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Abstrakt 

 

Název práce: Průzkum spokojenosti účastníků Pankrácké zimní ligy v beach volejbalu 

Cíl práce:  Cílem diplomové práce je prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit, jak 

jsou účastníci spokojeni se současným ročníkem Zimní ligy. Dále na 

základě výsledků analyzovat důvody úbytku hráčů oproti předešlým 

ročníkům a navrhnout změny, které by měly dopomoci opětovnému nárůstu 

množství a zlepšení kvality, potažmo spokojenosti hráčů. 

Metody:   Kvantitativní výzkum pomocí elektronického dotazování. 

Výsledky:   Účastníci jsou nejvíce spokojeni s čistotou a prostředím areálu na Pankráci. 

Kvalitu soupeřů i množství zápasů hodnotí také pozitivně. Naopak největší 

problém shledávají v ceně startovného. Na základě výsledků bylo 

doporučeno ho snížit, pozměnit herní systém soutěže a upravit ceny pro 

vítěze turnajů a ligy. 

Klíčová slova: Beach volejbal, Pankrác, Zimní liga, spokojenost  



 

 

Abstract 

 

Title:   Participant satisfaction of Pankrác winter league in beach volleyball survey 

Objectives:  The aim of this work is to use the survey to find out participant satisfaction 

with current sason of Winter league. Furthermore, based on the results of 

questionnaire analyze main results of decrease in the number of players 

compared to the last seasons and to purpose a improvements to increase 

those numbers, quality of competition and the participant satisfaction. 

Methods:  Quantitative research using electronic questioning 

Results:  Participants are most satisfied with the cleanliness and the Pankrác grounds. 

Also a quality of their opponents and the number of played matches are 

considered to be good. They find the biggest problem in starting fee that i 

stoo expensive. Based on the results it was recommended to lower the price, 

change the game systém little bit and modify prizes for winners.  

Keywords:  Beach volleyball, Pankrac, Winter league, satisfaction 
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1. ÚVOD 

 

Pro beach volejbal je sice typické slunce, moře, pláže, plavky a teplo, ale jde o 

sport, který je provozován ve stále větší míře celoročně. A přestože jde o sport relativně 

mladý – minimálně u nás, můžeme pozorovat v posledních letech jeho až neuvěřitelný 

rozmach. Však první hřiště na plážový volejbal vzniklo až po roce 1989, tehdy 

samozřejmě ještě bez zastřešení. 

I když se první kurty na beach volejbal nenacházely v Praze, již brzy se stalo 

hlavní město centrem plážového volejbalu a to především pro zimní část sezony. 

V současnosti je na území Prahy deset areálů, které nabízí celoroční provoz, přičemž 

další se nachází v blízkém okolí města (Kladno, Benešov). Toto číslo se sice nemusí 

zdát vysoké, naše metropole však disponuje nejhustší „sítí“ krytých hal ve střední 

Evropě a i díky tomu je u nás tento sport čím dál populárnější.  

Nejznámějším a nejpopulárnějším areálem, ne nadarmo přezdívaném Mecca 

beach volejbalu, je Beach klub Pankrác, který krom množství ostatních turnajů, pořádá 

také Zimní ligu, jež je předmětem mé práce. Tato soutěž je poměrně unikátní nejen na 

našem území, ale i co se týče světa. Letos se koná již desátý ročník a dá se říct, že po 

celou dobu se jedná o nejpopulárnější sérii zimní turnajů v České republice, 

s pravidelnou účastí kolem šedesáti párů na každý cyklus. V posledních letech jsou však 

slyšet hlasy, že Zimní liga, už není to, co bývala, že organizace nestojí za nic, že je 

startovné příliš drahé apod. Což se také odráží na počtu přihlášených párů a taky 

množství samotných lig (o tom více v dalších kapitolách). Tento markantní pokles 

popularity a kvality soutěže v posledních sezonách se dotýká i mne jakožto hráče a 

dlouholetého účastníka této soutěže a vnukl mi myšlenku zamyslet se nad tímto 

problémem hlouběji. 

Jak již bylo řečeno, přestože mnoho hráčů na soutěž nadává (ale i tak se ji 

účastní) a stejně velké množství ligu hrát už nechce, jde stále o nejpopulárnější sérii 

zimních turnajů u nás. A přestože pokles popularity je zřetelný, minimálně z počtu 

účastníků, nikdo přesně neví kde je příčina. A hlavně tato skutečnost mě vedla 

k myšlence se do problému ponořit hlouběji a onu příčinu najít. Pokusit se zjistit co stojí 

za tím, že množství přihlášek pro letošní ročník tak dramaticky kleslo, proč tolik hráčů 
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účast na soutěži bojkotuje a zjistit jak jsou vlastně spokojeni ti hráči, co se ligy měsíc co 

měsíc účastní. Udělat průzkum, který bude užitečný pro vedení Beach klubu na 

Pankráci a pomůže jim zjistit, kde je problém, případně co změnit, aby Zimní liga 

získala zpět svou slávu. Krom toho by se mohla tato práce stát inspirací pro další 

pořadatele a promotéry turnajů v plážovém volejbalu. Být jím návodem v tom, čeho se 

při pořádání vyvarovat, na co si dát pozor a co je pro hráče důležité.  
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 

2.1 Cíle práce 

Cílem práce bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit, jak jsou hráči spokojeni 

se Zimní ligou na Pankráci. Pro relevantnější výsledky byli tázání pouze ti hráči, kteří 

absolvovali alespoň jeden z posledních tří ročníků. Předmětem zkoumání bylo to, jak 

jsou hráči spokojeni se službami během turnajů, s čistotou, cenami a celkově herním 

systémem a ligou jako takovou. Dalším cílem bylo vyzkoumat, co hráče vede k neúčasti 

v soutěži, případně, zda by mohlo něco jejich rozhodnutí změnit. Hráči byli tedy tázáni 

na zkušenosti se soutěží, na jejich subjektivní názor na ni, dále co jím chybí, co by 

uvítali nebo změnili. 

V další části na základě těchto výsledků byly navrženy konkrétní zlepšení pro 

budoucí ročníky Zimní ligy a dán dohromady souhrn toho, co je pro hráče na turnajích 

největší problém, co jim vádí nejvíce a s čím jsou naopak spokojeni. Tento stručný 

návod by se mohl stát pomocníkem při pořádání dalších turnajů, nejen na Pankráci. 

 

2.2 Úkoly práce 

Z cíle práce vyplynuly následující úkoly: 

 

 Získaní dostatečné znalosti v oblasti sportovního marketingu, služeb, 

marketingového průzkumu 

 Objasnění základních pojmů a teoretických východisek 

 Popsat akci Pankrácká Zimní liga, analyzovat vývoj počtu přihlášených 

 Sestavení dotazníku, který přinese co nejužitečnější výsledky pro vyhodnocení 

 Pomocí dotazníkového šetření zjistit spokojenost hráčů se Zimní ligou, jejich 

názor na ni 

 Vyhodnocení získaných dat 

 Na základě výsledků vytvoření návrhů pro zlepšení organizace a zvýšení 

kvality soutěže pro budoucí ročníky 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

Před tím než bude možné provést samotné měření spokojenosti, je třeba ujasnit 

některé pojmy související s tématem.  

3.1.Služby 

Jelikož je hlavním předmětem práce analýza spokojenosti účastníků sportovní akce, 

jež spadá do kategorie služeb, měli bychom tento pojem rozebrat podrobněji. Tedy o co 

vlastně jde a jaké jsou charakteristické vlastnosti služeb.  

Role služeb v oblasti sportu v poslední době sílí, jak z důvodu zvyšující se kupní 

síly obyvatel, nárůstu volného času a zvyšující se složitosti, nejen sportovních, 

produktů, které doplňkové služby přímo vyžadují. O dominantním postavení služeb na 

trhu vypovídá fakt, že se v USA podílejí na HDP 79%, na spotřebních výdajích 60%. 

Služby se zároveň podílejí na ekonomice vyspělých zemí celého světa více než 60%. 

(Státy v USA, ©2014) 

Autoři JANEČKOVÁ, VAŠTÍKOVÁ (2001) uvádějí následující obecnou definici 

služeb: „Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout 

druhé straně, je v zásadě nehmotná a jejím výsledkem není vlastnictví. Produkce služby 

může, ale nemusí být spojena s hmotným produktem.“. (Janečková, Vaštíková, 2001, s. 

13) 

Velice podobnou definici obsahem uvádí KOTLER (2007): “Služba je činnost, 

kterou může jedna strana nabídnut druhé, je naprosto nehmatatelná a nevytvoří žádné 

nabyté vlastnictví. Její realizace může, ale nemusí být spojená s fyzickým výrobkem.“ 

(Kotler, 2007, s. 490) 

GRONROOS (1990) popisuje službu jako „činnost nebo řadu činností, které jsou 

více či méně nehmotné, které se normálně, ale ne nezbytně, uskutečňují v interakci mezi 

zákazníkem a prodejcem/poskytovatelem služeb, a které jsou prodávány jako řešení 

zákazníkových problémů.“ (Gronroos, 1990, s. 27)  

  Opět myšlenkově podobnou definici uvádí BOUČKOVÁ (2003), která 

charakterizuje službu jako aktivitu nebo soustavu aktivit, jejichž podstata je nehmotná. 
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A dochází zde k interakci mezi poskytovatelem a zaměstnanci, stroji a zařízením, 

přičemž cílem je uspokojování potřeb zákazníků.  

VAŠTÍKOVÁ (2008) popisuje službu jako jakoukoli činnost nebo výhodu, 

kterou jedna strana může nabídnout straně druhé, která je nehmotná a jejím výsledkem 

není vlastnictví.  

Uvedení autoři se shodují v tom, že služba je nehmotná (činnost), kdy výsledkem 

není vlastnictví a nemusí být spojena s hmotným produktem. V případě Zimní ligy tedy 

poskytují pořadatelé (poskytovatelé služby) za úplatu službu v podobě dočasného 

pronájmu kurtů a organizace soutěže. Na ni se vážou ještě další doprovodné služby jako 

občerstvení apod. Podstatou je ale samotná soutěž, tedy nehmotný produkt, který 

uspokojuje potřeby hráčů (zákazníků). 

 

3.1.1 Vlastnosti služeb 

Je tedy patrné, že služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. 

Přičemž jejím výsledkem je určitý užitečný efekt, nikoli hmotný statek. Základní 

charakteristiky plynoucí z definic jsou nehmatatelnost služby a její možné spojení 

s hmotným statkem. Obě charakteristiky je dobré dát do širší souvislosti. KOTLER 

(2007)  uvádí pět základních vlastností služeb: 

 Nehmatatelnost  

Jak bylo zmíněno, služba je abstraktní. Zákazník tedy nemůže před nákupem 

službu potěžkat, osahat ji, podržet ji v ruce. Nemůže si tedy ani ověřit fyzicky 

její kvalitu a srovnat jí s konkurencí. Jeho prakticky jedinými možnostmi je 

spoléhat na reference ostatních lidí, kteří s danou službou již mají své 

zkušenosti, či se nechat ovlivnit dalšími vlivy jako je reklama, prostředí, cena a 

lidé poskytující danou službu. 

 Neoddělitelnost 

Neoddělitelnost služby spočívá v tom, že je poskytována a spotřebovávána 

zároveň. I z tohoto důvodu hraje lidský faktor důležitější roli než u hmotných 

produktů. Osoba tu může být v zastoupení organizátora, trenéra atd. A právě 

onen trenér či organizátor může mít velmi zásadní vliv na to, zda se cvičenec 

vrátí na trénink, či zda se po nezvládnuté organizaci a turnaji, který se protáhne 
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do osmi do večera, ještě někdy na Zimní ligu přihlásí. Zároveň jsou u služeb 

většinou přítomni i ostatní zákazníci, kteří můžou pozitivně či negativně ovlivnit 

kvalitu zážitku. V našem případě jde nejčastěji o soupeře na turnaji, o kvalitu 

jeho obsazení.  

 Proměnlivost 

Proměnlivost je ve službách velmi důležitým faktorem. Na Pankráci se točí 

mnoho trenérů (ty si ale klient většinou vybírá, zde by tedy neměl být problém), 

ale především organizátorů jednotlivých lig a jejich cyklů. Zatímco jeden 

organizátor může vnést do turnaje pohodovou atmosféru, nastavit takový herní 

systém, aby zápasy rychle ubíhaly a hráči dlouho nečekali, další může 

organizaci naprosto nezvládnout a nejen hráčům zkazit den.  

Podle LESÁKOVÉ (1994), se může proměnlivost služeb projevit i tím, že se 

bude lišit způsob poskytnutí služeb jednotlivých zákazníků. To bude znamenat, 

že její kvalita nebude mít vždy stejnou úroveň. 

 Pomíjivost 

Ta vyplývá z nemožnosti služby skladovat nebo si je schovat do zásoby a faktu, 

že po využití služby pro zákazníka spotřeba končí. Někteří lidé mohou služby 

považovat za postradatelný luxus. Celkem výstižně vystihuje tuto vlastnost 

JOHNOVÁ (2008), která krom nemožnosti skladování služeb, také upozorňuje 

na to, že na rozdíl od klasického zboží, nemá organizace možnost vyrobit si 

služby navíc dopředu, ve chvíli, kdy má společnost volné výrobní kapacity.  

 Absence vlastnictví 

Souvisí a navazuje na předchozí bod. Tedy, že zákazník se nestává po nakoupení 

služby jejím vlastníkem, na rozdíl od hmotných produktů, u kterých získává 

přístup na neomezeně dlouhou dobu.  

 

3.1.2 Dělení služeb 

KOTLER (2007) ve své publikaci dělí služby podle následujících kritérií: 

 Čistě hmotné služby - s výrobkem nejsou spojeny žádné služby,  

 Hmotné zboží doprovázené jednou či více službami - prodej technologicky 

pokročilých výrobků (počítače, automobily apod.), větší část výnosů je právě ze 

služeb (leasing, půjčky) 

 Hybridní výrobek - stejná míra zboží i služeb, restaurace (jídlo a obsluha) 
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 Služba doprovázená drobným zbožím - hlavní je služba, dále doprovodné služby a 

podpůrné zboží (aerolinky: přeprava, jídlo, letadlo)  

 Čistá služba - finanční služby, kadeřnictví apod.  

V případě Zimní ligy silně převažuje nehmotný aspekt, který je doplněn doprovodnými 

službami (občerstvení, odměny pro hráče atd.).  

Tento přechod je dobře znázorněn na obrázku 1. 

Obrázek 1 - Kontinuum hmotných a nehmotných aspektů zboží a služeb 

Zdroj: Kotler, Moderní marketing, 2007, s. 710 

 

VAŠTÍKOVÁ (2008) ve své publikaci děli služby dle hospodářských sektorů. 

Konkrétně zmiňuje tři odvětvové skupiny: 

 Terciální 

Do něj můžeme zařadit například restaurace, hotely, kadeřnictví, kosmetické 

služby, čistírny, prádelny, opravy domácích zařízení, řemeslnické práce 

prováděné doma atd. 

 Kvartérní 

Služby řazené do kvartérního sektoru charakterizuje přerozdělování činností 

a tím i usnadnění a zefektivnění práce. Jedná se například o dopravu, 

obchod, komunikace, správu či finance 

 Kvintetní 

Záměrem služeb řazených do posledního sektoru je změna nebo 

„zdokonalení“ příjemce poskytovanou službou. Jde například o 
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zdravotnictví, vzdělávací instituce či rekreaci. Beach klub Pankrác by se dal 

zařadit nejlépe do kvintetního sektoru. Nabídka služeb je sice širší a 

například klubový bar spadá spíše do terciálního sektoru, primárně se ale 

v klubu trénuje a hraje plážový volejbal. Hráči jsou zde tedy 

„zdokonalování“ a pro mnohé je sport, konkrétně plážový volejbal, určitou 

formou rekreace.  

 

Další dělení nabízí HECZKOVÁ (2004). Ta dělí služby podle ekonomické povahy 

subjektu. Ve své knize hovoří o třech různých ekonomických sektorech. 

 Sektor vládní  

Sem patří veškeré služby poskytované státními institucemi jako policií, školami, 

soudy, zdravotnickými zařízeními apod. 

 Sektor soukromý – neziskový 

Do tohoto sektoru patří nadace, charitativní organizace apod. 

 Sektor obchodní 

Do třetího sektoru spadají služby spojené s obchodem. Jde tedy o služby 

poskytované bankami, pojišťovnami, poradnami atd. Do tohoto sektoru spadá i 

Beach klub Pankrác, jakožto soukromá instituce poskytující své služby 

koncovým spotřebitelům. 

 

3.2.Charakteristika sportovního produktu a služeb ve sportu 

Před bližším zkoumáním pojmu sportovní produkt a jeho vlastností je třeba podívat 

se na produkt obecně.  

HORÁKOVÁ (1992) uvádí následující, podle mého názoru velmi dobře 

srozumitelnou, charakteristiku: „Produktem rozumíme hmotný i nehmotný statek, jenž je 

předmětem zájmu určité skupiny osob či organizací. Produktem je tedy výrobek, služby, 

myšlenka, volební program atd. (Horáková, 1992 str. 36) 

Autoři BOONTE a KURTZ (1989) specifikují produkt jako: „svazek fyzických, 

symbolických atributů a služeb pro vytváření zvýšení zákazníkova uspokojení.“(Boonte, 

Kurtz, 1989, str. 271) 
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Autoři PRIDE a FERRELL (1991) popisují produkt jako vše výhodné a nevýhodné, 

co někdo přijímá prostřednictvím směny.  

Z definic je patrné, že v produkt může mít jak hmotný tak nehmotný charakter a že 

může být zákazníkům poskytován i ve formě služby. Pojďme se podívat blíže na 

sportovní produkt a také službu.  

