

projektu, případně další věci, které si děti (příp. i rodiče) přinesou. 
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Při závěrečném vyhlášení výsledků patron předá medaile, poháry, diplomy a 

další ceny všem zúčastněným dětem. Následně společně s organizátory zhodnotí 

předvedenou hru a výkony dětí a popřeje jim úspěchy v jejich dalším fotbalovém 

snažení, avšak zároveň jim připomene, že nejdůležitější je, aby je fotbal bavil, zvláště 

v dětském věku. Rodičům poté ještě připomene hlavní myšlenky projektu „Neberte nám 

naši hru“. 

Smyslem účasti patrona projektu na turnajích je především výrazné zatraktivnění 

turnaje pro všechny přítomné a to zejména pro děti. Pro ně je setkání s profesionálním 

fotbalistou velkým zážitkem a pro jejich sportování to může být velmi inspirující, pokud 

právě od něho uslyší rady do jejich dalšího fotbalového vývoje. 

S ohledem na skutečnost, že se turnaje konají povětšinou o víkendech, tak ne 

vždy bude účast některého z patronů realizovatelná vzhledem k jejich hráčským 

povinnostem v klubech, jež je zaměstnávají. V těchto případech se PFS bude snažit 

získat jinou osobnost z fotbalového prostředí, která je dětem známá tj. profesionální 

fotbalista, fotbalový komentátor apod. 

8.1.2 Soutěž „Nejslušnější rodič turnaje Neberte nám naši hru“ 

 

Vzhledem k tomu, že projekt je zaměřen převážně na chování rodičů, tak 

v rámci každého z pořádaných turnajů bude probíhat soutěž s názvem „Nejslušnější 

rodič turnaje Neberte nám naši hru“, která bude vyhlášena organizátory turnaje při jeho 

zahájení. Soutěž spočívá v tom, že členové promotýmu v průběhu turnaje pozorují 

rodiče dětí a zaměřují se především na to, jakým způsobem podporují své děti a fandí 

jim. Po odehrání všech utkání turnaje určí promotým, dle svých poznámek, tři 

„nejslušnější“ rodiče, kteří podporovali své děti nejvíce v duchu projektu „Neberte nám 

naši hru“. Vybraní rodiče budou organizátory oceněni na počátku vyhlášení výsledků 

turnaje a obdrží speciální tričko s nápisem „Nejslušnější rodič turnaje Neberte nám naši 

hru“. Následně společně s organizátory a patronem projektu předají dětem poháry, 

medaile a diplomy. 

 Smyslem této soutěže je rodiče co nejvíce zapojit do turnajového dění a 

motivovat je k zamyšlení se nad projektovými myšlenkami a ke správnému 

podporování hrajících dětí. 

Po turnaji pořídí zástupce promotýmu s oceněnými rodiči rozhovor týkajících se 

základních projektových myšlenek a případně zkušeností rodiče s problematickým 
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chováním rodičů. Tyto rozhovory budou následně použity jako součást reportáže 

z daného turnaje.  

 

8.2 Komunikace projektových myšlenek směrem k rodičům dětí 
 

Snahou PFS je dostat co nejvíce informací a celkové povědomí o projektových 

myšlenkách k členům hlavní cílové skupiny, kterou představují rodiče začínajících 

fotbalistů. Tyto informace sděluje PFS rodičům prostřednictvím svých komunikačních 

kanálů, kterými jsou oficiální webové stránky PFS, webové stránky projektu, 

facebookový profil PFS a časopis Pražský fotbalový speciál, a dále samotnou realizací 

projektových akcí. Při současném nastavení projektu se s ním rodiče mohou setkat při 

akcích promotýmu (tj. návštěvy vybraných turnajů přípravkových turnajů, turnaje 

„Neberte nám naši hru“), dále prostřednictvím tiskových zpráv zveřejněných v médiích, 

anebo na zmíněných komunikačních kanálech PFS. 

Výše uvedené formy komunikace směrem k rodičům dětí považuji za 

nedostatečné, jelikož až na setkání s promotýmem na jeho akcích, se jedná o 

komunikaci nepřímou, a proto se dle mého názoru o projektu mnoho rodičů, byť 

z fotbalového prostředí, nemusí vůbec dozvědět. 

S ohledem na výše zmíněné doporučuji PFS zvýšení přímé komunikace s rodiči, 

která zajistí větší informovanost rodičů o projektu. Pro tento záměr považuji za vhodné 

využít všechny pražské kluby disponujícími družstvy přípravkových a žákovských 

kategorií. PFS bude do těchto klubů distribuovat projektové materiály (např. 

prostřednictvím České pošty) určené především rodičům. Zástupci PFS v této 

souvislosti požádají formou oficiálního emailu zástupce uvedených klubů o rozdání 

zaslaných projektových tiskovin rodičům a zároveň o vedení diskuze s nimi o zásadních 

projektových otázkách. 

 Ideální osobu, jež by rodičům projektové tiskoviny rozdávala, spatřuji 

v trenérovi každého družstva přípravkové kategorie. Při této příležitosti by navíc trenér 

s rodiči o projektových myšlenkách vedl diskuzi a snažil se jim vysvětlit způsob, jakým 

by měli své děti podporovat při sportování a čeho by se měli naopak vyvarovat. 

Důvodem pro volbu osoby trenéra pro tento způsob komunikace je skutečnost, že trenér 

přípravkového či žákovského družstva má s rodiči svých svěřenců určitý vztah, rodiče 

jej znají a na základě toho by mohli trenérovi více naslouchat než osobě, kterou neznají 

a vidí ji třeba poprvé v životě. Podklady pro diskuzi s rodiči, kde mají trenéři vysvětleny 
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projektové myšlenky a vyzdviženo, na co především mají rodiče upozornit, obdrží 

kluby jako přílohu oficiálního emailu, ve kterém PFS žádá o rozdání projektových 

tiskovin rodičům. PFS rovněž požádá kluby o vyvěšení projektových tiskovin 

v prostorách klubu, kterými rodiči dětí často prochází. Jako ideální místo považuji 

nástěnku s rozpisy soutěžních utkání jednotlivých družstev. 

8.3 Využití patronů projektu 
 

 Během dvou ročníků projektu v letech 2013 a 2014 byl pořízen pouze jeden 

rozhovor s patronem a to konkrétně v dubnu 2014 s Karlem Pitákem z klubu SK Slavia 

Praha. Od zbylých patronů, jichž bylo v letech 2013 a 2014 celkem šest (tři patroni pro 

každý ročník), získal PFS před začátkem každého ročníku pouze krátká vyjádření 

k projektu, která byla následně citována v tiskových zprávách k začátku obou 

popisovaných ročníků projektu. Mimo tato vyjádření byly v souvislosti s patrony 

použity již pouze jejich fotografie a to na přední stranu projektových karet patronů a na 

webové stránky projektu.  

 S ohledem na výše zmíněné považuji míru využívání patronů při realizace 

projektu za velmi nízkou. V případě většího zapojení patronů do projektu vidím velkou 

příležitost k oslovení širší veřejnosti (nejen fotbalové), která by získala povědomí o 

projektu, a zároveň i k nárůstu potenciálu pro prezentaci projektu v médiích. 

 Pro projekt doporučuji opět vybrat patrony z řad aktivních fotbalistů tak, aby 

každý pražský prvoligový klub měl mezi nimi svého zástupce. V současné době působí 

v první lize čtyři pražské kluby: AC Sparta Praha, Bohemians Praha 1905, FK Dukla 

Praha a SK Slavia Praha. Každý z patronů by měl splňovat alespoň jednu 

z následujících podmínek (avšak čím více jich splňuje, tím lépe): 

-  má dítě/děti, tzn., dokáže pochopit roli rodiče mladého fotbalisty, 

-  je mladý, tzn. do 23 let, a své fotbalové začátky si bude ještě pamatovat, 

-  je osobnost týmu a zároveň je uznávaným u širší fotbalové veřejnosti. 

S ohledem na výše zmíněné podmínky jsem vybral následující patrony: 

Bořek Dočkal (26 let) – záložník AC Sparta Praha a české fotbalové reprezentace, jedno 

dítě. 

Radek Šírl (34 let) – obránce Bohemians Praha 1905, bývalý reprezentant ČR, 8 let 

působil v Zenitu Petrohrad 
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Tomáš Přikryl (22 let) – útočník hostující v FK Dukla Praha z AC Sparta Praha, 

pravidelný člen mládežnických reprezentací ČR 

Levan Kenia (24 let) – gruzínský záložník SK Slavia Praha se zkušenostmi 

z bundesligového klubu Schalke 04, dvě děti 

 

PFS v oblasti využívání patronů při realizaci projektu doporučuji následující: 

- rozhovory s patrony (rozdělit ho na dva díly) 

- online rozhovory s patrony. 

8.3.1 Rozhovory s patrony 

 

S každým z patronů organizátoři pořídí před začátkem projektu obsáhlý 

rozhovor, jehož tématy budou: 

-  projekt „Neberte nám naši hru“,  

-  osobní zkušenosti se záležitostmi, kterými se projekt zabývá, 

-  stav mládežnického fotbalu v ČR, 

-  aktuální fotbalová kariéra patrona, 

-  rady pro začínající fotbalisty. 