SHANK (2008) definuje sportovní produkt jako: „Zboží, službu nebo jakoukoliv 

kombinaci těchto dvou, která je určená k tomu, aby poskytla užitek sportovním divákům, 

účastníkům a sponzorům.“ (Shank, 2008, str. 147) 

ČÁSLAVOVÁ (2009) charakterizuje pojem sportovní produkt takto: „za sportovní 

produkt lze považovat veškeré hmotné a nehmotné statky nabízené k uspokojování přání 

a potřeb zákazníků pohybujících se v oblasti tělesné výchovy a sportu.“ (Čáslavová, 

2009, str. 116) 

Definice jsou si obsahově podobné a obě jdou aplikovat i na sportovní produkt 

v podobě Zimní ligy. Ta poskytuje užitek i uspokojuje přání všech zmíněných 

účastníků, tedy hráčů, sponzorů a občas také divákům. 

MULLIN, HARDY, SUTTON (1993) ve své publikaci mluví o sportovním 

produktu jako o „svazku užitků“ zahrnující jádro produktu a jeho další nástavbu. Jádro 

sportovního produktu je tvořeno čtyřmi následujícími složkami: 

 Forma hry (včetně pravidel a herních technik 

 hráči 

 sportovní výbava a výstroj 

 místo 

Mezi nadstavbové prvky řadí: 

 vstupenky 

 programy k soutěži 

 audiovizuální nahrávky 

 hudbu 

 statistiky 

 maskoty 
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U těchto nadstavbových prvků je zřejmé, že jsou funkční ještě dlouho po sportovní akci 

nebo sportovní sezón 

 

Obrázek 2 - Sportovní produkt (jádro produktu a příklady nadstavby) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČÁSLAVOVÁ, E.  Management a marketing sportu, 2009, str. 121 

 

Podle ŠÍMY (2009) můžeme klasifikovat sportovní služby na základě dvou dimenzí. 

V první dimenzi hraje roli druh a rozsah zapojení zaměstnance při výkonu neboli při 

poskytování služby, tzn. spotřebitelských, odborných a výchovných. Druhá dimenze 

zahrnuje čtyři faktory zákazníka, které mají vliv na jeho účast ve sportu a motivují ho 

k ní. Jedná se o osobní potěšení, získání dovedností, snaha vyniknout a upevnění nebo 

zlepšení zdraví a tělesné zdatnosti. Kombinací těchto dvou okruhů vzniká šest různých 

sportovních a tělovýchovných služeb. 

 Služby pro potěšení zákazníka 

Účast na tomto druhu služeb je ryze dobrovolná, zákaznici jsou zde motivováni 

vnitřně a samostatně. Cílem je ona aktivita, sama o sobě. Organizace se v tomto 

případě soustředí výhradně na to, aby byla schopna poskytnout svým klientům 

vybavení a zařízení, které je potřeba pro výkon dané aktivity. Klienti této 

kategorie jsou soutěživé typy, proto ocení možnost účastnit se turnajů a soutěží. 

 

 

 

Jádro produktu 

 

Sportovní výbava a 

výstroj 

Pravidla Hráči 

vstupenky 
maskoti programy 

Individuální herní 

technika 
Statistiky 

Videonahrávky 

Hudba 
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 Služby pro zdraví a kondici 

Ani v tomto případě není nutný dozor organizace nad klienty. Ti jsou si vědomi 

svých potřeb a za svou aktivitu nesou odpovědnost. Úkolem organizace je tedy 

opět pouze poskytnutí svých zařízení a vybavení. Tento druh služeb, umožňuje 

také pronajímání a maloobchodní prodej s cílem zákazníka podpořit svou 

kondici a zdraví. 

 Služby pro rozvoj schopností a dovedností 

U těchto služeb hraje větší roli výchovná aktivita a zároveň snaha zákazníka 

naučit se nové dovednosti. Sportovní kluby a další tělovýchovné jednotky 

poskytují výuku, která směřuje ke zvládnutí podstatných znalostí v oné 

sportovní disciplíně. K tomu je samozřejmě nezbytné mít znalosti sportovních 

technik a strategií, které se při vhodné aplikaci v podobě profesionálního 

tréninku stanou motivací k získání dovedností. Může zde docházet k tomu, že 

jsou klienti nedostatečně vnitřně motivováni a k aktivitě tak musí být nuceni. 

Zde je poté důležitá práce trenéra, na kterém je, pozitivně takové klienty 

přesvědčit o smysluplnosti jejich účasti.  

 Služby pro dosažení vrcholných výkonů 

Motivace klienta už nespočívá tolik v zlepšení své kondice a zdraví, ale 

především v dosažení vrcholných výkonů v určitém sportovním odvětví. 

Členové sportovní organizace musí mít i v tomto případě odborné znalosti a 

vědomosti.  

 Služby pro udržení kvality života 

Zde se jedná především o individuální nebo skupinové programy pod vedením 

odborníků, zaměřené pro klienty, co jsou v dobré kondici a chtějí se na této 

úrovni udržet nebo ji zvýšit.  

 Léčebné služby 

Jedná se o programy s léčebným charakterem, například rehabilitace, relaxační 

programy, programy pro redukci hmotnosti nebo snížení stresu. Klienti bývají 

lidé s nižším sebevědomím, přesvědčení o tom, že danou aktivitu nezvládnout. 

Právě proto je velmi důležitá schopnost odborníka motivovat klienty k zapojení 

se do programu. 

Turnaje Zimní ligy by se daly zařadit do prvních dvou kategorií. To hlavně 

vzhledem k tomu, že v průběhu soutěže nejsou ze strany klubu hráči nijak trénováni ani 
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„koučováni“. Hráči jsou k účasti motivováni čistě vnitřně a jejich účast je dobrovolná. 

Výjimku mohou tvořit páry, které mají doporučeno od trenéra účastnit se soutěže 

v rámci zimních příprav. 

 

3.3.Sportovní akce 

Se sportovním produktem obecně jsou propojeny také sportovní akce neboli také 

stále častěji sportovní eventy (z angl. Sports events).  

Než se pustíme do podrobnějšího rozboru sportovních akcí, bylo by dobré vymezit 

akci obecně. KOTÍKOVÁ a SCHWARTZHOFFOVÁ (2008) definují eventy jako: 

„jedinečnou, dočasně, speciálně naplánovanou, řízenou a organizačně zabezpečenou 

akci.“(Kotíková, Schwarzhoffová, 2008, s. 8) 

Znaky eventů:  

 Je jedinečný a originální 

 Je vymezený v určitém čase (předem určená doba trvání) 

 Je spojen s konkrétním místem, kde se koná 

 Jedná se o uměle vytvořenou, dopředu naplánovanou událost  

 Má místní přesah 

 Vyžaduje osobní přítomnost návštěvníků 

 Je spojen se silným zážitkem 

 Má pevný harmonogram, který obsahuje část přípravnou, realizační a 

vyhodnocovací 

 Má předem stanovený rozpočet 

 Na pořádání i financování se podílí zpravidla více subjektů 

Stejní autoři zdůrazňují rozmanitost sportovních akcí, nejen s ohledem na druh 

sportu ale i na význam akce s ohledem na diváky, účastníky, způsob organizace a další 

faktory. Podle NOVOTNÉHO (2011) lze sportovní akci pojmout ze širšího a užšího 

pojetí. Kdy v širším pojetí je sportovní akcí stejně tak například dětský den v obci o 

padesáti obyvatelích, jako LOH s tisíci účastníky a miliardami diváků. Pod užším 

pojetím je chápána už pouze sportovní akce jako „jednorázová sportovní událost, která 

může trvat hodiny, ale také několik dní. Na sportovní akce se uskutečňuje soutěž 

jednoho či více sportovních odvětví, jedná-li se o všeoborové soutěžení, tak sportovní 
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akce bývá označována jako hry.“ (Novotný, 2011, str. 455) Někde na pomezí se nachází 

například neformální setkání přátel u pokeru nebo bowlingu, kdy účastníci budou mít za 

to, že jsou součástí sportovní akce, ale přitom nesplňují definici užšího pojetí 

sportovních akcí.  

Zimní liga je sportovní soutěž, konající se jeden den v týdnu a z hlediska definice, 

splňuje tedy kritéria užšího pojetí. 

 

3.3.1 Členění sportovních akcí 

Existuje mnoho kritérií a členění sportovních akcí, NOVOTNÝ (2011) nabízí 

následující kritéria jak sportovní akce klasifikovat: působnost, otevřenost, formálnost, 

participace, multioborovost, cíl, prostředí. 

 Hledisko působnosti 

Hodnotí se, jaký okruh účastníků či diváků daná sportovní akce přitahuje, kdo je 

účastníkem.  

o Světové akce 

Obvykle se vyskytují v kalendářích zastřešujících federací nebo MOV. 

Jedná se například o Olympijské hry, mistrovství světa, světové poháry 

apod. 

o Kontinentální akce 

Se týkají pouze jednoho kontinentu (až na výjimky). Může jít o 

mistrovství Evropy, evropské poháry apod. Často v těchto sportovních 

akcích startují mladí, nadějní sportovci, kteří mají perspektivu účastnit se 

světových akcí. 

o Národní úroveň 

Člení se podle toho, jakého území se akce týkají. U státních akcí jde o 

mistrovství republiky, národní poháry. Krajské akce mohou být krajské 

poháry, přebory atd. V této kategorii se účastní sportovci jak 

profesionální – na státní úrovni, tak amatérští na regionální. 
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Pro přehlednost kompletní rozdělení uvádí obrázek 3.  

 

Obrázek 3 - Rozdělení sportovních akcí podle působnosti 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Notovný, Sport v ekonomice, 2001, s. 456 

 

 Hledisko otevřenosti 

Hodnotí to, jaké jsou bariéry účasti na sportovní akci. 

Obrázek 4 - Rozdělení sportovních akcí podle otevřenosti 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Novotný Sport v ekonomice, 2001, s. 457 
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o Otevřené sportovní akce 

Jsou volně přístupné všem bez ohledu na pohlaví, věk či výkonnost. 

Většinou je nutné pouze projít registrací a zaplacením startovného (opět 

jsou zde výjimky). Často patří do kategorie sportu pro všechny. Může jít 

o různé běžecké nebo běžkařské závody. 

o Polouzavřené sportovní akce 

Zde je nějaké výběrové kritérium, nejčastěji systém kvalifikací. Často jde 

o individuální sporty se stanovenými výkonnostními limity (atletika). 

Ale patří sem i letní poháry v beach volejbalu. 

o Uzavřené akce 

Zpravidla exhibiční utkání nebo akce, kdy to kdo bude startovat určuje 

pouze pořadatel. Kromě různých utkání legend atd. můžeme do této 

kategorie zařadit teambuildingové akce, organizované sportovními a 

reklamními agenturami. 

Není bez zajímavosti, že nedávno konané halové mistrovství republiky žen (21.3. 

2015) a neslo oficiální název „Otevřené halové mistrovství České republiky v plážovém 

volejbale žen, přitom startovní listina byla omezena na 16 míst a před samotným 

mistrovstvím bylo nutno projít poměrně složitým kvalifikačním systémem. Třeba 

přiznat, že „Polouzavřené halové mistrovství České republiky v plážovém volejbale 

žen“ nezní ideálně.  

 

 Hledisko formálnosti 

Dělí akce na formální a neformální 

o Formální sportovní akce 

Jsou sportovní akce určené veřejnosti. Zpravidla existují propozice, 

odpovědná osoba, časový harmonogram akce a pokyny pro účastníky na 

veřejně dostupných místech. Akce jsou většinou zapsané v kalendáři akcí 

nadřazené regionální, národní či mezinárodní zastřešující sportovní 

organizace. To je případ i Zimní ligy na Pankráci.  

o Neformální sportovní akce 

Jsou akce, které nepřitahují média ani zájem širší veřejnosti. Pořádají je 

skupiny přátel, osady, atp. 
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 Hledisko participace 

Člení sportovní akce z pohledu toho, jak láká širší veřejnost. Obrázek 5 

Rozdělení sportovních akcí podle participace 

 

Obrázek 5 - Rozdělení sportovních akcí podle participace 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Novotný Sport v ekonomice, 2001, s. 458 

 

o Divácky orientované 

Jsou akce s velmi nízkým počtem účastníků (mezi nimiž jsou často 

sportovní hvězdy), ale velkým počtem diváků. Příkladem takové akce 

může být Zlatá tretra v Ostravě 

o Orientované na aktivní účast 

Pořadateli jde v tomto případě o nalákání co největšího počtu aktivních 

účastníků, často amatérů. Tyto akce se konají nejčastěji pod širým 

nebem, může jít o různé běžecké závody či volejbalový turnaj 

v Dřevěnici, pokud pomineme, že se Zimní liga nekoná pod širým 

nebem, mohli bychom sem zařadit i tu. 

o Orientované na aktivní i diváckou účast 

Vznikají obvykle z akcí, které se dříve zaměřovaly pouze na aktivní 

účast, ale díky tradici a velikosti si získávají velký mediální a divácký 

ohlas. Jako příklad může posloužit opět volejbalová Dřevěnice. 
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 Hledisko multioborovosti 

Podle tohoto hlediska se člení akce na jednooborové a více oborové 

 

o Jednooborové 

Soutěží se o jednoho mistra v dané disciplíně, která může být rozdělena 

na různé kategorie. Nejčastěji podle pohlaví a věku. Do této kategorie se 

řadí i Zimní liga, kde se soutěží vždy o vítěze v jednotlivých turnajích a 

také celkového vítěze. Účastníci jsou také rozděleni podle pohlaví (muži, 

ženy, mixy). 

o Víceoborové 

Zahrnují více sportovních disciplín. Například mistrovství světa 

v klasickém lyžování, které kombinuje běh na lyžích a skoky na lyžích. 

 

 Hledisko cíle 

Dělí akce na ziskově a neziskově orientované. 

 

o Neziskově orientované 

Neziskově orientovaných akcí je rozhodující většina. Tyto akce nejsou 

pořádány za účelem dosažení zisku a obvykle se pracuje s tzv. ZBB 

(Zero Based Budget) – vyrovnaným rozpočtem. V případě, že 

organizátoři vytvoří zisk, je většinou použit na zajištění následující akce, 

či chodu sportovního klubu. 

o Ziskově orientované 

Jsou akce, kde pro organizátora akce jde o hlavní zdroj příjmů. Je zde 

několik typů akcí – teambuildingové akce a akce určené širší veřejnosti, 

tzv. „entertaiment“, kde jde o to, aby sportovní akce byla show pro 

diváky a přitáhla jich co nejvíce. 

 

 

 Hledisko prostředí 

Dělí sportovní akce na indoorové a outdoorové. Přičemž indoorové se konají 

v uzavřeném prostoru. Lépe se organizují, hlavně díky tomu, že zde je 
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minimální riziko zrušení či narušení akce kvůli počasí. Komplikace může být 

s omezenou diváckou kapacitou.  

 

Jak tedy zařadit Zimní ligu? Jde bezpochyby o jednooborovou indoor akci, ikdyž 

nezapadá do kategorie „entertaiment“ ani mezi teambuildingové akce, tak primárním 

motivem je zde zisk. Přestože se nekoná pod širým nebem, jde spíše o akci 

orientovanou na aktivní účast, ale pár diváků se na každém turnaji najde. A i když před 

začátkem každého ročníku probíhá kvalifikace, dá se říct, že jde o akci otevřenou, 

národního charakteru. 

 

3.4.Kvalita 

Definovat kvalitu není jednoduché. Přesto se dá tento pojem celkem výstižně 

definovat jako „shoda s požadavky (zákazníka, klienta, nadřízeného…). Samozřejmě 

významů je víc, například SVOZILOVÁ (2006) definuje kvalitu jako souhrn vlastností 

a charakteristik produktu nebo služby, které jsou schopny uspokojit vyslovené nebo 

předpokládané potřeby.   

VODÁČEK A VODÁČKOVÁ (2009) upozorňují na rozdíl mezi pojmem „kvalita“ 

a „jakost“, kdy tvrdí, že kvalita se vztahuje na rozsáhlé spektrum různých činností 

v rámci organizace, týká se úrovně provádění celku manažerských funkcí, zatímco 

jakost se vztahuje až k určitým konečným výstupům organizace. Tedy k výrobkům a 

poskytovaným službám. 

Význam kvality v dnešní době stále roste. Zákazníci jsou náročnější a vybíravější, 

konkurence širší. Proto je kvalita stále jednou z hlavních otázek marketingového řízení 

služeb.  

Kvalitu služeb lze chápat jako očekávání spotřebitelů se skutečným výkonem oné 

služby. Požadavky zákazníků ale mohou být a jsou značně individuální, proto také 

obsah, pod kterým si člověk představuje kvalitu, se může velmi individuálně lišit. Přesto 

u hmotných výrobků je rozeznání, zda je produkt kvalitní či nikoli, mnohem jednodušší. 

Na druhé straně vymezit kvalitu u služeb je mnohem náročnější. Zde jde mnohem více o 

subjektivní pocit, protože očekávání každého zákazníka je jiné. I proto považuje řada 
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manažerů kvalitu služeb za obtížně vymezitelný koncept a dosažení kvality služeb za 

nereálný cíl.  

Při předpokladu toho, že dosáhnout kvalitní služby je nereálný počin, dochází 

logicky k větší toleranci chyb a z nich plynoucích nedostatků služeb. Mnoho autorů ale 

označuje tento předpoklad za chybný a tvrdí, že dosažení vysoké kvality služeb je 

reálný cíl. Avšak za předpokladu, že management celý proces poskytování služeb bude 

dlouhodobě plánovat a řídit a dostatečně se v něm angažovat.  