Pořizování rozhovoru se zúčastní i projektový fotograf, který pořídí několik 

fotografií patrona, které by byly následně použity pro tištěnou i internetovou verzi 

rozhovoru. Přítomen bude dále kameraman, jenž natočí několikaminutové video, na 

kterém patron hovoří o projektu a s ním souvisejících záležitostech. Účelem videa je 

zatraktivnění samotného článku, který díky videu získá na zajímavosti a zvýší se šance 

jeho zveřejnění v médiích. 

 Tyto rozhovory by byly použity pro komunikaci projektu směrem k veřejnosti a 

to konkrétně prostřednictvím komunikačních kanálů PFS a dalších médií. PFS zveřejní 

rozhovor na svých oficiálních webových stránkách, projektových webových stránkách a 

na své oficiální stránce na sociální síti Facebook. Pro posledně jmenovaný komunikační 

kanál je video s patronem ideální, jelikož na první pohled zaujme návštěvníka a tak 

dominantou statusu je zmíněné video, pod kterým je odkaz, který přesměruje 

návštěvníky na článek na webových stránkách PFS. Z hlediska dalších médií bude 

rozhovor rozeslán formou tiskové zprávy s žádostí o zveřejnění. Samozřejmostí by mělo 

být zveřejnění rozhovoru min. na webových portálech mediálních partnerů projektu. 
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Za velice důležité považuji správné načasování zveřejňování rozhovorů. Proto 

doporučuji jejich zveřejňování v pravidelných intervalech v průběhu celé doby trvání 

projektu, což podpoří mediální prezentaci projektu, která tak bude více kontinuální. 

Prvkem, jenž ještě znásobí počet zveřejněných článků o projektu, je rozdělení každého 

rozhovoru na dvě části. V praxi by to znamenalo, že první polovina rozhovoru bude 

zveřejněna v pondělí a druhá polovina v pátek v témže týdnu. 

8.3.2 Online rozhovory s patrony 

 

Kromě klasických rozhovorů s patrony využije PFS pro prezentaci projektu 

v dnešní době velmi populární online rozhovory. Skoro každý den můžeme vidět na 

internetových stránkách věnující se sportovnímu zpravodajství online rozhovory se 

samotnými sportovci nebo funkcionáři. Největší výhodu u těchto rozhovorů vidím 

v možnosti každého člověka položit příslušné osobnosti jakoukoliv otázku, kterou by 

například novinář při běžném rozhovoru nepoložil. 

Jelikož patrony projektu jsou mladí, ale přesto již prvoligoví fotbalisté, tak 

věřím, že pro veřejnost budou online rozhovory natolik atraktivní, že lidé budou posílat 

mnoho zajímavých dotazů.  

Pro úspěšnost rozhovorů bude velice důležitá jejich kvalitní příprava, která má 

dvě základní roviny: 

- zajištění samotného online rozhovoru, 

- informování veřejnosti o konání online rozhovoru. 

Při zajišťování online rozhovoru je nutné si určit, na kterých webových 

stránkách se rozhovor uskuteční. Pro online rozhovory s patrony projektu doporučuji 

využít oficiální webové stránky PFS www.fotbalpraha.cz. Důvodem proč rozhovor 

nevyužít přímo webové stránky projektu je skutečnost, že jsou méně navštěvované než 

oficiální webové stránky PFS. Další klíčovou záležitostí je určení termínu rozhovoru a 

zajištění účasti patrona. Termín rozhovoru je přímo závislý na časových možnostech 

patrona. Zástupci PFS tedy kontaktují tisková oddělení klubů, za které patroni hrají a 

domluví s nimi termín vhodný v ideálním případě pro obě strany. Ideální termín pro 

online rozhovor vidím ve všední den v pozdních odpoledních hodinách, kdy lidé 

povětšinou již nejsou v zaměstnání, příp. mladí lidé ve školách. 

Jelikož online rozhovory jsou založené na otázkách lidí, které pokládají přes 

webové stránky, tak je nutné je o konání online rozhovoru informovat předem, 
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s dostatečným předstihem a to prostřednictvím komunikačních kanálů, které může PFS 

využít, tedy: 

- oficiální webové stránky PFS 

- webové stránky projektu 

- oficiální profil PFS na sociální síti Facebook 

- časopis „Pražský fotbalový speciál“. 

Na webových stránkách PFS bude uveřejněn krátký článek o online rozhovoru a 

to zhruba pět dní před jeho uskutečněním (pozn. je nutné již mít potvrzený přesný 

termín od klubu, za který patron hraje). V rámci této zprávy budou návštěvníci již mít 

možnost pokládat patronovi projektu otázky prostřednictvím jednoduchého formuláře. 

Takto položené otázky se v systému webu budou ukládat a patron na ně zodpoví 

v rámci online rozhovoru. Na webových stránkách PFS bude dále, ode dne zveřejnění 

článku výše, umístěn banner, jehož cílem je upoutat pozornost návštěvníka na online 

rozhovor konající se v blízké době a při kliknutí na banner bude přesměrován na 

zmíněný článek, kde bude možné opět položit otázku patronovi. Banner bude mít 

strukturu, která je zobrazena na Obr. č. 2. 

Obr. č. 2 – struktura banneru pro prezentaci online rozhovoru 

 

 

                                                                                 Zdroj: Jakub Masák (2015) 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Krátká zpráva o uskutečnění online rozhovoru bude zveřejněna i na webových 

stránkách projektu a to v sekci „Články“. V tomto článku bude hypertextový odkaz, 

který návštěvníky přesměruje na výše zmíněný článek na webových stránkách PFS. 

Důvodem je, aby i návštěvníci projektových webových stránek mohli položit otázky 

patronovi před konáním online rozhovoru. 

Informace o uskutečnění online rozhovoru se zveřejní i na oficiálním 

facebookovém profilu. Ve stejný den, jako bude zveřejněn výše zmiňovaný krátký 

článek na webových stránkách PFS se na facebookovém profilu PFS zveřejnění status 

informující o konání rozhovoru včetně možnosti položit otázky patronovi ihned. 

K položení otázek bude opět sloužit hypertextový odkaz, který bude součástí statusu, a 

který bude návštěvníky přesměrovávat na článek na webových stránkách PFS, jehož 

součástí je jednoduchý formulář. Z důvodu častého přidávání nových statusů na 

Bořek Dočkal, patron projektu, odpoví 15.5. v 17 hodin na Vaše dotazy! 

Dotazy můžete pokládat již nyní zde! 

 
FOTO 
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facebookovém profilu PFS je nutné informaci o online rozhovoru před jeho konáním 

udržovat, a proto bude každý den zveřejněn nový status s upozorněním na blížící se 

online rozhovor. Den před konáním rozhovoru bude mít status podobu viz. Obr. č. 3. 

Obr. č. 3 – struktura facebookového statusu pro prezentaci online rozhovoru 

    

 

Informace o připravovaných online rozhovorech bude prezentována i v časopise 

PFS Pražský fotbalový speciál. Časopis však vychází v období fotbalové sezóny jednou 

měsíčně, a tak v něm nelze inzerovat přesné termíny online rozhovorů, jelikož ty budou 

známy cca týden před jeho uskutečněním. Z tohoto důvodu bude v časopise využita 

inzertní plocha tzv. podval (tzn. ¼ strany od spodního okraje), který bude upozorňovat 

na připravované online rozhovory s patrony projektu a bude uvedeno, že bližší termíny 

budou zveřejňovány na oficiálních webových stránkách PFS, facebookovém profilu 

PFS a webových stránkách projektu. 

Každý uskutečněný online rozhovor se dále využije k napsání článku, který bude 

zveřejněný den po online rozhovoru. Obsahem budou zajímavé odpovědi patrona 

v rámci online rozhovoru a dále ty, jež se týkají projektu. Smyslem tohoto článku je 

rozšiřovat povědomí o projektu a to nejen prostřednictvím obsahu článku, ale i odkazy 

na webové stránky projektu, na které bude článek odkazovat. 

8.4 Zvýšení návštěvnosti webových stránek projektu  
 

 Z výsledku odpovědí na některé otázky v rámci dotazníkového šetření, jež je 

součástí této diplomové práce vyplynulo, že poměrně malá část z cílové skupiny 

navštívila webové stránky projektu. Jednu z příčin osobně vidím v minimální 

informovanosti veřejnosti o jejich existenci. Příkladem jsou oficiální webové stránky 

PFS, na kterých se jejich návštěvník může o existenci projektových webových stránek 

dozvědět až po zdlouhavém „proklikávání“ webem přes sekci „Mládež“ až 

k informacím o projektu „Neberte nám naši hru“. Adresa webových stránek projektu je 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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jinak uvedena pouze na projektových tiskovinách či u tiskové zprávy týkající se 

projektu. 