KOTLER (2004) tvrdí, že při poskytování služeb je třeba zaměřit se jak na 

zákazníka tak zaměstnance a stanovil řetězec vztahů mezi kvalitou služeb a ziskem, 

spojující spokojenost zaměstnanců se spokojeností zákazníků a ziskovostí společnosti. 

Tento řetězec se skládá z pěti částí: 

1. Kvalita služeb uvnitř firmy: kvalitní výběr a školení zaměstnanců, dobré 

pracovní prostředí a intenzivní podpora zaměstnanců přicházejících do přímého 

styku se zákazníkem, 

2. Spokojení a výkonní zaměstnanci: vysoká spokojenost, loajalita a pracovitost 

zaměstnanců 

3. Lepší kvalita služeb: lepší a účinnější uspokojování potřeb a přání zákazníků 

při poskytování služeb 

4. Spokojení a loajální zákazníci: spokojení zákazníci využívají nabídku firmy 

opakovaně a doporučují ji dalším zákazníkům 

5. Vysoký zisk a zdravý růst: dobré ekonomické výsledky celé firmy (Kotler, 

2004, s. 424) 

Jiný pohled nabízí GRÖNROSE (1984), podle kterého existují dvě služky kvality, 

technická a funkční. 

 Technická kvalita 

Týká se měřitelných prvků služby, které zákazník získává při 

bezprostředním kontaktu s poskytovatelem služby. Zobrazuje výsledek 

poskytované služby jako je zlepšení výkonnosti, shozená kila atp. 

Vyhodnotit technickou kvalitu může často až odborník a vyžaduje časový 

odstup.  
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 Funkční kvalita 

Vyjadřuje jakým způsobem je služba zákazníkům poskytována. Její vnímání 

je subjektivnější, ovlivňují ji hlavně prostředí ve kterém je poskytována. 

 

O kvalitě služeb mluví ve své publikaci také REEVES a BEDNAR (1994). I oni 

tvrdí, že univerzální definice kvality neexistuje a poukazují na to, že různé definice je 

nutné dát do souvislosti s danými okolnostmi. Proto rozlišují čtyři definice kvality: 

 

 Kvalita jako dokonalost 

Dokonalost tedy nejlepší dosažitelný standard. Ta je možná pouze při 

investici nemalých finančních částek, materiálu a na investování do 

zaměstnanců s nejlepšími schopnostmi a talentem. 

 Kvalita jako hodnota 

Kvalita je v tomto případě posuzována relativní cenou, co člověk zaplatí za 

danou úroveň služby. Kvalita jako hodnota tedy neznamená nejlepší nebo 

nejlevnější, ale je dána poměrem ceny a kvality, tedy jako nejvýhodnější 

koupě. Jde o preference každého zákazníka, o to co získá ve vztahu k ceně, 

kterou je ochoten zaplatit (GUMMESSON, 1992) 

 Kvalita jako shoda se specifikací a parametrů 

Zákazníkovy potřeby a jeho přání jsou přeformulovány do jasných 

parametrů. Kvalita je poté určována v závislosti na míře shody s těmito 

parametry. Jinými slovy, kvalita je shoda s požadovanými parametry 

(CROSBY 1985, 1989, FEIGENBAUM 1991) 

 Kvalita jako splnění nebo překonání zákazníkova očekávání 

Z tohoto úhlu pohledu jsou to právě zákazníci, kteří znají kvalitu služby, 

protože si ji právě vyzkoušeli. Tento pohled více odpovídá hodnocení kvality 

služeb, které jsou nehmotné, tedy méně citlivé na přesné specifikace nebo 

měření těchto specifikací.  

 

Co se týče kvality v souvislosti se Zimní ligou, můžeme mluvit o funkční 

kvalitě, jelikož je posuzována subjektivně, i když několik objektivně měřitelných prvků 

obsahuje. Jedná se především o ceny pro vítěze a cenu startovného. Většina ostatních 

vlastností je posuzována spíše individuálně. Pokud bychom měli mluvit o kvalitě ve 
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spojení s definici Reevese a Bednara, šla by Zimní liga spojit téměř se všemi. Podle 

mého názoru, však kvalita soutěže nejlépe spadá do škatulky „kvalita jako hodnota“ a to 

také vzhledem k výši startovnému a vysokému počtu přihlášených. Velmi dobře také 

sedí na Zimní ligu a ostatní volejbalové turnaje definice shoda specifikací a parametrů. 

Kdy si každý hráč vybírá turnaj podle toho, co je pro něj nejdůležitější. Někdo 

upřednostňuje hodně zápasů v krátkém čase, poté zvolí například páteční večerní 

turnaje. Pro dalšího může být určující poloha areálu nebo cena startovného. Ti co 

hledají dlouhodobou soutěž s více úrovněmi a navazujícími turnaji, budou 

pravděpodobně hodnotit jako kvalitní Zimní ligu, přestože má například vyšší cenu 

startovného. 

Také LUKÁŠOVÁ (2009) tvrdí, že není důležitá jen skutečnost, že se kvalita 

chápe jednomyslně uvnitř organizace. Jako podstatnější vidí především fakt, aby kvalitu 

služby chápali stejným způsobem jak pracovníci organizace, tak její zákazníci.  

Problém je pohled organizace na službu jakožto pohled poskytovatele. A tento 

pohled na kvalitu se může s pohledem konzumenta služby výrazně lišit. Například 

pořadatel turnaje může vidět kvalitu v tom, že si každý tým zahraje co nejvíce zápasů za 

každou cenu a podle toho také nastaví herní klíč. To ale v konečném důsledku může 

vést k velkým prostojům a konci turnaje v pozdních večerních hodinách. To některým 

účastníkům vadit nemusí, ale velká část bude nespokojená. Zde, i přestože organizátor 

naplnil své parametry kvality, zákazníci být spokojeni nemusí. V současnosti je proto 

přínosné osvojit si uživatelský pohled na kvalitu služeb a budovat zákaznicky 

orientovanou kulturu.  

Obecně lze říct, že současné pojetí kvality je charakterizováno jako schopnost 

organizace naplnit nebo překonat očekávání zákazníků. Zároveň je kvalita jedním 

z hlavních způsobů, jak může firma odlišit svou nabídku od konkurence. Tedy trvale 

nabízet vyšší kvalitu služeb. Stejně jako v případě fyzických výrobků i v případě služeb 

je nutné nejprve zjistit, jaká jsou očekávání zákazníků, týkající se kvality. Což je, jak už 

bylo řečeno, u služeb poměrně komplikované. Přesto, asi nejlepším a zároveň 

nejjednodušším způsobem, jakým se dá kvalita služeb měřit je počet zákazníků, kteří se 

vracejí a kupují si službu znovu. Schopnost firmy udržet si zákazníky závisí na tom, jak 

dobře dokáže uspokojovat jejich potřeby a plnit jejich přání. (KOTLER 2004, s. 428-

429) 
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3.5.Zákazník 

Jestliže si chce organizace držet své zákazníky a získávat nové, měla by je být 

schopna definovat, znát je. Například NENADÁL (2004) definuje zákazníka jako 

kohokoli, komu odevzdáváme výsledky vlastních aktivit. Zároveň dělí zákazníky do 

dvou typů – na externí a interní. Interní zákazníci jsou osoby pracující uvnitř podniku, 

zaměstnanci. Externí jsou například odběratelé, dodavatelé a uživatelé výrobků a 

služeb. Je jasné, že jejich požadavky se liší a je důležité, aby si společnost ujasnila, 

kterou skupinu zákazníků bude obsluhovat a zajímala se o ně podrobněji, s cílem 

dosáhnutí jejich spokojenosti.  

Podle KOTLERA (2007) by měli marketéři vnímat pět základních potřeb zákazníků. 

Mezi tyto potřeby patří: 

 Vyjádření potřeby – chce nenákladné auto 

 Skutečné potřeby - zákazník chce auto, jehož provozní náklady, nikoli 

pořizovací cena, jsou nízké 

 Nevyjádřené potřeby – očekává dobrou úroveň služeb ze strany prodejce 

 Nadstandardní potřeby – zákazník byl potěšen, že mu dal prodejce nějakou 

přidanou hodnotu na autu, namontoval navigaci 

 Tajné potřeby – zákazník doufá, že ho jeho přátele budou vnímat jako 

racionálního zákazníka (Kotler, 2007, str. 40) 

 

Na důležitost poznání svých zákazníků upozorňuje i HORÁKOVÁ 

(1992):„Podrobná znalost typického spotřebitele umožňuje sestavit programy 

marketingu „šité na míru“. Pomáhá přizpůsobit výrobek nebo službu požadavkům a 

potřebám daného segmentu trhu, napovídá o vhodné cenové a distribuční politice a je 

užitečným podkladem účinné propagační kampaně.“ (Horáková, 1992, s. 132) 

FORET (2008) uvádí následujících šest základních okruhů, podle kterých lze 

lépe poznat své zákazníky. Patří mezi ně: socioekonomický profil zákazníků (pohlaví, 

věk, vzdělání), životní podmínky zákazníků (výše příjmů, výdajů), životní styl 

zákazníků (pracovní a volnočasové aktivity), hodnotové orientace zákazníků (názory a 

životní postoje), nákupní chování a rozhodování zákazníků, vnímání a vliv 

marketingové komunikace. 
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Velké množství firem se snaží vyjít zákazníkovi vstříc tím způsobem, že reaguje 

na jeho stížnosti v co nejkratším čase, zároveň poskytuje co nejpřesnější informace o 

produktech,  pořádá propagační aktivity podávající pravdivé informace o vlastnostech 

produktů a vyvíjí nové a nové produkty, které co nejlépe uspokojují sociální potřeby 

zákazníků.  

Přesto klade většina marketingových teorií a praktik větší důraz na problematiku 

získávání nových zákazníků, místo toho aby se soustředila na udržení si těch 

stávajících. Přitom se odhaduje, že náklady na získání jednoho nového zákazníka jsou 

v porovnání s náklady na udržení toho stávajícího až pětkrát vyšší.  

 

3.5.1 Spokojenost zákazníka 

Spokojený zákazník je to, o co by měla bezpochyby usilovat většina solidních 

firem. Ale jak vůbec spokojeného zákazníka definovat?  KOZEL (2006) uvádí ve své 

publikaci, že spokojenost se dá definovat jako subjektivní pocit člověka a naplnění jeho 

potřeb a přání. Ty jsou podmíněny jak očekáváním a zkušeností, tak osobností a 

prostředím. Z toho by se dalo říct, že vychází z teorie rozporu. „Teorie rozporu spočívá 

ve stanovení očekávání zákazníka a parametrech produktu a jeho užitku a následného 

srovnání se zkušenostmi po nákupu. Pokud je zkušenost vyšší než očekávání, je zákazník 

spokojen, v opačném případě je nespokojen.“ (Kozel, 2006, s. 190) 

SCHNEIDER A WHITE (2004) se domnívají, že při měření kvality jde 

především o to, jak zákazník službu vnímá a hodnotí, zatímco při měření spokojenosti 

jde především o to, co zákazník cítí.  

Firmy by měly tedy vycházet z průzkumů měření spokojenosti a potřeb 

zákazníka a snažit se o jejich naplnění. Přesto získat spokojeného zákazníka by neměl 

být pouze cíl. Cílem by mělo být si spokojeného zákazníka udržet, což obnáší neustálé 

inovace a rozvíjení svých služeb. Protože spokojený zákazník se většinou rovná loajální 

zákazník, který neuteče ke konkurenci. Na druhou stranu nespokojený zákazník nemá 

sebemenší důvod být věrný firmě a má tendence měnit dodavatele či poskytovatele 

služeb.  

KOTLER (2007) tvrdí, že až každý 4. nákup (využití služeb) vede 

k nespokojenosti, ale pouze malé procento zákazníků si stěžuje či hodlá svoji 
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nespokojenost dále řešit. Zákazníci často nechtějí být nepříjemní či dělat problémy, ale 

přitom svou negativní reklamou způsobí mnohem více škod a neuvědomují si, že kdyby 

svou nespokojenost řešili okamžitě, udělají poskytovateli ve skutečnosti službu.  

Na to jak je spokojený zákazník důležitý a pro firmu přínosný poukazuje také 

FORET (2008). Uvádí tyto následující důvody: 

 Spokojený zákazník zůstane často věrný a náklady na něj vynaložené jsou 5x 

menší než na získání zákazníků nových 

 Spokojený zákazník je ochoten zaplatit vyšší cenu u dané firmy a k tomu, aby ho 

získala konkurence na svoji stranu, musela by snížit svoji cenu až o 30% 

 Spokojený zákazní je ohleduplný a dokonce shovívavý k podniku 

 Spokojený zákazník je nejvýhodnější forma reklamy, pokud je opravdu 

spokojený, podá pozitivní reference dalším 

 Spokojený zákazník se stává věrným a je nakloněn koupi dalšího produktu na 

daném místě 

 Spokojený zákazník se dokáže o kladné pocity podělit i s podnikem 

 Spokojený zákazník přináší uspokojení i pro zaměstnance a vedení, ti se mohou 

cítit hrdí za odvedenou práci. (Foret 2008, str. 121) 

Také uvádí několik metod jak spokojenost v praxi měřit: 

 Analýzou stížností 

 Zpětnou vazbou od prodejců či vlastních pracovníků 

 Marketingovým výzkumem u zákazníků pomocí rozhovorů nebo dotazníkového 

šetření 

 Marketingovým výzkumem u zákazníků pomocí satisfakčního reprezentativního 

šetření (Foret 2008, str. 122) 

 

K měření spokojenosti se většinou provádí pomocí indexu spokojenosti zákazníka (ICS 

-Index of customer satisfaction). Ten KISLINGEROVÁ (2008) charakterizuje jako 

index, který rozděluje zákazníky na velmi spokojené, spíše spokojené, ani spokojené ani 

nespokojené, spíše nespokojené a velmi nespokojené. Tyto segmenty se od sebe liší 

tedy nejen úrovní spokojenosti, ale i seznamem faktorů, které způsobují spokojenost či 
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nespokojenost. Jedním z přístupů měření je tzv. Evropský model spokojenosti 

zákazníka. (ESCI – European satisfaction customer index). Tento model pracuje se 

sedmi hypotetickými proměnnými, kde každá je determinována určitým počtem 

proměnných. Jejich vztahy znázorňuje obrázek 6. 

Obrázek 6 – Model spokojenosti zákazníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KOZEL (2006, s.191) 

 

 

Image představuje souhrnnou hypotetickou proměnnou vazbu vztahu zákazníka 

k určitému produktu, firmě nebo značce. Představuje základní službu analýzy 

spokojenosti zákazníka. 

Očekávání zákazníka má přímý vliv na spokojenost zákazníka. Odvíjí se od představ 

zákazníka o produktech. Očekávání je většinou výsledkem komunikačních aktivit firmy, 

obchodu či značky a také předešlých zkušeností 

Vnímaná kvalita produktu se týká nejen samotného jádra produktu, ale také 

doprovodných služeb souvisejících s produktem 

Vnímaná hodnota je navíc spojena s cenou produktu a užitkem, který zákazník od 

produktu očekává 

Loajalita zákazníka neboli také věrnost. Vytváří pozitivní nerovnováhu mezi 

očekáváním a skutečným výkonem. Projevuje se opakovaným nákupem, tolerancí 

k ceně a pozitivními referencemi šířenými mezi ostatní zákazníky 
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Stížnosti zákazníka jsou naopak negativní nerovnováhou mezi výkonem produktu a 

očekáváním (Kozel, Mynářová, Svobodová 2011) 

S úrovní spokojenosti zákazníka jednoznačně souvisí také selhání dané služby, 

ke kterému může dojít kdykoli při vztahu zákazníka s poskytovatelem služby 

(ZEITHAML, PARASURMAN, BERRY, 1996). Přičemž bylo jasně prokázáno, že 

selhání služby má zásadní vliv na zákazníkovu spokojenost s příslušnou službou.  

Selhání služby se může značně lišit jak do časového rámce, tak do závažnosti, či 

četnosti (KELLEY a DAVIS, 1994). V konečném hodnocení kvality služby tvoří 

závažnost selhání jeden z bodů hodnocení kvality a to i v případě, že poskytovatel nemá 

(a často ani nemůže mít) absolutní kontrolu nad selháním služby, či jejím případném 

obnovení.  

S ohledem na fakt, že selhání služby je občas nevyhnutelné, je podstatná ochota a 

celková připravenost poskytovatele zjednat nápravu. Úspěšný pokus o obnovení služby 

sníží negativní dopad celkového selhání (HOWAT a kol., 1999). Naopak jakékoli 

zanedbání a zaváhání při obnovení služby po selhání může vést ještě k větší míře 

nespokojenosti zákazníka (HART, HESSKET & SESSE, 1990). 

 

3.6. Marketingový výzkum 

Marketingový výzkum tvoří důležitý článek při tvorbě marketingové strategie. 

Definic a dalších vymezení pojmu je celá řada. Asi nejstručnější, ale velmi výstižně, 

marketingový výzkum popisuje Kozel (2006) jako „naslouchání spotřebiteli.“ Trochu 

sofistikovanější definici nabízí Bennett (1988), který definuje marketingový výzkum 

jako funkci, spojující spotřebitele, zákazníka a veřejnost s marketingovým pracovníkem 

prostřednictvím informací užívaných ke zjišťování a definování marketingových 

příležitostí a problémů, k tvorbě, zdokonalení a hodnocení marketingových akcí, 

monitorování marketingového snažení a k zlepšení chápání marketingu jako procesu.  

Ze začátku je třeba stanovit, z jakých dat budeme získávat informace. Data mohou 

být primárního nebo sekundárního charakteru. Sekundární jsou taková data, která byla 

již v minulosti sesbírána a nyní jsou k dispozici. Oproti tomu primární data musí být 

teprve shromážděna. Vzhledem k tomu, že na mé téma data ještě sesbírána nebyla, budu 

pracovat s primárním výzkumem a tedy s primárními daty. Ten může být dále 
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kvalitativní nebo kvantitativní. Kvalitativní pracuje s malým množstvím respondentů, je 

podrobnější a jde více do hloubky. Jeho výsledky jsou složitěji statistiky 

prezentovatelné, proto je pro mé účely vhodnější výzkum kvantitativní, který pracuje 

s větším množstvím respondentů a jeho výsledky jsou více zobecnitelné a celkově 

jednodušší na prezentaci širší veřejnosti.  

 

5.1 Proces dotazování 

Dotazování má svůj systematický postup. Ten je podle Kozla (2006) následující. 

1. Prvním krokem je specifikace cíle dotazování. Tedy informace, které nám má 

dotazování přinést a problém, který je příčinou dotazování. V mém případě 

zkoumám spokojenost hráče se soutěží. 

2. Další etapou je určení způsobu, jakým se budeme dotazovat. Je možné tázat se 

osobně, telefonicky, písemně, či elektronickou formou. Možnost elektronického 

dotazování využiji i já. 

3. Třetím krokem je výběr respondentů a specifikace cílové skupiny. Podle podstaty 

výzkumu se řeší, zda bude výzkum náhodný či záměrný. Tedy zda budeme shánět 

respondenty, kteří budou mít co největší vypovídající hodnotu (záměrný výběr), či 

nám na výběru nezáleží a necháme ho náhodě. Při mém výzkumu použiji výběr 

záměrný, kdy se zaměřím pouze na hráče, kteří hráli Zimní ligu v některé 

z posledních třech sezón.  

4. Důležitou etapou je konstrukce otázek. Kozel (2011) zmiňuje některé základní 

principy. Jako ptát se přímo a jednoduše, konkrétně a používat otázky 

s jednoznačnou odpovědí. Dále využívat známý slovník, vyvarovat se 

vícevýznamových slov či zdvojených otázek a otázek, které by mohly být pro 

respondenta nepříjemné. Velmi důležitá je také volba formy otázek. Zda půjde o 

otázky otevřené, zavřené, hodnotící, škálové, popisové, srovnávací apod. 

5. Jestliže jsou již otázky stanovené, je třeba je formulovat do samotného dotazníku. 

Na začátek dotazníku je vhodné zařadit úvodní otázky. Dále věcné a filtrační. 

Důležité otázky by měly být umístěny k začátku dotazníku, protože s koncem 

dotazníku již koncentrace respondenta klesá. Ke konci jsou kladeny identifikační 

otázky, zjišťující charakteristiku respondenta.  
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6. Před vpuštěním dotazníku do oběhu je vhodné provést pilotáž. Machková (2009) 

uvádí, že hlavním cílem pilotáže je najít v dotazníku nedostatky, které by vedly ke 

zkreslení informací. Pilotáž se provádí na malém vzorku respondentů a podle 

připomínek se dotazník upravuje podle potřeb.  
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

4.1 Zimní liga na Pankráci 

Jedná se o jedinečnou soutěž, na 7 krytých kurtech v nafukovací hale, která nemá 

v České republice a ani celé Evropě podoby. Soutěž obsahuje tři na sebe navazující 

úrovně turnajů mužských a ženských, v minulosti též smíšených dvojic. Jde o tzv. 3. 

ligu, 2. ligu, 1. ligu a extraligu. O nasazení párů do patřičných lig rozhodují 4 

kvalifikační turnaje na začátku zimní sezony. Na následujících řádcích se pokusím 

nastínit herní systém a specifika soutěže, tak jak probíhala v posledním roce. 

 Kvalifikační turnaje 

Na začátku zimní sezony jsou vypsány 4 kvalifikační turnaje pro každou 

kategorii. Po kvalifikaci je nutné hrát 1. cyklus k tomu, aby byly body 

z kvalifikace započítány. Kvalifikační turnaj může hrát každý pouze jednou, 

v případě nenaplnění kapacity se může účastnit jako náhradník. Na toto pravidlo 

však v posledních sezonách není kladen velký zřetel a mnoho dvojic se účastní 

více cyklů. Do Extraligy ženských a mužských dvojic je předem nasazeno 5 

dvojic dle součtu bodů v aktuálním žebříčku ABV ČR. Tyto dvojice se nemusí 

účastnit kvalifikačních turnajů. Dále jsou do extraligy nasazeny vždy dva 

nejlepší páry z kvalifikace – toto platí pro mužskou i ženskou část shodně, o 

pravidlech pro zimní ligu mixů se nemá smysl zmiňovat, vzhledem k tomu, že se 

již pro nedostatek hráčů neuskutečňuje.  

V mužské části jsou do 1. ligy nasazeny páry z 3. až 6. místa, ze 7. až 10. 

do 2. ligy, hůře umístěné páry a ty co se neúčastnily kvalifikace, budou v prvním 

cyklu nasazeny do 3. ligy. 

U žen hrají 1. ligu páry na 3. až 7. místě, dvojice z 8. až 12. míst budou 

hrát 2. ligu, zbytek bude na prvním cyklu nasazen do 3. ligy. 

 Specifikace ligových úrovní 

Ženské a mužské dvojice hrají vždy v neděli (v sobotu se hrála liga smíšených 

dvojic). U žen i mužů hraje extraligu vždy 16 nejlepších párů, ostatní ligy jsou u 

žen po dvaceti dvojících, u mužů po šestnácti. Každá liga se hraje vždy jednou 

měsíčně, přičemž 3. liga se hraje jako první, extraliga nakonec. 
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 Startovné a prize money 

Každá dvojice hrající Zimní beach ligu platí startovné ve výši 700 Kč na turnaj 

(včetně kvalifikace) + 100 Kč za dvojici je příplatek za pozdní příchod. Na 

Zimní ligu je možné zakoupit permanentku. Její cena je 1750 Kč za šest startů 

(5+1 zdarma, teoreticky tedy kvalifikace a všech pět cyklů). Permanentka je na 

jméno a je platná po celou halovou sezonu na všechny turnaje pořádané 

Beachklubem Pankrác. 

  Na každém turnaji Zimní ligy se hraje o věcné ceny od partnerů, extraliga 

mužských a ženských dvojic se hraje o 10.000 Kč, které jsou rozděleny mezi 

čtyři nejlepší dvojice 

 Systém soutěže a nasazení 

Do úvodních turnajů jsou dvojice nasazeny na základě výsledků z rozřazovacích 

kvalifikačních turnajů (viz. výše). Do extraligy tedy 5 nejlepší párů podle 

žebříčku, 8 nejlepších párů z kvalifikačních turnajů (dva nejlepší z každého) a 3 

zahraniční dvojice na základě divoké karty pořadatele.  

Po odehrání úvodního cyklu je vytvořen žebříček zimní halové soutěže, 

který bude sloužit pro nasazení do dalších cyklů. Kdy například za vítězství 

v extralize v posledním ročníku bylo 56 bodů pro každého, další umístění vždy o 

dva méně. Naproti tomu v první lize bylo za vítězství bodů 42. Postup a sestup 

mezi ligami je určen součtem bodových indexů obou hráčů či hráček. Nasazuje 

se vždy na základě indexu nasazení, tedy podílu celkových bodů a počtu 

odehraných turnajů. Tento systém zaručuje, že dvojice z extraligy si ji zahraje i 

na příštím turnaji a to i v případě, že jeden cyklus vynechá. Při shodě indexů je 

upřednostněna dvojice s vyšším bodovým součtem. Nové dvojice hrají poprvé 

vždy nejnižší úroveň. 

 Do finálového 5. cyklu se nasazuje dle celkového součtu bodů dané dvojice. 

 

Sečteno podtrženo, Zimní liga na Pankráci byla a je jediná taková soutěž s dlouhou 

tradicí a velkou oblibou mezi hráči. Přestože se některé areály snažily formát napodobit, 

o počtu šedesáti přihlášených párů na cyklus si vždy mohly nechat jen zdát. I když svou 

podobu liga změnila jen minimálně, její obliba v posledních sezonách povážlivě klesá. 

A to jak u mužů, tak u žen. Kategorie smíšených párů se již pro nedostatek zájmu 

nehraje vůbec. Například v letošní sezoně se přihlásilo do všech kvalifikačních cyklů 
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celkově pouze šest párů a to hned do toho prvního, ostatní už ani nebyly vypsány. Na 

následujících stránkách se pokusím zjistit, kde jsou příčiny takového výkyvu a úbytku 

hráčů a jestli se skutečně týká jen posledních let. Zjistím, jak jsou vlastně hráči a hráčky 

spokojeni s kvalitou nabízených služeb a co by se dalo zlepšit.  

 

4.2  Vývoj průměrného počtu přihlášených párů v jednotlivých letech 

Jak bylo řečeno, formát soutěže zůstal zachován v takřka totožné podobě od roku 

2006. Co se ale mění, jsou počty přihlášených párů. Pojďme se nejprve podívat, jak se 

vyvíjí situace v jednotlivých letech. A to vždy celkovým součtem párů na kategorii, 

včetně všech kvalifikací. Počet turnajů i kvalifikací byl vždy stejný, až na sezonu 

2011/2012, kdy se neodehrálo pět turnajů ale hned osm. U tohoto ročníku budou tedy 

čísla mírně zkreslená, větší vypovídající hodnotu bude mít údaj u průměrného počtu 

přihlášených párů na jeden cyklus.  

 

Graf 1 – Vývoj počtu přihlášených mužských párů  

 

Zpracování: vlastní 

 

Na grafu můžeme vidět, že počty přihlášených párů v mužské kategorii, alespoň 

co se průměru na cyklus týká, jsou vcelku konstantní a nějak výrazně nevybočují 
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z průměru (36,5). Výraznější skoky můžeme pozorovat pouze v sezonách 2008/2009 a 

2009/2010, kdy počty přihlášených dosahovaly vrcholu. Čísla byla ovlivněna také tím, 

že v těchto sezonách spolupracoval Beach klub Pankrác s halami v Brně a Bratislavě. 

Opačný a nejvýraznější extrém můžeme pozorovat v poslední sezoně 2014/2015 kdy 

průměrný počet přihlášených na jeden turnaj spadl přesně o deset párů. Jde o vcelku 

zajímavý úkaz, vzhledem k tomu, že se mezi poslední sezonou a tou předešlou nic 

zásadního nezměnilo. Odměny pro vítěze, startovné i herní systém zůstal beze změn. 

Naopak byly postaveny nové sprchy a celkově přebudováno zázemí areálu. Bohužel 

tento pokles se netýká pouze mužské kategorie.  

 

Graf 2- Vývoj počtu přihlášených ženských párů 

 

Zpracování: vlastní 

 

U žen je situace podobná jen vrchol nastává o dva roky později. Sezona 

2010/2011 byla, co se týče počtu přihlášených opravdu výjimečná. V absolutních 

číslech překonala i tu následující, která zahrnovala sedm cyklů například počet 85 

přihlášených ženských párů je rekord, kterému se bude jen těžko přibližovat. Přitom při 

pohledu do propozic nelze najít nic, čím by se tento ročník nějak vymykal ze standardů 

předešlých sezon, s nižší účastí. Na opačné straně opět vyniká poslední sezona 
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2014/2015, kde je propad podobně markantní jako v mužské kategorii. Za zmínku určitě 

stojí, jak lineárním způsobem klesal počet přihlášek. První cyklus se odehrál v až 

nadstandardním počtu 54 párů, na druhý se jich přihlásilo 48, ve třetím 40 a poslední 

dva měly účast 30, resp. 26 párů. Což stačí, při vší snaze, maximálně na dvě, spíše 

jednu a půl ligy. Což byl bohužel i počet, v jakém se turnajový cyklus reálně odehrál. 

Krom těchto extrémů, je možné pozorovat trochu chladnější přijetí 

premiérového ročníku ligy oproti mužské kategorii. Po něm však následoval poměrně 

plynulý nárůst popularity s vrcholem v již zmiňovaném ročníku 2010/2011, 

následovaný postupným poklesem počtu přihlášených, jenž vygradoval pádem podobně 

radikálním jako u mužů, který je možné vidět v poslední sezoně 2014/2015.  

 

Graf 3- Vývoj počtu přihlášených smíšených párů 

 

Zpracování: vlastní  

 

Právě v kategorii smíšených dvojic je pokles popularity soutěže nejmarkantnější. 

Zatímco v první sezoně byl počet přihlášených v průměru vyšší než u žen i mužů a 

celkově byly „mixy“ nejpopulárnější kategorií na Pankráci, poslední ročník Zimní ligy 

mixů skončil ihned po první kvalifikaci. Z grafu je jasně vidět, že pád nastartovala hned 

sezona 2011/2012, ona sezona, kdy byl poprvé změněn počet herních cyklů z pěti na 
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sedm. Je možné, že právě toto lidi odradilo a „odnaučilo“ Zimní ligu mixů hrát.  

Jaké byly příčiny tak radikálního úbytku hráčů a co je za zánikem, v podstatě 

samostatné kategorie a ligy se pokusím zjistit v dotazníku. Z mého pohledu je 

konkurence příliš velká a nabízí takřka to samé, ale za mnohem méně peněz (startovné 

na turnajích v jiných areálech stojí v zimní části sezony od 150 do 250 Kč, v Beach 

klubu Pankrác je výše startovného v kategorii smíšených párů totožná s ostatními 

kategoriemi – 350 Kč). Zatímco mužskou a ženskou kategorii mnoho hráčů hraje, 

jednoduše proto že jinde možnost zahrát si s českou špičkou není, u „mixů“ je situace 

jiná. Turnajů je každý týden spoustu a špičkoví hráči se jich většinou stejnak neúčastní. 

Navíc mnoho hráčů možná nebere tuto odnož beach volejbalu tak prestižně a nemá tedy 

zapotřebí, účastnit se jakékoli ligy. 

 

Graf 4 – Vývoj počtu přihlášených párů 

 

Zpracování: vlastní 

 

Trend postupného poklesu zájmu je jasně vidět, i při součtu všech kategorií, 
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jednotlivých cyklech slabší (viz. dále). Ale vzhledem k nižší atraktivitě pro hráče byl i 

ekonomicky méně výhodným pro pořadatele. 

 

4.3  Vývoj počtu přihlášených párů v jednotlivých cyklech 

Předchozí grafy jasně ilustrují fakt, že počet přihlášených párů v posledních letech 

klesá. Dá se to samé říct i o jednotlivých cyklech v sezonách nebo je zájem o soutěž 

v průběhu zimy konstantní? Metodika je stejná jako v předchozí podkapitole, s tím 

rozdílem, že sezonu 2011/2012, v které se hrálo o dva turnaje na kategorii více 

(jednotlivé kvalifikace do grafů zahrnuty jsou), do výsledků zahrnuty nejsou, aby 

nebyla čísla zkreslená. Tedy vždy součtem z jednotlivých kvalifikačních kol, resp. 

turnajových cyklů a následným průměrem na jedno kolo. Vždy na každou kategorii 

zvlášť a poté celkově. 

 

Graf 5- Vývoj počtu přihlášených v jednotlivých cyklech  

 

Zpracování: vlastní 
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Zatímco čísla v kvalifikačních cyklech celkem plynule rostou (až na poslední 

turnaj), v samotných turnajích čísla naopak klesají celkem plynule. Úbytek přihlášených 

párů mezi jednotlivými turnaji je zhruba 46, nejvíce mezi čtvrtým a pátým (úbytek 58 

párů). Vyjádřeno průměrně na jednotlivé ročníky, činí úbytek přihlášených párů 5,75 na 

jeden cyklus. 

V kvalifikacích jsou čísla logicky nižší, protože jsou některé páry přímo 

nasazeny a kvalifikaci hrát nemusí (viz. kapitola 4.1) a někteří hráči se smíří 

s nasazením do nejnižší ligy a kvalifikaci hrát vůbec nechtějí. Hlavně, ale hraje každý 

pár, až na výjimky, pouze jeden kvalifikační turnaj. Zatímco v samotné soutěži se 

většina párů účastní všech pěti turnajů. Navíc je třeba si uvědomit, že kvalifikace je 

vždy pouze jeden turnaj na kategorii, zatímco u mužů a žen jde o tři až čtyři turnaje na 

kategorii (3. liga, 2. liga, 1. liga, extraliga).  

 

Graf 6 – Vývoj počtu přihlášených v jednotlivých cyklech 

 

Zpracování: vlastní 

 

Situace u žen je takřka totožná. Pro hráčky je nejatraktivnější hned úvodní 
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V úvodním turnaji, který se hraje hned na konci září a lidem se ještě moc do haly 
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nechce, je účast nejnižší, ale roste až do posledního čtvrtého kola. I čísla jsou s těmi u 

mužů v podstatě shodná, i když účast na některých kvalifikačních turnajích žen byla 

dost žalostná. Osm přihlášených párů v letech 2006 a 2008 mluví sama za sebe. Nutno 

říct, že v roce 2006 z osmi přihlášených nakonec přišly hrát páry čtyři. Je otázkou jestli 

při takovéto účasti kvalifikaci skutečně hrát nebo turnaj zrušit a nedegradovat tak 

prestiž a možná celý smysl kvalifikace. 

Průměrný úbytek přihlášených párů na jedno kolo je naprosto totožný s číslem 

v mužské kategorii, tedy 47,5. Rozdíl je však v tom, že u mužů se počty přihlášených 

nejzásadněji snížily mezi předpoledním a posledním kolem, nejméně naopak mezi 

prvním a druhým, zde je situace opačná. Mezi posledními dvěma turnaji byl úbytek 33 

párů, tedy nejméně, mezi předchozími vždy přes 50 (52,53,52). Vyjádřeno na jeden 

ročník je průměrný úbytek zhruba 6,5 párů mezi první čtyřmi cykly.  