 V této souvislosti bych doporučil PFS větší prezentaci projektu „Neberte nám 

naši hru“ na oficiálních webových stránkách PFS. Konkrétně jako vhodné řešení této 

prezentace spatřuji v bannerech, které budou neustále viditelné na domovské stránce 

webu PFS. Bannery budou dvou typů a budou obsahovat následující: 

-  adresu webových stránek www.nebertenamnasihru.cz, 

- text „Kodex slušného rodiče k podepsání online zde“, jehož cílem je 

upozornit návštěvníky na webových stránek PFS a vyzvat je k jeho 

podepsání. 

Oba bannery budou tzv. „proklikávací“ a návštěvníka přesměrují na webové 

stránky projektu.  

 Jako další komunikační kanál pro prezentaci projektu a jeho webových stránek 

bych využil časopis Pražský fotbalový speciál. V tomto časopise bych navrhoval 

v každém jeho čísle využít inzertní prostor tzv. podval (1/4 strany v dolní části strany na 

šířku), který by byl graficky zpracován ve stejném motivu jako webové stránky 

projektu. Takto využitý inzertní prostor v časopise by měl čtenáře upoutat a přimět je 

k návštěvě webových stránek www.nebertenamnasihru.cz. 

Výše zmíněné kroky by měly přispět ke zvýšení povědomí o existenci 

projektového webu a jeho navštívení. Dalším krokem však je zajistit, aby se lidé na 

webové stránky projektu vraceli co nejčastěji. K tomu je velice důležité vytvářet pro 

webové stránky zajímavý obsah, který bude pravidelně aktualizován. Základem tohoto 

obsahu budou rozhovory s patrony projektu, které budou rozděleny vždy na dvě části, 

které budou zveřejňovány postupně. Součástí rozhovorů budou i krátká videa, ve 

kterých budou patroni hovořit o projektových myšlenkách. Na webových stránkách 

budou zveřejňovány podrobnější reportáže z každé akce promotýmu, tedy buď 

z navštíveného turnaje, nebo z turnaje „Neberte nám naši hru“. Součástí článku bude i 

odkaz na galerii fotografií z dané akce, která bude umístěna v již existující sekci 

„galerie“. 

Podpořit návštěvnost webových stránek projektu bude cílem i dalšího využití 

facebookového profilu PFS. Na každý nový článek na webových stránkách projektu 

bude upozorňovat status na facebookovém profilu PFS, který bude obsahovat odkaz na 

zmíněný článek.  
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8.5 Nové projektové předměty 
 

Ve druhém a třetím ročníku zařadil PFS do projektových předmětů trička pro děti, 

tiskoviny a placky. Tyto předměty byly u dětí velice oblíbené a měly o ně zájem. 

Domnívám se však, že je potřeba skladbu projektových předmětů obměnit tj. některé 

z předmětů vyřadit a nahradit je novými. 

Přestože nejvýraznějším projektovým předmětem bylo tričko s logem projektu, tak 

jej doporučuji v dalších ročnících nepoužívat. Místo trik PFS nechá vyrobit několik 

druhů drobných předmětů, kterými jsou: 

- silikonový náramek 

- klíčenka 

- propiska 

- pravítko 

- rozvrh. 

Všechny výše zmíněné nové předměty mají společný znak, který spočívá 

v možnosti předmět užívat v běžném životě a to každodenně. Smyslem této spojitosti 

mezi předměty je, aby bylo možné projekt prostřednictvím projektových předmětů dále 

šířit. V případě, že děti, příp. i rodiče budou tyto předměty používat v běžném 

každodenním životě, tak se dostanou k dalším lidem, kteří alespoň tímto způsobem 

přijdou s projektem do styku. Pokud pak takového člověka předmět zaujme, tak existuje 

šance, že začne hledat informace o projektu, čímž se projektové myšlenky budou 

dostávat k dalším lidem. 

Projektové předměty budou mít jednotný design, díky kterému budou společně 

tvořit sadu projektových předmětů „Neberte nám naši hru“. Z hlediska barevného 

provedení budou základ předmětů tvořit červená a žlutá, které jsou barvami PFS. 

Následně dle možností budou použity loga projektu a PFS, adresy webových stránek 

projektu a PFS a fotografie patronů. 

Placky a projektové tiskoviny budou ve skladbě projektových předmětů zachovány 

a to jak ve verzi pro děti, tak i pro rodiče. Důvodem k pokračování ve výrobě placek je 

skutečnost, že je možné je nosit na stále viditelném místě, např. na batohu, kde si jich 

může všimnout velké množství lidí a tím se projekt dostává do povědomí veřejnosti. 

Projektové tiskoviny budou zachovány, jelikož jsou nositeli projektových myšlenek, 

které si lidé z akcí odnesou a mohou si je kdykoliv přečíst či někomu dalšímu tiskoviny 

ukázat. Důležitý je rovněž fakt, že tiskoviny jsou místem pro prezentaci webových 
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stránek projektu, což podporuje výše zmíněnou snahu zvýšení jejich návštěvnosti. 

Samozřejmostí je zachování tzv. Kodexu slušného rodiče, prostřednictvím kterého 

rodiče stvrzují svůj souhlas s projektovými myšlenkami. 

8.6 Celoroční komunikace projektu, vytvoření pevného 

harmonogramu pro každý rok  
 

Projekt „Neberte nám naši hru“ má osvětový charakter, jehož efekt lze zaznamenat 

až po dlouhodobém, řekl bych i několikaletém, působení na zástupce cílové skupiny. 

V rámci kalendářního roku 2013 proběhl projekt v jedné etapě od března do června, 

což je s ohledem na cíl, tedy dostat se do povědomí zástupců cílové skupiny, dle mého 

názoru nedostatečné působení. V následném třetím ročníku projektu (rok 2014) se 

projekt uskutečnil již ve dvou etapách, v jarní a podzimní. Navzdory této skutečnosti lze 

zmíněné dva ročníky projektu srovnávat vzhledem k síle působení na cílovou skupinu, 

jelikož počet pořádaných akcí na podporu projektových myšlenek byl v roce 2014 

srovnatelný s rokem předchozím (v roce 2013 14 akcí, v roce 2014 13 akcí). Lze tedy 

říci, že projekt v roce 2014 působil na cílovou skupinu delší časový úsek, avšak s menší 

intenzitou. 

Pro zvýšení povědomí o projektu a jeho hlavních myšlenkách mezi zástupci cílové 

skupiny bude projekt komunikován po celý rok prostřednictvím několika projektových 

prvků, které budou zaneseny do pevného harmonogramu. Ten se bude udržovat v 

následujících letech v obdobné podobě, aby si na jeho průběh a pravidelné akce 

fotbalová veřejnost v Praze zvykla. Pro každý ročník je třeba však následně zavádět 

nové prvky, které projekt zatraktivní a lidé nebudou mít pocit, že je projekt stále stejný. 

Může se jednat například o nové projektové předměty apod. 

Na začátku roku PFS zveřejní tiskovou zprávu o startu nového ročníku projektu 

„Neberte nám naši hru“, ve které budou představeni hlavní cíle projektu, jeho patroni a 

bude nastíněn plán projektových akcí. 

Základními kameny harmonogramu jsou turnaje „Neberte nám naši hru“ jejichž 

pořadatelem je PFS. Těchto turnajů PFS uspořádá během roku celkem 10 a to každý 

měsíc kromě ledna a července, kdy většina družstev přípravkových kategorií netrénuje 

či s tréninky po soutěžní přestávce teprve začíná. Turnaje budou pro jednu kategorii, 

tedy mladší nebo starší přípravku. Výjimku budou představovat dva turnaje a to turnaj 

ke Dni dětí na začátku června a prosincový vánoční turnaj. Tyto zmíněné turnaje budou 

organizovány pro obě přípravkové kategorie. 
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Promotým navštíví během roku také 10 turnajů přípravkových kategorií, kde bude 

opět oslovovat rodiče a prezentovat jim projektové myšlenky. Snahou PFS bude při 

výběru navštívených turnajů co nejvíce eliminovat to, aby určité družstvo se v rámci 

jednoho roku setkalo na turnaji s promotýmem více než jednou. Důvodem této snahy 

PFS je, aby bylo osloveno přímo během jednoho ročníku projektu, co nejvíce dětí a 

jejich rodičů. Při výběru turnajů, které promotým navštíví, bude tedy vždy zjišťováno, 

která družstva se turnaje zúčastní. V případě, že většina týmů účastnících se určitého 

turnaje například absolvovala turnaj „Neberte nám naši hru“, tak bude pro akci 

promotýmu vybrán jiný turnaj. 

V souvislosti s komunikací projektových myšlenek směrem k rodičům dětí budou 

v průběhu roku rovněž pražské kluby disponujícími přípravkovými družstvy dvakrát 

osloveny PFS a požádáni o spolupráci při distribuci projektových tiskovin rodičům a 

vedení diskuze s nimi o myšlenkách projektu. PFS bude s touto žádostí kontaktovat 

kluby před začátkem jarní a podzimní části fotbalových soutěží přípravkových 

kategorií, tedy na konci března a srpna. 