 

Graf 7 – Vývoj počtu přihlášených v jednotlivých cyklech 

 

Zpracování: vlastní 

 

V kategorii smíšených párů jsem do grafu nezanesl krom sezony 2011/2011 

z důvodu jiného herního formátu, také poslední sezonu 2014/2015, která se neodehrála. 
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Přestože jde tedy o součet pouze sedmi sezon, namísto osmi jako u předchozích dvou 

kategorií., jsou čísla poměrně vysoká. Například průměrný počet 49 přihlášených párů 

v prvním cyklu zní dnes, při pohledu na soupisku přihlášených do uplynulé sezony, až 

neuvěřitelně. Navíc průměrná čísla se blíží těm z mužské a ženské kategorie. 

Průběh grafu je opět dá se říct stejný s předchozími kategoriemi, pouze nárůst zájmu 

v kvalifikačních turnajích je o něco radikálnější, kdy počet hráčů v posledním cyklu je 

více jak dvojnásobný oproti první kvalifikaci. 

 

Graf 8 – Vývoj počtu přihlášených párů v jednotlivých cyklech 

 

Zpracování: vlastní 

 

Ne příliš překvapivě je průběh grafu podobný jako u předchozích kategorií. U 

kvalifikace je to dáno především tím, že první turnaj je ihned po postavení haly, kdy je 

venku ještě hezké počasí a málokomu se chce trávit víkend v nafukovací hale, v které je 

při teplých dnech opravdu nesnesitelně. Navíc má hodně týmů čerstvě po sezoně a 

nechce se jim naskakovat do zimního cyklu takto brzy. Celkově není příliš důvodů, proč 

se hlásit hned do prvního kvalifikačního turnaje. Krom nižší konkurence to není 

v ničem výhodnější. Postupný nárůst počtu přihlášek lze vysvětlit podobně. Počasí se 
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horší, hráči si pomalu zvykají, že už nehrají pod širým nebem a začínají se připravovat 

v podmínkách nafukovacích hal.  

Důvody proč zájem o Zimní ligu klesá, jsou podle rozhovorů s hráči obdobné. 

Zatímco ze začátku zimu jsou všichni natěšení na novou „sezonu“ ke konci už jsou 

halových turnajů přesyceni, někteří se začínají připravovat venku nebo pilují více 

fyzickou kondici. Další páry ztrácejí motivaci nebo se jim nechce naskakovat do rozjeté 

soutěže s novým spoluhráčem, což by vyžadovalo nasazení do spodní ligy. 

 

Graf 9 – Vývoj počtu přihlášených v jednotlivých cyklech, sezona 2011/2012 

 

Zpracování: vlastní  

 

Sezona 2011/2012 byla z hlediska herního systému samostatnou kapitolou, proto 

je rozumné vytvořit i samostatný graf, do kterého jsem nepočítal kvalifikační kategorie, 

které jsou zaneseny v předchozích grafech. Pro zjednodušení jde o součet všech 

kategorií a následný průměr na jednu. 

 Z hlediska tvaru není graf ničím zajímavý a v podstatě kopíruje všechny předchozí. 

Tedy velký zájem v úvodních kolech, který postupně klesá až do posledního cyklu, 
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(37) je nižší než u ostatních sezon, kdy se hrálo klasicky na pět turnajů (54). Jak již bylo 

řečeno, tento model tedy nebyl příliš úspěšný a je dobře, že se pořadatelé po sezoně 

vrátili k tomu původnímu. 
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5 MARKETINGOVÝ VÝZKUM 

 

5.1 Výběr respondentů, způsob dotazování 

Respondenti pro výzkum byli bráni z řad hráčů Zimní ligy na Pankráci. Jejich 

výběr byl navíc ještě omezen na ty, kteří se účastnili v posledních třech sezonách. 

Odpovědi účastníků dřívějších sezon by neměly takovou vypovídající hodnotu, 

vzhledem ke změnám, kterými areál prošel. Časový rozestup mezi zkušeností se soutěží 

a zodpovězením dotazníku by mohl také odpovědi velmi zkreslit. Cíloví respondenti 

jsou tedy pouze ti hráči, kteří se aktivně zúčastnili alespoň jedné z uplynulých třech 

sezón. Jak bylo řečeno, jde tedy o záměrný výběr. 

Dotazování respondentů probíhalo elektronickou formou, prostřednictvím serveru 

vyplnto.cz. Dotazník byl distribuován několika způsoby. Prvním kanálem je sociální síť 

Facebook, kde byl dotazník umístěn do fanouškovské skupiny Beachklubu Pankrác, 

která má k dnešnímu dni 4327 členů. Kromě toho byla vytvořena událost nejen pro 

hráče, kteří nejsou členy skupiny. Nakonec byl odkaz na dotazník vložen také do 

diskusního fóra Prague beach teamu ze Střešovic, kde působím. 

 

5.2 Tvorba dotazníku 

Dotazník byl tvořen především za účelem, aby přinesl informace o spokojenosti 

hráčů s danou soutěží. Bylo tedy třeba vymezit, co je žádoucí zjistit. Bylo vybráno 

několik okruhů vlastností, které ovlivňují hráčovu spokojenost s turnajem. Ty byly 

zvoleny na základě osobní zkušenosti a konzultaci s dalšími hráči beach volejbalu. 

Jejich schéma je znázorněno na obrázku číslo 7. Na tyto vlastnosti jsou kladeny otázky 

v dotazníku a také následná doporučení vycházejí z odpovědí na ně. 
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Obrázek 7 – schéma otázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracování: vlastní 

 

Dotazník byl rozdělen do několika částí. Jelikož byl,  do určité míry veřejně 

přístupný, bylo v první části třeba zjistit, zda respondent skutečně hrál Zimní ligu a 

pokud ano, tak kdy. Respondentů, kteří se účastnili pouze dřívějších sezon, jsem se 

zeptal, jaké byly důvody toho, že přestali ligu hrát a do dalšího odpovídání je systém 

nepustil. U lidí, kteří zodpověděli, že ligu nikdy nehráli se dotazník s omluvou a 

poděkováním ukončil ihned po této otázce.  Po této úvodní filtrační otázce byla 

respondentům položena otázka ohledně jejich budoucího účinkování v lize a otázky 

týkající se věku a pohlaví respondenta.  Poté byly již kladeny meritorní otázky 

související se samotnou Zimní ligou.  
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U těchto částečně uzavřených otázek měl respondent možnost vyjádřit svou 

spokojenost na škále Zcela spokojen, spíše spokojen, spíše nespokojen a nespokojen. 

Přičemž u posledních dvou odpovědí byla možnost rozvést konkrétní důvody 

nespokojenosti, tak abych mohl z těchto připomínek vycházet při tvorbě návrhů 

k zlepšení soutěže. U otázek týkajících se cen pro vítěze a cen startovného byla přidána 

ještě prostřední neutrální možnost.  

Zcela spokojen Spíše spokojen 
Je mi to 

jedno 

Spíše nespokojen, 

protože 

Zcela nespokojen, 

protože 

 

Na závěr byla zařazena možnost vyjádřit své připomínky a návrhy k Zimní lize. Celý 

dotazník je zveřejněn v příloze 1. 

 

5.3 Pilotáž dotazníku 

Na vzorku osmi lidí proběhla pilotáž dotazníku, v níž se respondenti vyjádřili ke 

srozumitelnosti některých otázek. Na základě připomínek byly, některé otázky mírně 

přeformulovány a bylo upraveno několik gramatických nedostatků. Například otázka 

číslo 11 byla přeformulována z „Jak jste spokojeni s kvalitou písku“ na stručnější a 

výstižnější „Jak jste spokojeni s pískem na hřišti.“ Na základě připomínek byly také 

přidány otázky týkající se hudby a ozvučení turnaje. Celkově byl dotazník hodnocen 

jako srozumitelný. 

 

5.4 Průběh dotazování 

Dotazník byl zveřejněn 25.6.2015 na portálu vyplnto.cz a probíhal po dobu 

šestnácti dní. Jako uživatelský účet na tomto serveru byl zvolen účet PREMIUM, který 

nabízí některé výhody oproti standardní verzi. Například se respondentům 

nezobrazovaly reklamy, mohl jsem upravit vzhled dotazníku, sledovat průběžné 

výsledky dotazování či umístit odkaz na stránky klubu. Taktéž jsem byl nucen využít 

administrativní podpory, kterou tato licence nabízí. Po skončení šetření byla v grafech 

uvedena nesouvisející čísla. Můj problém byl naštěstí rychle vyřešen a vše uvedeno do 

pořádku. 



 

51 

 

 Dotazník byl šířen několika způsoby. Jak z výsledků vyplynulo, nejdůležitějším 

kanálem byla sociální síť Facebook, díky níž se vrátilo více jak 75% vyplněných 

dotazníků. Zde byl dotazník umístěn na fanouškovské stránky Beach klubu Pankrác a 

několika dalších skupin, které souvisí s beach volejbalem. Taktéž byla za účelem 

vyplnění vytvořena událost, do které bylo přizváno přes 150 aktivních beach 

volejbalistů. Dalším způsobem bylo umístění dotazníku, do diskusního fóra klubu 

Prague beach team ze Střešovic. Návratnost dotazníku, daná poměrem vyplněných a 

zobrazených dotazníků, činila 87,7%, přičemž počet vyplněných dotazníku byl 77. 

Celkově dotazník obsahoval 35 otázek, čehož bylo 16 nepovinných. V případě 

nepovinných otázek se jednalo o možnost uvést důvody nespokojenosti k jednotlivým 

atributům soutěže a na závěr vypsat své připomínky a návrhy k zlepšení. Průměrný 

počet zodpovězených otázek činil 17,83, průměrný čas potřebný k zodpovězení 

dotazníku 3:53.    
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6. VÝSLEDKY 

 

Pro větší přehlednost jsou výsledky uváděny po jednotlivých otázkách s ihned 

následující interpretací. 

 

Otázka 1 – Účastnil/a jste se Zimní ligy jako hráč/hráčka? 

Hned v úvodní otázce bylo třeba zjistit, zda se dotazovaný účastnil Zimní ligy a 

pokud ano, tak v jakých ročnících. Pro relevantnější výsledky byly žádoucí odpovědi 

pouze hráčů, kteří měli zkušenost alespoň s jednou z posledních tří sezon. Pokud tedy 

respondent odpověděl, že hrál pouze v dřívějších letech, byl ještě dotázán na důvody 

(otázka č. 2) a poté byl dotazník ukončen. V případě odpovědi, že soutěž nikdy nehrál, 

byl respondent přesměrován rovnou na konec dotazníku. 

 

 

Graf 10 – Účast hráčů v Zimní lize 

 
 

Při žádosti o vyplnění dotazníku byli respondenti upozorněni, že se jedná o průzkum 

spokojenosti se Zimní ligou na Pankráci. Počet respondentů, kteří se jí nikdy 

neúčastnili, tedy nebyl tak vysoký (9). Naopak nejvíce respondentů se účastnilo 

posledního ročníku 2014/2015 (23), případně všech třech posledních sezon (21).  
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Otázka 2 – Z jakých důvodů jste se přestal/a na Zimní ligu hlásit? 

Na druhou otázku byl respondent přesměrován pouze v případě, že zvolil 

odpověď „Účastnil jsem se pouze dřívějších sezon.“ Druhá otázka byla nepovinná a 

tázaný byl vyzván k tomu, aby uvedl důvody, proč přestal hrát Zimní ligu. Této 

možnosti využili tři ze čtyř tázaných, z čehož dva uvedli jako důvod drahé startovné a 

jeden zranění. 

 

Otázka 3 - Budete se účastnit následujícího ročníku? 

Třetí otázka zkoumala, zda mají hráči v plánu účastnit se sezony 2015/2016. 

 

Graf 11 – Účast hráčů v příštím ročníku ligy 

 
 

Výsledky dopadly celkem povzbudivě. Více jak tři čtvrtiny dotazovaných se 

vyjádřilo, že se do dalšího ročníků přihlásí. Naopak pouhá tři procenta tázaných si je 

jistá, že se účastnit nebude. Pětina tázaných ohledně své účasti úplně jasno nemá, spíše 

se ale přiklání k tomu, že další ročník vynechá.  

 

 

Otázka 4 – Z jakého důvodu se nebudete účastnit 

Čtvrtá otázka byla nepovinná a byla určená pro respondenty, kteří se vyjádřili 

v předchozí otázce ohledně své účasti negativně. Zde dostali prostor k tomu, aby vypsali 

důvody. Nejčastěji uváděný důvod byl cena (5x), dále příliš dlouhá doba turnaje a 

prostoje mezi zápasy (4x). Třetí nejčastěji uváděná stížnost se týkala organizace (2x). 

Dále respondenti uváděli méně buď určité připomínky (špatné podmínky) či takové 

důvody, na které kvalita soutěže nemá vliv (lenost, zranění). Všechny poznámky 

uvádím v příloze.  
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Otázka 5 – Jakého jste pohlaví? 

Otázka číslo pět zjišťovalo respondentovo pohlaví. 

 

 

Graf 12 – Pohlaví respondenta 

 
 

Výzkumu se účastnilo téměř dvakrát tolik mužů co žen. Konkrétně 66%, oproti 

34%. 

 

 

Otázka 6 – Váš věk? 

 

Graf 13 – Věk respondenta 

 
 

Podle grafu se zúčastnilo průzkumu nejvíce respondentů ve věku 20-29 let, 

téměř 61%. Také skupina hráčů ve věku mezi 30 až 39 lety je velmi početná, více jak 

28%. Naopak pouze ve dvou případech byl věk respondenta vyšší než čtyřicet let a 

v pěti případech pod devatenáct.  
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Otázka 7 – Jak jste spokojen/a s čistotou v halách? 

Sedmá otázka zkoumala, do jaké míry jsou hráči a hráčky spokojeny s čistotou 

v halách. Otázka byla povinná a nabízela klasickou škálu od Zcela spokojen/a po zcela 

nespokojen/a. 

 

Graf 14 – Spokojenost s čistotou v halách 

 
 

Z odpovědí vyplynulo, že většina účastníků je s čistotou spokojena, v součtu 

86%. Naopak zcela nespokojen byl pouze jeden tázaný, k variantě „spíše nespokojen/a“ 

se přiklonilo osm respondentů.  

 

 

Otázka 8 – Jaké jsou důvody nespokojenosti s čistotou v halách? 

Osmá otázka byla nepovinná, navazující na předchozí. Cílem bylo vyzkoumat 

důvody nespokojenosti hráčů s čistotou v halách. Této možnosti využilo sedm z devíti 

respondentů, kteří vyjádřili svou nespokojenost. Nejčastějším problémem, který hráči a 

hráčky uvádějí je vyšší prašnost (4x). Jeden účastník upozorňuje na nevyvážený poměr 

odpadkových košů na plasty a těch na smíšený odpad. Další respondent si stěžuje na 

odpadky, které se válí kolem kurtů. A dva dotazovaní nejsou spokojení s vzhledem hal 

samotných. Kompletní záznam s odpověďmi opět uvádím v příloze 2. 

Problém s prašností je dán jednak tvarem písku, ale především tím, že je písek suchý a 

téměř nikdy se během turnajů a ani před ním nekropí. Tato záležitost je tedy řešitelná. 

Přívod vody v halách je, stejně jako hadice k pokropení.  

Dále je třeba říct, že za nepořádek kolem kurtů mohou částečně samotní hráči, kteří zde 

zbytky jídla nebo prázdné obaly a lahve nechávají. Odpadkových košů je v halách a 

areálu dostatek, pravda, že spíše těch na plast. 
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Otázka 9 – Jak jste spokojen/a s čistotou sociálních zařízení? 

Další otázka se zaměřovala na čistotu v sociálních zařízeních. 

 

Graf 15 – Spokojenost s čistotou sociálních zařízení 

 
 

Situace zde je velmi podobná, takřka shodné procento respondentů uvedlo, že je 

s čistotou spokojeno. Konkrétně v součtu 87%, z toho 31% zcela a 56% je spíše 

spokojeno. Naopak svou naprostou nespokojenost vyjádřilo pouze 3% dotazovaných, 

spíše nespokojeno je s čistotou 10% tázaných. U deváté otázky byl pro porovnání 

proveden také průzkum spokojenosti s čistotou sociálních zařízení u mužů a žen zvláště. 

 

Tabulka 1 – Spokojenost s čistotou sociálních zařízení muži, ženy 

Spokojenost Muži Ženy Celkem 

Zcela spokojen/a 14 (33%) 6 (27%) 20 (31%) 

Spíše spokojen/a 25 (59%) 11 (50%) 36 (56%) 

Spíše nespokojen/a 3 (7%) 3 (14%) 6 (10%) 

Zcela nespokojen/a 0 (0%) 2 (9%) 2 (3%) 

 

Z tabulky je patrné, že celkově jsou spokojenější s čistotou muži, ale rozdíl není 

nikterak markantní, vzhledem k tomu, že respondentů mužského pohlaví bylo téměř 

66%. Za zmínku však stojí, že ani jeden z dotazovaných mužů nebyl s čistotou vyloženě 

nespokojen a pouze 3 byli spíše nespokojeni. Otázka je, zda jsou dámské toalety a 

sprchy v o tolik horším stavu, či jsou ženy na čistotu přísnější. Třeba říct, že veškeré 

reakce v následující otázce číslo 10 vzešly od žen.  
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Otázka 10 – Jaké jsou důvody nespokojenosti s čistotou sociálních zařízení? 

Cílem této nepovinné otázky bylo zjistit příčiny nespokojenosti respondentů 

s čistotou v sociálních zařízeních. Tento prostor využila půlka z nich, tedy čtyři 

respondenti. Ti si stěžovali na vlhkost, plíseň špatný odtok vody a zápach ve sprchách. 

Dále na nedostatečnou úroveň čistoty na WC, chybějící toaletní papír a zápach.  

Je zajímavé, že problém s vlhkostí a plísní nevyřešila ani rekonstrukce sprch a WC, 

která proběhla během léta 2014. Částečně by mohla pomoci nová ventilace, případně 

alespoň dbát na to, aby byla otevřena okna. Ostatní zmiňované problémy závisí pouze 

na práci pořadatelů a všechny jednoduše řešitelné.  

 

 

Otázka 11 – Jak jste spokojen/a s pískem na hřištích? 

Další zkoumanou vlastností, na kterou se dotazník zaměřoval, byl písek, který je 

na hřištích v Pankráckém areálu. Někteří respondenti se k němu vyjadřovali už u otázky 

zkoumající čistotu v hale, zde dostali ještě větší prostor. Nutno říct, že písek je jeden 

z nejzásadnějších prvků, který často ovlivní pověst celého areálu. Kvůli bořivosti je 

důležitá hloubka. Čím je písek hlubší, tím se hráč více boří a hůře se mu skáče. Na 

druhou stranu písku nesmí být málo, aby nevylézal na povrch podkladový materiál, což 

se bohužel na Pankráci stává. Další důležitou vlastností je hrubost zrna. Ta ovlivňuje 

hráčovu pohyblivost a celkový pocit ze hry. Navíc u příliš hrubých zrn může docházek 

k různým oděrkám a odřeninám. Dále je to samozřejmě čistota písku, na kterou již 

upozorňovali respondenti výše.  

 

Graf 16 – Spokojenost s pískem 
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Z výsledků je jasné, že i co se týká písku, převládá spíše spokojenost. V součtu 

téměř čtyři pětiny respondentů uvedlo, že je s pískem spokojeno. Naprostou spokojenost 

vyjádřila třetina dotazovaných, spíše spokojena je takřka polovina tázaných. Naproti 

tomu zcela nespokojen je pouze jeden tázaný, tedy 1,56%. Spíše nespokojena je, ale 

téměř pětina, tedy 12 respondentů z celkových 64 dotazovaných.  

 

Otázka 12 – Jaké jsou důvody nespokojenosti s pískem na hřištích? 

Dvanáctá otázka byla nepovinná a určená pouze pro respondenty, kteří se 

vyjádřili ke spokojenosti s pískem negativně. Možnosti rozvést důvody své 

nespokojenosti využilo 12 lidí. Nejčastěji zmiňovanými problémy byla prašnost, 

nedostatek písku a z toho plynoucí nebezpečí zranění a také vysoká bořivost. Ta je 

způsobena tím, že je písek hrubší a během zimy suchý. Problém bořivosti a prašnosti by 

pomohlo vyřešit zmiňované kropení písku mezi zápasy. Dále je v jednotlivých 

případech upozorňováno na to, že je písek studený a v menší hale i příliš hluboký, 

hlavně v porovnání s hloubkou písku na kurtech 1 – 4. Záznam s kompletními 

odpověďmi je přiložen v příloze 2.  

 

Otázka 13 – Jak jste spokojen/a s teplotou v halách během turnaje? 

Tato otázka zjišťovala, jak jsou hráči a hráčky spokojeni s teplotou v halách 

během turnajů. Teplota je problémem během zimních turnajů, téměř ve všech areálech. 

Díky konstrukci nafukovací haly je totiž takřka nemožné udržet stálou teplotu, která by 

byla příjemná. Haly mají špatnou izolaci a když se hala vytopí, teplo nevydrží dlouho. 

Dochází tedy k teplotním výkyvům, případně je kvůli úspoře v hale zima celý den. 

 

Graf 17 – Spokojenost s teplotou v halách 
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Že hráči nejsou tak úplně spokojeni s teplotou ani v areálu klubu Pankrác ostatně 

ukázal i průzkum, kde byly odpovědi spíše rozporuplné. Opět největší četnost odpovědí 

byla u možnosti „spíše spokojen/a“, kterou zvolilo takřka 58 % dotazovaných. Zároveň 

ale druhá nejčastější byla opačná odpověď, tedy „spíše nespokojen/a“. Zcela nespokojen 

byl pouze jeden respondent, naprostou spokojenost jich vyjádřilo devět. Z osobní 

zkušenosti musím říct, že teplota v areálu je v porovnání s ostatními spíše příjemnější a 

stálejší. Nikdy jsem s ní neměl větší problém. 

 

 

Otázka 14 – Jaké jsou důvody nespokojenosti s teplotou v halách?  

V této otázce dostali respondenti možnost vypsat, proč jsou nespokojeni 

s teplotou v halách. Nejčastější příčinou byla zima (10x), dále teplotní výkyvy (4x). 

Jeden respondent naopak uvedl, že je v hale příliš velké teplo a dusno.  

 

Otázka 15 – Jak jste spokojen/a s cenami pro vítěze na jednotlivých turnajích? 

Další blok otázek se týkal cen pro vítěze a také startovného na turnajích. Tato 

otázka zkoumala spokojenost respondentů s cenami pro vítěze na jednotlivých turnajích. 

Ty jsou v jednotlivých ligách různé. V extralize je vždy základ 10.000 Kč pro čtyři 

nejlepší dvojice z každé kategorie a k tomu věcné ceny. Ostatní ligy většinou probíhají 

pod záštitou jednoho ze sponzorů, který do nich dodá ceny. O peněžní odměny se v nich 

nehraje. 

 

Graf 18 – Spokojenost s cenami pro vítěze 

 
 

4; 6% 

20; 31% 

22; 35% 

14; 22% 

4; 6% 

Jak jste spokojeni s cenami pro vítěze 
turnajů? 

Zcela spokojen/a

Spíše spokojen/a

Je mi to jedno

Spíše nespokojen/a

Zcela nespokojen/a



 

60 

 

Na rozdíl od předchozích otázek, byla zařazena prostřední možnost „je mi to 

jedno“, kterou mohl respondent zvolit v případě, že má k cenám na turnaji zcela 

neutrální postoj. Tato varianta byla nakonec také s 22 hlasy nejčastěji volenou. Druhou 

nejčastější volbou byla odpověď „spíše spokojen/a“, kterou zvolilo 20 lidí. Spíše 

nespokojeno je 14 respondentů, tedy něco málo přes pětinu. Zcela spokojeni byli 4 

hráči, tedy stejný počet jako těch, kteří vyjádřili naprostou nespokojenost s cenami. 

Odpovědi se tedy opět velmi různí. 

 

Otázka 16 – Jaké jsou důvody nespokojenosti s cenami pro vítěze jednotlivých 

turnajů? 

Na otázku jaké jsou důvody nespokojenosti s cenami pro vítěze jednotlivých 

turnajů se odpovědi různily. Lidé si stěžují na to, že jsou výrobky prošlé nebo blízko 

expirační době. Dále na to, že u oblečení, které je v cenách, si vítěz nemůže vybrat 

velikost a na nevhodnost voucherů k dalším službám. Někteří si myslí, že ceny nejsou 

adekvátní k výši startovnému nebo, že jsou celkově k ničemu. Všechny odpovědi 

v neupravené podobě jsou přiloženy v příloze 2. 

 

Otázka 17 – Jak jste spokojen/a s cenami pro celkové vítěze ligy? 

V této otázce byla zjišťována spokojenost hráčů s cenami pro celkové vítěze 

ligy. Tyto ceny se týkají pouze celkových vítězů v jednotlivých kategoriích. Ti jsou 

určeni součtem bodů za jednotlivé cykly a vyhlášeni po skončení ligy. 

Pro letošní rok obdrželi vítězové voucher na roční členství ve Fitness Galaxie, platné 

365 dní ode dne předání, v ceně 7800 Kč. A dále dárkový certifikát na zájezd do Itálie 

s Beach klubem Pankrác v ceně 6400 Kč. Nutno říct, že tento certifikát byl na jméno, 

tedy neprodejný a z vítězů ho neuplatnil nikdo. Na druhou stranu členství do posilovny 

využili nebo dále prodali všichni vítězové. 
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Graf 19 – Spokojenost s cenami pro celkové vítěze ligy 

 
 

Stejně jako v předchozí otázce, i zde byla nejčastější prostřední varianta „je mi 

to jedno“, ke které se přiklonilo 29 respondentů, tedy 45%. Spíše spokojeno bylo 

respondentů 17, naopak spíše nespokojeno 9. Krajní stanovisko zaujmulo 7 respondentů 

v případě naprosté spokojenosti, na opačný pól se přiklonily 2 tázaní, kteří uvedli, že 

jsou s cenami pro celkové vítěze zcela nespokojeni.  

 

Otázka 18 – Jaké jsou důvody nespokojenosti s cenami pro celkové vítěze ligy? 

Tato volitelná otázka dala prostor všem, kteří jsou nespokojeni s cenami pro 

celkové vítěze soutěže, aby se vyjádřili proč. Většina námitek se vztahuje k voucheru na 

kemp v Itálii. Prvním důvodem nespokojenosti je nepřenosnost voucheru. Další 

nevýhodou je nutnost zaplatit si stravu a cestu. Že si hráči na kempech vaří sami je 

normální, ale cesta bývá v ceně. Navíc vzhledem k vzdálenosti střediska (Silvi Marina) 

přes 1300 kilometrů nejde o zanedbatelnou položku. Dále respondent zmiňuje propadlé 

a tudíž celkově nepoužité poukazy, další volá po větší variabilitě cen pro vítěze. 

Navrhuje například členství v klubu. 

Bohužel možnosti vyjádřit se k záležitosti cen, využili pouze čtyři z jedenácti 

nespokojených respondentů. Záznam s odpověďmi je součástí přílohy. 
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Otázka 19 – Jste spokojen s cenou startovného na turnajích?  

Další otázka zkoumala spokojenost hráčů s cenou startovného. Startovné činí od 

sezony 2013/2014 700 Kč na pár. Ve všech předchozích sezonách stál start 600 Kč na 

pár. Startovné na turnajích ve všech ostatních areálech je zpravidla o 200 Kč na pár 

levnější. Za cenu 500 Kč nabízí turnaje Beachklub Ládví, Domyno, Prague beach team 

(pro členy klubu je startovné o 50 Kč na osobu levnější) a další kluby. Pokud mluvíme o 

standardních celodenních turnajích pro nesmíšené páry. Startovné na tzv. večerních 

mixech a dalších speciálních turnajích je ještě levnější. Není tedy divu, že cena 700 Kč 

se zdá většině lidí přemrštěná. 

 

Graf 20 – Spokojenost s cenou startovného 

 

To ostatně vyplývá i z průzkumu, kde se vyjádřilo 73%, tedy 47 lidí tak, že je 

s cenou startovného nespokojeno. Z toho 32 (50%) uvedlo, že je spíše nespokojeno, 

dále 15 (23%), že je nespokojeno zcela. Spíše spokojeno je pouhých 16% 

dotazovaných, 8% na výši startovného nezáleží a pouhá 3% uvedlo, že je s cenou zcela 

spokojeno. Celkově tedy průzkum ukázal, že cena startovného je nejvíce problémovou 

oblastí Zimní ligy a i z doslechu a osobní zkušenosti vím, že mnoho hráčů, včetně mě 

odrazuje od účasti přesně tento důvod.  
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Otázka 20 – Jste spokojen/a se zvýhodněním pro „permanenkáře“? 

Cílem další otázky bylo zjistit, zda jsou hráči spokojeni se zvýhodněním, jaké 

nabízí nákup permanentky. Ta přináší za 1750 Kč možnost šesti vstupů na turnaj. Jde 

tedy o akci 5+1 zdarma. Ideálně tedy kompletní Zimní liga plus kvalifikace, případně 

Halové mistrovství republiky. Permanentka je psaná na jméno a je platná pouze na 

danou sezonu. Pokud tedy hráč nestihne uplatnit všech šest vstupů během zimy, 

zvýhodnění poté není takové (během letní sezony jsou turnaje o 50 Kč na osobu 

levnější). Dalším benefitem je, že hráče permanentka opravňuje využít možnosti 

pozdního startu, který je jinak za příplatek 100 Kč. Tedy posunutí začátku prvního 

zápasu z 8:30 na 10:00. 

 

Graf 21 – Spokojenost s permanentkami 

 

Otázka byla povinná a nabízela klasické možnosti na škále od „zcela spokojen“, 

po „zcela nespokojen“, včetně střední varianty „nevyužívám, je mi to jedno“. Střední 

možnost se ukázala také nejčastěji volenou. Celých 64 % hráčů vybralo tuto možnost. 

Dále 19 % tázaných se vyjádřilo, že je se zvýhodněním spíše spokojeno, 11% zcela 

spokojeno. Nespokojení hráči byli v tomto případě v menšině, konkrétně necelých 6% 

v součtu.  

Průzkum tedy na jednu stranu ukázal, že většina hráčů je se zvýhodněním 

spokojena, na druhou stranu pro více jak 64% nenabízí permanentka dostatek výhod 

k tomu, aby je to pobídlo ke koupi.  
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Otázka 21 – Jak jste spokojen/a s prací organizátorů na jednotlivých turnajích? 

Tato otázky zjišťovala, zda jsou spokojeni hráči s prací organizátorů na 

jednotlivých turnajích. Ti zajišťují na turnaji vše od registrace hráčů, plní roli hlasatele, 

starají se o včasný začátek zápasů, o to, aby byly kurty shrabané, zajišťují rozhodčí na 

zápasech a na závěr mají na starosti vyhlášení. Povinností je tedy opravdu dost a 

vzhledem k tomu, že každý turnaj má většinou na starosti jeden člověk, který se 

nezřídka účastní i jako hráč, není divu, že občas ne vše bezchybně zvládá.  

 

Graf 22 – Spokojenost s prací organizátorů 

 

Přesto se ukázalo, že většina hráčů je s organizací turnaje spíše spokojena, to 

v 50 % případů. Na druhou stranu, pouze o 16 % lidí méně uvedlo, že je spíše 

nespokojeno. Krajní varianta naprosté nespokojenosti byla zvolena pouze dvakrát, 

naopak zcela spokojeno bylo 8 lidí, tzn. 12,5%. 

 

Otázka 22 – Jaké jsou Vaše důvody nespokojenosti s prací organizátorů na 

turnajích? 

Další volitelná otázka vyzvala nespokojené hráče a hráčky k tomu, aby uvedli, 

proč jsou nespokojeni s prací organizátorů na jednotlivých turnajích. K tomuto 

problému se vyjádřilo celkem 17 respondentů.  

Nejčastěji se výtky vztahovaly k dlouhým prodlevám mezi zápasy a špatné 

časové plynulosti turnaje (9x). Další zmiňovaným problémem jsou pozdní starty hráčů 

(4x), které ovlivňují nasazení do skupin a pořadí zápasů. Respondenti také upozorňují 
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na to, že je organizaci turnaje věnována nedostatečná pozornost a že si hráči musí 

s organizací pomoci sami. Záznam s odpověďmi je přiložen v příloze. 

 

Otázka 23 – Jak jste spokojen/a s herním systémem na jednotlivých turnajích? 

Tato otázka zkoumala, jak jsou hráči spokojeni s herním systémem na 

jednotlivých turnajích. Ten se v každé lize trochu liší a je ovlivněn hlavně tím, kolik 

párů se účastní. Zatímco v extralize je množství fixně omezeno na 16 párů na kategorii, 

nižší soutěže jsou v tomto ohledu variabilnější. U mužů je podle propozic kapacita 

nižších lig taktéž 16 párů, u žen 20 ne vždy jsou ale tyto počty dodržovány. Z tohoto 

důvodu je také porce zápasů (plnohodnotných na dva vítězné sety) u extraligy vyšší, než 

u ostatních lig. Zatímco v extralize se hrají takto všechny zápasy, v nižších ligách se 

skupiny rozhodují v zápasech na jeden set, což ne každému vyhovuje.  

 

 

Graf 23 – Spokojenost s herním systémem na turnajích 

 
 

Asi i z tohoto důvodu jsou odpovědi rozporuplné, ale převládá v nich 

spokojenost. Nejčastější odpovědí byla varianta „spíše spokojen/a“ v 36 případech, 

hned po ní opak „spíše nespokojen/a“, kterou zvolilo 12 respondentů. Pouze o jednoho 

méně označilo variantu „zcela spokojen/a“, naopak zcela nespokojeno bylo 5 

dotazovaných hráčů.  

 

 

 

8,2; 13% 

36; 59% 

12; 20% 

5; 8% 

Jak jste spokojen/a s herním systémem na 
jednotlivých turnajích 

Zcela spokone/a

Spíše spokojen/a

Spíše nespokojen/a

Zcela nespokojen/a



 

66 

 

Otázka 24 – Jaké jsou důvody Vaší nespokojenosti s herním systémem na 

jednotlivých turnajích? 

Jaké jsou důvody nespokojenosti s herním systémem na turnajích, zjišťovala 

otázka 24, na kterou odpovědělo 12 dotazovaných. Věcí, která hráčům vadí nejvíce, 

jsou již zmiňované zápasy na jeden set. Tento problém zmiňuje 5 hráčů. Že jsou mezi 

zápasy příliš dlouhé prodlevy, vadí čtyřem respondentům.  