Pro prezentaci projektu v médiích bude PFS s každým patronem projektu pořízen 

rozhovor a také online rozhovor. Jelikož má projekt čtyři patrony, tak zmíněné 

rozhovory s nimi budou rozvrženy do jednotlivých čtvrtletí, tzn., že s každým patronem 

bude zveřejněn rozhovor a uskutečněn online rozhovor v jednom ze čtvrtletí. Využití 

těchto rozhovorů pro prezentaci projektu na komunikačních kanálech PFS je uvedeno 

výše v této kapitole. 

Podpora projektu prvoligovými kluby v rámci ligových utkání by měla formu 

inzerce v zápasových bulletinech a informování diváků o projektu hlasatelem na 

stadionu. 
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9 DISKUZE 
 

Pro splnění cíle této diplomové práce byly využity tři metody výzkumu, tedy 

pozorování, dotazníkové šetření a kvalitativní rozhovor. V diplomové práci byla 

doplňkově využívána ještě metoda analýzy dat. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem byl přímým členem projektového týmu 

v pozici marketingového manažera PFS, tak jsem měl k dispozici velice podrobné 

informace týkající se projektu „Neberte nám naši hru“ a to včetně účasti na jednáních 

Výkonného výboru PFS, na kterém se záležitosti projektu rovněž řešili, a zároveň jsem 

absolvoval několik schůzek týkajících se daného projektu s předsedou PFS. S ohledem 

na výše zmíněné lze považovat metodu pozorování pro tuto diplomovou práci za 

ideální. Jedinými chybějícími daty jsou rozpočty na jednotlivé ročníky projektu, což 

jsou však interní a tedy nepublikovatelné informace. 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak je projekt „Neberte nám naši hru“ 

vnímán rodiči dětí a jak hodnotí jeho jednotlivé prvky. Dotazníkové šetření bylo 

prováděno elektronicky skrze rozeslané emaily, odkazující na dotazník vytvořený 

aplikací na webu www.click4survey.cz. Z výsledků lze říci, že rodiče vnímají projekt 

pozitivně a uvědomují si, že chování rodičů na utkáních dětí je problematické. Webové 

stránky projektu hodnotí respondenti pozitivně, ale navštívila je pouze polovina z nich, 

což může znamenat, že samotní respondenti internet kvůli volnočasovým aktivitám 

svých dětí moc nevyužívají, ale také je možné, že existence webových stránek byla 

málo prezentována v rámci projektu.  

Za největší slabinu dotazníkového šetření lze považovat skutečnost, že vzorek 

pro šetření představoval pouze respondenty, které obsahuje databáze PFS. To znamená, 

že rodiče, jejichž děti sice hrají fotbal v některém z pražských klubů, ale zatím se 

s žádným projektem PFS nesetkali, nejsou jejich kontaktní emailové adresy obsaženy            

v databázi PFS, a z tohoto důvodu nemohli být kontaktováni. Můžeme však říci, že 

rodiče, kteří byli zahrnuti mezi respondenty a s projektem se setkali, mohou hodnotit, 

zda je projekt přínosný či nikoli, a zároveň mohou posoudit kvalitu jeho realizace. 

Podrobná data o průběhu dotazníkového šetření jsou uvedena v kap. 4.3.1.  

Důvodem k provedení kvalitativního rozhovoru s p. Kamilem Veselým bylo 

získání informací, jak na realizaci projektu nahlíží její přímý účastník, který má 
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s realizací projektů velké profesní zkušenosti a mohl by tak přinést rady pro další 

ročníky daného projektu. Pan Veselý klade důraz především na poučení se z chyb, jež 

se dříve vyskytly, což dokládá na příkladu akcí promotýmu. Doporučuje tyto akce 

uskutečňovat pouze na turnajích přípravkových kategorií, jichž se účastní mnohem více 

dětí a rodičů.  

Pan Radim Trusina byl jako respondent druhého kvalitativního rozhovoru 

vybrán z důvodu toho, že s ohledem na mediální potenciál projektu bylo třeba zjistit, jak 

vnímá sportovní novinář tento projekt PFS a dále se informovat, co by doporučil pro 

jeho zatraktivnění pro média. Hlavní doporučení lze shrnout do konstatování, že je 

nutné dokázat projekt spojit s širším společensky zajímavým tématem, popřípadě se 

známou osobností a následně vytrvale komunikovat se sportovními redakcemi a dané 

téma jim nabízet. Výše zmíněné by mohl PFS v budoucnu splňovat skrze patrony 

projektu a jejich větší využívání. 
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10  ZÁVĚR 
 

Provedené zkoumání projektu „Neberte nám naši hru“ prokázalo, že projekt je 

vnímán fotbalovou veřejností v Praze, ať už rodiči začínajících fotbalistů, zástupci 

fotbalových klubů či médii, velice pozitivně. Při podrobném zkoumání kombinací 

několika metod jsem však identifikoval určité nedostatky, které by dle mého názoru 

bylo možné odstranit a projekt tak zkvalitnit, což by mohlo přispět k jeho větší 

úspěšnosti. 