Z odpovědí je zřetelné, že mezi nejpočetnější skupinu lidí, kteří jsou 

nespokojeni, patří hráči nižších lig, kde je větší počet párů a skupiny se hrají na jeden 

set. Prodlevy mezi zápasy jsou něčím, s čím se musí počítat a na žádném plně 

obsazeném turnaji se tomu hráči nevyhnou. Z osobní zkušenosti musím říct, že 

v extralize není doba mezi zápasy přehnaně dlouhá a zkrátit by šla pouze na úkor zápasů 

na dva vítězné sety, které by musely být zkráceny.  

 

 

Otázka 25 – Jak jste spokojen/a se systémem soutěže (postupy, sestupy, 

kvalifikace, bodování? 

Tato otázka se zabývala herním systémem soutěže. Tedy bodováním za umístění 

na turnaji, systémem postupů, sestupů a kvalifikačních turnajů (více v kapitole 4.1). 

 

Graf 24 – Spokojenost se systémem soutěže 

 
I zde převládala odpověď „spíše spokojen/a“, kterou zvolilo hned 40 

respondentů, tedy 63 %. Druhou nejčastěji volenou variantou byla odpověď „spíše 

nespokojen/a“, kterou označilo 16 respondentů. Zcela spokojeno se systémem je 

respondentů 8. Naopak naprostou nespokojenost nevyjádřil žádný.  
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Otázka 26 – Jaké jsou důvody Vaší nespokojenosti se systémem soutěže? 

V této otázce byly zkoumány příčiny nespokojenosti se systémem soutěže. Zde 

se vyjádřilo osm lidí, kteří si většinou stěžovali na nejasná kritéria postupů a sestupů 

z lig, na to, že jsou pravidla netransparentní a že jsou organizátory často porušována. 

Jeden z respondentů navrhuje zavést přímý postup a sestup na základě umístění 

v turnaji. Konkrétní návrh počítá s tím, že by vždy 4 nejlepší týmy postoupily o ligu 

výše a naopak 4 sestoupily. Je pravda, že k tomu aby si člověk mohl zahrát extraligu, 

nepotřebuje často dobré žebříčkové postavení ani dostatek bodů, ale stačí mít známost 

mezi organizátory. Toto mnoho hráčů demotivuje a odrazuje od účasti v kvalifikačních 

turnajích, případně v celé soutěži. 

 

 

 

Otázka 27 – Jak jste spokojen/a s množstvím odehraných zápasů na jednotlivých 

turnajích? 

Dalším důležitým prvkem je množství zápasů, které hráč na turnaji absolvuje. 

Zda jsou hráči s tímto spokojeni, zjišťovala tato otázka. 

 

Graf 25 – Spokojenost s množstvím odehraných zápasů 

 
 Výsledky ukázaly, že vesměs ano. Největší část respondentů odpověděla, že 

jsou spíše spokojeni, konkrétně 54 % a dalších 23 % uvedlo, že jsou dokonce zcela 

spokojeni. Nespokojeno bylo 22 % respondentů, z toho pouze 3 % uvedlo, že jsou zcela 

nespokojeni.  
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Propozice turnaje garantují na každém turnaji minimálně 8 setů, v extralize 

minimálně 4 zápasy. Toto množství se také dodržuje, pouze v případě skreče mohou 

zůstat některé týmy ochuzeny.  

 

Otázka 28 – Jaké jsou důvody nespokojenosti s množstvím odehraných zápasů na 

jednotlivých turnajích? 

Zde byly zjišťovány příčiny nespokojenosti s počtem odehraných zápasů. Hráči 

si stěžují na časté skreče, zápasy na jeden set a celkově na nízký počet odehraných setů 

s ohledem na čas strávený na turnaji.  

 

Otázka 29 - Odpovídá kvalita soupeřů na turnajích Vašim představám? 

Hlavním cílem této otázky bylo zjistit, zda kvalita soupeřů odpovídá představám 

hráčů. V tomto má Zimní liga proti ostatním turnajům výhodu v tom, že je soutěž 

rozdělena do více výkonnostních skupin, což nikde jinde nefunguje. Tak často se tedy 

nestává, že by hrály proti sobě týmy, jejichž výkonost je diametrálně jiná.  

 

Graf 26 – kvalita soupeřů 

 

Toto potvrdil i průzkum, kde se pouze 8 % respondentů vyjádřilo, kvalita spíše 

neodpovídá jejich představám. Ostatních 92 % je v tomto ohledu spokojena. Z pěti 

nespokojených respondentů se pouze dva vyjádřili v otázce 30 k tomu, z jakého důvodu 

nejsou spokojeni a oba se shodli na tom, že by kvalita soupeřů mohla být vyšší.  
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Otázka 31 – Jak jste spokojen/a s hlasitostí hudby během turnaje? 

Je zvykem, že během turnajů, především v zimě, hraje hudba. Ta může pomoci 

navodit lepší atmosféru, povzbudit hráče, ale může také rušit. U plážového volejbalu je 

velmi důležitá komunikace jak mezi výměnami tak během nich. Pokud hudba hraje 

příliš nahlas, může to být problém. Zda se to děje během Zimní ligy zkoumala tato 

otázka.  

 

Graf 27 – Spokojenost hráčů s hlasitostí hudby během turnaje 

 

Já osobně jsem tento problém nikdy nevnímal, ale průzkum ukázal, že 11 % 

hráčů to vadí. Na druhou stranu většina je spokojená – 27 % zcela, 41% je spíše 

spokojena. A více jak pětina dotazovaných hráčů hudbu nevnímá, neruší je a je jim to 

jedno. 

 

Otázka 32 – Jaké jsou důvody nespokojenosti s hlasitostí hudby? 

V další volitelné otázce bylo cílem zjistit, proč jsou hráči nespokojeni s hlasitostí 

hudby. A z odpovědí je jasné, že hlavním problémem je přílišná hlučnost. Respondenti 

si stěžuji, že na kurtech nejblíže reproduktorům není slyšet vlastního slova, někteří 

nejsou spokojeni s kvalitou reprodukce a upozorňují na to, že hudba chrčí. Naopak 

jednomu respondentovi přijde, že hudba hraje příliš potichu. 
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Otázka 33 – Jste spokojen/a s výběrem hudby na jednotlivých turnajích? 

V poslední povinné otázce bylo zjišťováno, zda jsou hráči a hráčky spokojeni 

s výběrem hudby, která hraje během turnajů. Výběr hudby má na starosti organizátor, 

případně barman a většinou je využíváno některé z internetových rádií jako například 

Gym radio, případně aplikace Spotify.  

 

 

Graf 28 – Spokojenost s výběrem hudby 

 

Podle odpovědí je patrné, že jsou respondenti s touto volbou víceméně 

spokojeni. Nejčastější odpovědí byla „spíše spokojen/a“, kterou zvolilo 41% hráčů, 

velké části na výběru hudby nezáleží, konkrétně 27%. „Zcela spokojen/a“ byla třetí 

nejfrekventovanější volbou, naopak možnost „zcela nespokojen/a“ zvolilo pouze 3% 

respondentů a 11% je s hudbou spíše nespokojeno. Ani hudba tedy nebude tím 

největším problémem, který by měl klub Pankrác v budoucnu řešit.  

V navazující 34. otázce respondenti ani nepředhazují konkrétní příčiny nespokojenosti. 

Pouze konstatují, že nejde o jejich žánr a příliš velký „mainstream“. Pořadatelé by měli 

dohlédnout na to, aby se seznam skladeb neopakoval. 
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Otázka 35 – Pokud Vám v dotazníku chyběla nějaká otázka, či máte jakékoli 

připomínky k soutěži a návrhy, které by mohly vést k jejímu zkvalitnění, využijte 

tento prostor. 

V závěrečné dobrovolné otázce dostali respondenti prostor k napsání komentáře 

k dotazníku, případně k Zimní lize či pankráckému areálu obecně. Této možnosti 

využilo celkem 10 respondentů, kteří si stěžují na pozdní starty, nedochvilnost hráčů, 

vysoké startovné a další problémy související s turnaji a soutěží. Záznam odpovědí je 

k nalezení v příloze. 
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7. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ 

 

Na základě výsledků výzkumu, jenž byly popsány v předchozí kapitole, osobní 

zkušenosti a rozhovorů s hráči, zaměstnanci Českého volejbalového svazu a Beach 

klubu Pankrác, se tato část bude věnovat konkrétním návrhům a doporučením, které by 

mohli pomoci zkvalitnit soutěž a zlepšit spokojenost hráčů, hráček. Pro lepší orientaci 

uvádím doporučení podle jednotlivých vlastností ligy, tak jak bylo naznačeno v obrázku 

7. 

7.1.  Čistota, areál 

Z odpovědí vyplývá, že největší problém mají respondenti s čistotou vzduchu 

v halách, respektive se zvýšenou prašností. Tento neduh se netýká pouze areálu na 

Pankráci, ale takřka všech areálů, využívající nafukovacích hal, které nejsou opatřeny 

zavlažovacím systémem, s kterým jsem se zatím setkal pouze v hale na Gutovce. Zde je 

písek pravidelně zavlažován, nevysychá a tolik nepráší. Zabudovat stropní zavlažování 

se tedy jako řešení přímo nabízí. V současné situaci jde o nereálnou operaci. Haly na 

Pankráci jsou velmi staré a zavést tento systém by bylo nákladné. S tím že haly budou 

potřebovat v horizontu několika let vyměnit, systém by se tedy musel demontovat, jde i 

o řešení nelogické. Ideální řešení by bylo zakoupit rovnou nové haly, což je ale 

investice několika milionů a na příští sezonu v plánu není. Jako provizorní řešení 

problému s prašností navrhuji přivést na každý kurt jednu hadici s vodou a během dne 

kurty pravidelně kropit.  

Na písek si respondenti také stěžovali v souvislosti s tím, že se boří nebo je ho 

málo. Je pravda, že na některých kurtech občas lezla podkladová vrstva z „koberce“. 

Tomu se už ale předešlo navezením písku a personál areálu mne ubezpečil, že 

k podobným situacím docházet již nebude. Bořivost je způsobena za prvé samotným 

tvarem a velikostí pískového zrna, které je v porovnání s některými areály větší a může 

působit drsněji a za druhé tím, že je písek neustále vysušen. Občasné pokropení by tedy 

nejen snížilo prašnost, ale písek by také zpevnilo. Což by hráčům usnadnilo pohyb a 

zvýšilo výskok. 

Dále bych doporučil, zařadit do hal více odpadkových košů na smíšený odpad a 

dohlížet na dodržování pořádku. Problémy se zápachem na WC a chybějícím toaletním 

papírem, by nemělo být tak složité napravit, v případě, že se organizátor bude soustředit 
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pouze na svou práci a nebude rozptylován hrou. Naštěstí tento úkaz, kdy organizátor je 

zároveň na turnaji jako hráč, postupně mizí.  

Dalším zmiňovaným problémem je vlhkost ve sprchách, což může být 

překvapivé, vzhledem k tomu, že v minulé sezóně došlo k celkové rekonstrukci 

sociálních zařízení. Je pravda, že rozměr místnosti se sprchami je malý a ventilační 

okna jdou otevřít pouze na mezeru zhruba patnácti centimetrů. Avšak problému 

s vlhkostí jsem si nikdy nevšiml, plíseň na pánských sprchách není. Což potvrzuje i 

průzkum, ve kterém si na tyto problémy stěžovaly ženy. Do dámských sprch tedy 

doporučuji nainstalovat ventilátor s čidlem vlhkosti a vzhledem k velikosti místnosti s 

průtokem alespoň 80 m3/h. Jeho cena se pohybuje kolem 1000 Kč.  

Nejvíce připomínek bylo k teplotě v hale, konkrétně k tomu, že je zde zima a 

teploty jsou nestálé. Podle odpovědí v otázce 14 je zřejmé, že by hráči uvítali zvýšit 

teplotu na termostatu. V tomto ohledu se musím areálu na Pankráci zastat. Teplota 

v halách je pocitově stejná jako v ostatních areálech, ne-li vyšší a její kolísání je 

způsobeno samotnou konstrukcí haly. Vytápění je také nejdražší položkou během zimní 

sezony, stojí až 400 Kč na hodinu, podle venkovní teploty. 

 

 Shrnutí, navrhované kroky: 

1. Zavést na každý kurt hadici s přívodem vody 

2. Kurty pravidelně kropit 

3. Do sprch nainstalovat ventilátor s čidlem vlhkosti 

4. Dbát na pořádek okolo hřišť a na WC 

Navrhované kroky nejsou příliš nákladné ani náročné na realizaci. Jejich uskutečnění by 

mělo vést k zvýšení spokojenosti hráčů i lidí, kteří přišli pouze na bar, či jako pasivní 

účastníci (čistota na WC). 

 

7.2.  Ceny pro vítěze 

V otázkách 15 – 18 byla zkoumána spokojenost hráčů a hráček s cenami pro 

vítěze turnajů a ligy. U obou otázek nejvíce tázaných odpovědělo, že na cenách 

nezáleží. Přesto si myslím, že je co zlepšovat. Především s ohledem na startovné nejsou 

ceny pro většinou hráčů důvodem k účasti. U cen pro vítěze jednotlivých turnajů bych 

určitě doporučil vyhnout se výrobkům s prošlou dobou trvanlivosti. To samé platí u 
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voucherů, kde bych doporučil prodloužit dobu platnosti. Takové ceny nedělají klubu 

dobrou reklamu a někdy je lepší méně než více. Oblečení značky Oxbow je kvalitní, 

problém je s výběrem velikosti. Často se stane, že je k dispozici takové, co nikomu 

nepadne. Dát možnost výběru velikosti by nebylo na škodu. Kosmetika je v pořádku a 

na rozdíl od voucherů ji využije takřka každý. Také peněžité ceny v extralize jsou velmi 

dobrou motivací.  

V cenách pro celkové vítěze je nejčastěji zmiňovaný voucher na kemp v Itálii. 

To, že na kemp nejel z vítězů nikdo, svědčí o tom, že využitelnost poukazů není moc 

vysoká. Někteří nemají nebo si nechtějí brát dovolenou, dalším se nechce jezdit s cizími 

lidmi, někdo nemá na to platit si cestu a stravování. Dříve bylo možné poukaz prodat, 

nyní už je na jméno, ve všech čtyřech případech tedy propadl a hráči z něj neměli nic. 

Chápu, že klubu se nechce do cen dávat další peníze a proto řeší situaci touto cestou, 

která takřka nic nestojí. Navrhuji proto dát vítězům na výběr například mezi kempem 

v Itálii a členstvím, které nabízí klub na rok za 5000 Kč pro dospělého a 3000 Kč pro 

studenty. Což je v porovnání s cenou zájezdu do Itálie výrazně méně (6500 Kč). Klub 

za členství nabízí slevu na startovném 50 Kč, zdarma kurty ve vyhrazených hodinách a 

slevy do partnerských podniků (Fitness Galaxie, Café Theatro, Teamstore atd.). 

Vzhledem k těmto výhodám, by poskytnutí členství vítězům neznamenalo pro klub 

takovou finanční zátěž. Naopak některé hráče včetně mne, by tento benefit, nalákal do 

areálu častěji.   

Poslední návrh týkající se ocenění pro celkové vítěze Zimní ligy souvisí 

s navazujícím Halovým mistrovstvím republiky. Na to se dříve nasazovalo přímo podle 

bodů ze Zimní ligy, v posledních dvou sezonách je však rozhodujícím kritériem součet 

bodů v žebříčku ABV (6 nejlepších dvojic), dále kvalifikace (6 míst), 2 zahraniční 

divoké karty a 2 divoké karty organizátora. Navrhoval bych dát jako jednu z cen pro 

vítěze Zimní ligy, jistotu účasti na Halovém mistrovství republiky v podobě divoké 

karty, či přímo klauzule do pravidel. V posledním ročníku tomu tak nebylo a celkoví 

vítězové museli o účast bojovat v kvalifikaci. 

Shrnutí, navrhované kroky: 

1. Nerozdávat ceny s prošlou dobou trvanlivosti, vouchery s krátkou platností 

2. U oblečení dát možnost výběru velikosti 

3. Rozšířit možnost využití voucheru do Itálie (prodej nebo výměna za členství) 
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4. Jistota účasti na Halovém mistrovství republiky pro vítěze ligy 

 

Navrhované kroky jsou finančně nenáročné a jednoduše realizovatelné. V případě 

produktů s blížícím se datem expirace, je doporučuji mezi ceny nezařazovat. Poukaz do 

Itálie se při nemožnosti jeho prodeje, ukázal pro většinu lidí jako nepoužitelný, 

doporučuji tedy zavést možnost výměny například za členství. Halové mistrovství 

republiky je vyvrcholením zimní sezóny a pro vítěze by bylo příjemnou odměnou mít 

jistotu účasti na něm. Zároveň při současném stavu, kdy Zimní liga není homologována 

od ABV a nejsou za ni udělovány body do žebříčku, by byla vidina účasti na Halovém 

mistrovství skvělou motivací.  

 

7.3.  Ceny startovného 

Nespokojenost respondentů se výrazně projevila u otázky týkající se ceny 

startovného. A nutno říct, že jde o nespokojenost oprávněnou. Jak již bylo naznačeno 

v předchozí kapitole, Beach klub Pankrác nemá se 700 Kč „konkurenci“ a v Praze je 

jednoznačně nejdražší. Ostatní kluby nabízejí startovné o 200 až 250 Kč pro pár 

levnější.  Na druhou stranu, největší propad počtu přihlášených můžeme pozorovat mezi 

sezonou 2013/2014 a 2014/2015, tedy dvěma ročníky kdy už bylo startovné nastaveno 

na 700 Kč za pár. Naopak mezi sezonami 2012/2013 a 2013/2014, kdy došlo ke 

zdražení z 600 Kč, nejsou výkyvy tak dramatické. V průměru všech kategorií došlo 

k meziročnímu úbytku o 0,6 páru, z toho u žen o 0,7 u mixů o 3,7 a u mužů se průměrný 

počet dokonce zvedl o 2,6 páru. Je možné, že hráči a hráčky na tuto změnu reagují se 

zpožděním. Z grafů nelze říct, že úbytek hráčů je způsoben zrovna cenou startovného, 

ale při současném stavu není příliš co ztratit. Snížení bych navrhoval zejména u 

kategorie smíšených párů, která v konkurenci tzv. pátečních večerních mixů, kde je 

cena startovného 150 Kč – 200 Kč ztrácí na atraktivitě.  