Základním kamenem projektu jsou projektové akce realizované promotýmem, 

jehož členové komunikují s rodiči, vysvětlují jim hlavní projektové myšlenky a snaží se 

je přimět k podepsání tzv. Kodexu slušného rodiče. Tyto aktivity hodnotím velice 

pozitivně, jelikož díky podepsaným kodexům můžeme pozorovat každoročně narůstající 

počet rodičů, kteří se s myšlenkami projektu ztotožňují. Na druhou stranu je však velice 

důležité zvažovat, jaké akce promotým navštíví. Po prvních dvou ročnících projektový 

tým dospěl k závěru, že nejvíce efektivní, co do počtu oslovených rodičů a dětí, jsou 

turnaje přípravkových kategorií s účastí většího množství družstev, a tak se od návštěv 

jednotlivých soutěžních utkání upustilo.  

S ohledem na možnosti zprostředkování projektových myšlenek se 

projektovému týmu velice osvědčily vlastní turnaje „Neberte nám naši hru“. Důvodem 

je skutečnost, že celý turnaj od příprav až po realizaci organizuje projektový tým, a tak 

může využít všech naskýtajících se možností pro prezentaci projektových myšlenek. 

Přes pozitivní ohlasy klubů a jejich velký zájem o turnaj jsem přesvědčen, že potenciál 

těchto turnajů je mnohem vyšší a je možné je výrazně zatraktivnit, což by pomohlo 

šíření projektových myšlenek. Prvky, které by dle mého názoru zmíněnou zvýšenou 

atraktivitu přinesly, jsou účast patronů a nová soutěž pro rodiče s názvem „Nejslušnější 

rodič turnaje Neberte nám naši hru“. 

Výraznou možnost pro zvýšení povědomí o projektu mezi rodiči vidím ve 

spolupráci s pražskými kluby, které by pravidelně před začátkem jarní a podzimní 

sezóny o projektu informovaly rodiče a to prostřednictvím trenérů přípravkových 

kategorií. 

Pražskému fotbalovému svazu bych rovněž doporučoval většího využití patronů 

projektu. Důvodem je především jejich atraktivita pro média, které představují jeden 

z hlavních komunikačních kanálů k šíření projektových myšlenek. Patroni by projekt 
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podpořili formou účastí na turnajích „Neberte nám naši hru“, rozhovorem o projektu a 

vlastních zkušenostech s touto oblastí a uskutečněním online rozhovoru s fanoušky. 

Ke zvýšení povědomí o projektu přispěje i zvýšení návštěvnosti webových 

stránek, které z výsledků dotazníkového šetření navštívilo zhruba 50 % respondentů, 

což považuji za nízké číslo vzhledem k tomu, že webové stránky projektu by měly být 

pro lidi, kteří mají o projekt zájem, hlavním zdrojem informací. Ke zvýšení návštěvnosti 

webových stránek by měla přispět jejich výrazná prezentace na ostatních 

komunikačních kanálech PFS, tedy oficiálních webových stránkách PFS, oficiálním 

facebookovém profilu PFS a v magazínu Pražský fotbalový speciál. 

Dalším prvkem, který by měl pomoci k zatraktivnění projektu zejména u dětí, je 

obměna projektových předmětů. Myslím si, že PFS by měl přijít s novými předměty, na 

které nejsou děti v souvislosti s tímto projektem zvyklé. Při jejich navrhování jsem se 

zaměřil na jejich praktickou využitelnost a to i z důvodu toho, aby byl touto formou 

projekt prezentován např. mezi kamarády malých fotbalistů ve škole. Pro další ročník 

projektu bych zvolil sadu projektových předmětů s jednotným designem, do které by 

patřily např. klíčenka, silikonový náramek, propiska, pravítko a rozvrh. 

Aby výše zmíněné návrhy pro projekt mohly být maximálně efektivní, za 

nejdůležitější návrh považuji, aby byl projekt PFS komunikován celoročně a pražská 

fotbalová veřejnost si na jednotlivé akce zvykla a rodiče dětí by o projektu následně 

diskutovali mezi sebou. Čím více aktivit PFS bude realizovat, tím je větší šance chování 

rodičů ovlivnit a ideálně změnit pozitivním směrem. 
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