Cenové zvýhodnění u permanentek je v pořádku, privilegium pozdního startu by 

mělo být zachováno, ale pouze pro držitele permanentního startovného, nikoli pro lidi 

z klubu, přátelé pořadatelů, nebo hráče, co si ho zaplatí. Případně by hráčům 

s permanentkou mělo být nabízeno a udělováno přednostně, tak aby bylo dodrženo to, 

co je psáno, tedy že permanentka opravňuje hráče k pozdnímu startu. V reálu je situace 

většinou taková, že když hráč o pozdní start na permanentku požádá, je mu odpovězeno, 

že jsou už všechny „rozebrané“. Dále navrhuji, aby byly permanentky přenosné do další 
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sezony Zimní ligy. Nyní jsou psané na šest startů a na jednu sezonu, což znamená, že 

stačí, aby hráč chyběl na jednom cyklu, a start mu propadá. Z tohoto důvodu také 

nejsou permanentky tolik populární a mnoho hráčů si je nepořizuje (64%). 

 

Shrnutí, navrhované kroky: 

1. Zlevnění startovného alespoň u kategorie smíšených párů na 600 Kč 

2. Umožnění pozdního startu přednostně hráčům s permanentkou 

3. Zavést možnost převést si starty z permanentky do příští sezony 

Doporučení povedou ke zvýšení zájmu o kategorii mixů a také celkovému nárůstu 

počtu párů. Kroky navrhované v souvislosti s permanentkami zvýší jejich atraktivitu a 

počet hráčů, kteří si ji koupí. Při zamezení pozdních startů párům bez permanentky se 

také zvýší plynulost a sníží se posunutí začátku turnaje.  

 

7.4.  Organizace, herní systémy 

Další série otázek souvisela s organizací soutěže a herním systémem. Hned 

úvodní otázka týkající se práce organizátorů na turnajích, nabídla mírně rozporuplné 

odpovědi. Nejvíce stížností padalo na vrub pozdního startu a nízké plynulosti turnaje. 

Prvním návrhem je, aby se organizátor turnaje věnoval pouze organizaci a ne současně i 

hře, případně obsluze baru apod. Případně kromě placeného organizátora by měl 

pomáhat s chodem turnaje někdo z klubu (ten na turnaji většinou hraje), například 

odměnou za start zdarma. A tím také zpřísnit dohled nad začátkem turnaje a 

jednotlivých zápasů. Často se stává, že je deklarován na 8:30, ale první zápas nezačne 

dříve jak v 10 hodin, případně hráči čekají mezi zápasy několik hodin. Při dodržování 

startů by šel tento interval zkrátit. Pozdní začátek turnaje je také způsoben tím, že den 

před turnajem nechodí žádný informační mail, který by obsahoval rozpis alespoň 

základních skupin nebo informaci o tom, v kolik by měl kdo začít hrát. Tento postup je 

v ostatních areálech běžný. Případně by stačilo aktualizovat žebříček párů a pod něj 

umístit propozice turnaje s herním systémem a pavoukem, podle kterého by si každý 

mohl spočítat v kolik bude hrát a s kým. To by také přispělo k větší transparentnosti 

nasazování, na které si někteří stěžují. Stejným způsobem mimo jiné fungují svazové 

turnaje během letní sezóny.  
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Ohledně herního systému na turnajích navrhuji zavést jednotný systém pro 

všechny ligy. Tím by se zamezilo tolik proklínaným zápasům na jeden set a ostatním 

modifikacím, které zajišťují kratší zápas. I přestože papírově mohou (a často i odehrají) 

páry na extralize stejnou porci setů jako páry na první lize, nelze to příliš srovnávat. 

Opravdu není to stejné hrát čtyři zápasy na jeden vítězný set s minimálně hodinovou 

pauzou mezi nimi, jako dva plnohodnotné zápasy. Další věcí je, že v nižších ligách se 

hrají klasické zápasy až v play-off, do kterého neposupují všichni. Pro neúspěšné páry 

zápasy ztrácejí na atraktivitě a dochází ke skrečím. Dalším důvodem proč navrhuji 

jednotný systém a počet párů pro všechny ligy, je celkové zjednodušení a zpřehlednění. 

Páry bude mnohem jednodušší nasadit do předem zveřejněných propozic a každý si 

zahraje minimálně 3 klasické zápasy ve skupině. 

Další doporučení souvisí s herním řádem a jeho dodržováním. V současné 

situaci je možné si po domluvě zahrát téměř jakoukoli ligu. Navíc mnozí hráči nastupují 

ve více ligách s různými spoluhráči a to i mimo bodování. Celkově jsou kritéria postupu 

a sestupu celkem složitá, nejasná a mnohdy porušovaná. Současný systém, kdy jsou 

páry nasazovány do jednotlivých lig podle bodového indexu (podíl celkových bodů a 

počtu odehraných turnajů) sice zaručuje hráčům účast například v extralize, i při 

vynechání jednoho cyklu, na druhou stranu je nemotivuje k tomu, aby absolvovali 

všechny turnaje. Zavedení podobného systému jaký je na svazových turnajích, tzn. 

nasazování podle bodového součtu na pár, za jednotlivé turnaje povede ke zkvalitnění 

soutěže a větší motivaci hráčů, účastnit se co nejvíce turnajů, aby neztratili získané 

body.  

 

Shrnutí, navrhované kroky: 

1. Zajistit dostatek organizátorů, aby byla dodržena plynulost turnaje 

2. Zasílat před hracím dnem informační email nebo zveřejnit jasné propozice 

3. Zavést jednotný systém pro všechny ligy (stejný počet párů a zápasů) 

4. Zavést transparentní systém postupu a sestupu mezi ligami 

5. Dodržovat herní řád 

Doporučení povedou k lepší přehlednosti herního systému a k tomu, že zápasový 

příděl bude ve všech ligách stejný. Zasílání informačních emailu zamezí dlouhým 
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ranním prodlevám a přísnější dodržování začátku zápasů zvýší plynulost turnaje. Změna 

systému postupů a sestupů mezi ligami zvýší motivaci hráčů se soutěže účastnit a 

nevynechávat jednotlivé cykly. Bodování a nasazování se stane transparentnější.  

 

7.5.  Ostatní 

Důležitým prvkem na turnajích je také hudba, která podpoří celkovou atmosféru 

a pocit ze hry. Průzkum ukázal, že s její hlasitostí je až na výjimky většina hráčů a 

hráček spokojena. V porovnání s většinou areálů hraje hudba na Pankráci velmi nahlas a 

to zejména na kurtech nejblíže reproduktoru, tzn. na kurtu číslo 1 a kurtu číslo 5. 

Vzhledem k tomu, jak důležitá je u plážového volejbalu komunikace, doporučuji hudbu 

ztlumit. Akustika v hale je dobrá a hudba bude slyšet i tak dostatečně. Navíc nebude 

docházet k rušení hráčů na nejbližších kurtech a chrčení. K otázce výběru hudby se 

mnoho respondentů nevyjádřilo, osobně si myslím, že je v pořádku. Především oceňuji, 

že během turnaje nehraje běžné komerční rádio a hráči tedy nejsou nuceni poslouchat 

reklamy a humorné vložky českých moderátorů.  

Neméně důležitým kritériem při výběru turnaje je jeho obsazení. Také vzhledem 

k několika úrovním soutěže, byla v průzkumu většina respondentů s kvalitou soupeřů 

spokojena, respektive odpovídala jejich představám. Na druhou stranu třeba přiznat, že 

v posledních sezonách se z různých důvodů ligy neúčastní nejužší česká špička. 

Domnívám se, že hlavním důvodem je u některých případů právě nedostatečná 

konkurence, což je ale obecně problém českého beach volejbalu.  

Mezi další věci, které nebyly přímo zmíněny v otázkách, ale soutěž by 

zkvalitnily a přilákaly lepší hráče, by patřilo bodování turnajů v rámci žebříčku ABV. 

To, ale není pouze na vůli organizačního týmu z klubu, ale vyžadovalo by širší zapojení 

Českého volejbalového svazu, případně dalších areálů mimo Prahu. Domnívám se, že 

tento krok by pomohl nejen areálu na Pankráci, ale celému beach volejbalu během zimy 

a uvítalo by ho většina hráčů.  

Dále bych navrhl nahrazení současných míčů značky Molten, oficiálním míčem 

Gala Smash Plus 10, s kterým se hraje celý seriál českých pohárů. Vzhledem k tomu, že 

firma Molten patří mezi hlavní partnery klubu, jsem si vědom, že uskutečnění tohoto 

kroku bude složitější a vyžadovalo by uzavření nového partnerství právě se zmiňovanou 

značkou Gala. 
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Dosti nešťastně je také řešeno to, kdo bude hrát na postranních kurtech v malé 

hale, tedy č. 5 a 7. Zde si troufám říct, že se jedná o jedny z nejhorších kurtů v Praze, 

z hlediska výšky stropu. Takřka zde nejde použít vyšší nahrávka, na kurtu č. 5 navíc 

fouká boční vítr z větráku. Nyní je vždy několik párů, které jsou nuceny na zmíněných 

kurtech absolvovat celou skupinu, a může se stát, že i celý turnaj. Doporučuji páry na 

těchto kurtech střídat spravedlivěji a to i v rámci celé soutěže. 

Shrnutí, navrhované kroky: 

 Ztlumit hudbu, aby nerušila hráče na kurtech č. 1 a č. 5 

 Zajistit homologaci a uznání bodů s ABV 

 Nahrazení míčů Molten míči Gala 

 Spravedlivě střídat páry na kurtu č. 5 a 7 

 

Navrhované kroky povedou k zvýšení atraktivity soutěže pro špičkové týmy a 

mimopražské páry. Nahrazení míčů zvýší jednotnost turnajů s hlavní částí sezony a 

naláká hráče k tomu, aby zařadili ligu do své zimní přípravy.  
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8. SOUHRNNÁ DISKUSE 

 

Jelikož se jednalo o první průzkum v oblasti měření spokojenosti se Zimní ligou, 

není zde prostor pro porovnání s jinými daty.  Výsledky ale přispěly k odhalení určitých 

nedostatků, které soutěž má, prvků se kterými nejsou zákazníci tolik spokojeni a naopak 

ukázal, kde organizátory pata až tak netlačí a ti budou tedy moci svou energii soustředit 

tam kam je to potřeba. Bude zajímavé sledovat vývoj, jaký soutěž v budoucnu nabere, 

zda se počet hráčů stabilizuje, navrátí k předešlým létům nebo zda soutěž dokonce, 

v podobě jaké ji známe, zanikne. Odhalení změn, které se udají nebo neudají, bude 

možné sledovat až po realizaci dalšího měření. 

Výzkum probíhal začátkem letních prázdnin, elektronickou formou. Dotazník 

byl zaměřen na hráče, kteří hráli alespoň jednu z posledních třech sezón. V konečném 

součtu se sešlo 77 vyplněných dotazníků, což je vzhledem k průměrnému počtu 27 párů 

na cyklus, za poslední 3 sezony dostatečně reprezentativní vzorek.  

Hodnocení respondentů mohlo ovlivnit několik faktorů. Prvním faktorem je 

samotný výběr respondentů, či spíše dobrovolnost vyplňování dotazníku. Přestože 

k vyplnění dotazníku bylo vyzváno přes 150 lidí přímo na události a dalších několik 

tisíc přes ostatní kanály, vyplněných dotazníků se vrátilo zmiňovaný počet 77. Je tedy 

možné, že k vyplnění dotazníku se odhodlali buď pouze hráči, kteří mají k soutěži velmi 

negativní vztah nebo naopak například lidé, kteří mají k Beach klubu vztah silně kladný. 

Nicméně i podle výsledků to vypadá, že zkreslení nebylo nikterak výrazné. 

Dalším faktorem, který mohl mít vliv, bylo časové rozmezí, které uplynulo od 

konce soutěže a vyplnění dotazníku. Dojmy z ligy nemusely být tak čerstvé a možná 

také zkreslené právě probíhající letní sezónou.  

Otázky týkající se organizace a herních systémů mohou být ovlivněny tím, že 

v každé lize je systém nastaven jinak a také pořadatelé se často střídají. Je 

pravděpodobné, že někteří účastníci nikdy nehráli extraligu, nemají tedy možnost 

posoudit a je možné, že by v opačném případě hodnotili jinak. To samé se týká 

organizátorů a podobná je situace ohledně cen pro vítěze jednotlivých turnajů. Přestože 

jsou občas kvalitní hodnotné ceny od partnerů i v nižších ligách, peněžním odměnám, 

které jsou v extralize, konkurovat nemohou.  

Dalším faktorem, kde mohlo dojít ke zkreslení je otázka na spokojenost s čistotou 

sociálních zařízení. Mohlo nastat, že situace s mužskými zařízeními je v pořádku, 
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naopak ženy budou s čistotou sprch a WC velmi nespokojeny. Částečně také z důvodu, 

že organizátor, který má na starosti také úklid během turnaje je výhradně muž a do 

dámských prostor má tedy omezený vstup. Proto bylo také provedeno měření zvlášť u 

každého pohlaví, které částečně potvrdilo tuto hypotézu a ukázalo, že ženy skutečně 

jsou s čistotou méně spokojené než muži. 

U otázky číslo 29, která se ptala zda „odpovídá kvalita soupeřů vašim 

představám?“, mohlo dojít ke zkreslení tím, že se nepodařilo k vyplnění dotazníku 

přesvědčit žádného špičkového hráče, který v minulosti soutěž hrál. Odpovědí „spíše 

ne“ či „ne“ by bylo pravděpodobně více. 

Interpretace výsledků vychází pouze z výsledků výzkumu a subjektivního 

vnímání. Většina výzkumu dopadla podle očekávání, ale odpovědi na některé otázky 

jsou pro autora překvapením. Například u otázky číslo 9, zkoumající spokojenost 

účastníků s čistotou sociálních zařízení, byl předpoklad, že spokojenost bude takřka 

absolutní. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce této části areálu proběhla skoro současně 

se začátkem ligy.  

Dalším překvapením bylo, že hráčům je z dost velké části jedno (34%) jaké jsou 

ceny na turnaji. Z výsledků se dá soudit, že peněžní odměny a ostatní věcné ceny nejsou 

tím nejsilnějším hnacím motorem k tomu, že je Zimní liga zdaleka nejpopulárnějším 

turnajem na našem území. Třeba podotknout, že během letní sezony je situace jiná a 

turnaje bez peněžních odměn mají někdy až o 40% nižší účast a zároveň naši nejlepší 

hráči, se na tzv. Letní poháry vůbec nehlásí. Zároveň ani ceny pro celkové vítěze ligy 

očividně nejsou tou správnou motivací, protože téměř polovina hráčů se vyjádřila ve 

smyslu, že jsou jim jedno. Situace by byla pravděpodobně jiná, kdyby odpovídalo více 

špičkových hráčů s ambicemi na celkové vítězství.  

K nejzávažnějším zjištěným problémům patří cena startovného, což je zároveň 

vlastnost, která se dá změnit takřka ze dne na den. Na druhou stranu, při pohledu na 

vývoj počtu přihlášených párů v grafech 1-4, nelze říct, že změna ceny startovného by 

měla dramatický dopad. Vzhledem k propadu, který soutěž zaznamenala mezi 

posledními dvěma ročníky, by snížení startovného na hodnotu, na kterou byli lidé 

zvyklí, stálo za pokus. Druhou cestou je nabídnout hráčům za své peníze něco navíc, 

kromě v propozicích avizované snídaně a ovocného baru. Překvapivým zjištěním však 

pro autora bylo, že dohromady 19% respondentů je s cenou startovného spokojeno. 

Těžko si vysvětlovat proč je někdo spokojen s takovou cenou produktu, která je 

nejvyšší na trhu a zároveň k onomu produktu existuje mnoho substitutů.   
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Přestože byla provedena důkladná pilotáž a otázky vyšly jako srozumitelné, 

dotazník mohl být podroben ještě dalším úpravám. Některé otázky byly ve snaze 

dodržet jednotnou podobu dotazníku formulovány nešťastně. Například u otázky číslo 

32 „Jak jste spokojen/a s hlasitostí hudby během turnaje?“, mohla být přeformulována 

na „Hudba na turnajích je podle mě:“ a použité možnosti například škálou „velmi 

hlasitá – hlasitá – v pořádku – příliš potichu“. U další otázky zkoumající spokojenost 

s výběrem hudby měly být nespokojení respondenti spíše vyzváni ke konkrétním 

návrhům na změnu. 
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9. ZÁVĚR 

 

Cílem práce bylo zjištění stavu spokojenosti účastníků Zimní ligy na Pankráci a 

následné navržení kroků, které by vedly k větší spokojenosti stávajících hráčů a také 

oslovení hráčů, kteří ligu hrát přestali nebo ji nikdy nehráli. Celkový výzkum přinesl 

zajímavé informace a ukázal, že celková spokojenost účastníků je, až na některé prvky, 

dobrá. 

Spokojenost byla zjišťována formou kvantitativního výzkumu, za použití 

elektronického dotazování. Dotazníky byly sestavovány a upravovány na základě 

doporučení odborníků z oblasti sportovního managementu. Dotazník byl poté podroben 

důkladné pilotáže a na základě postřehů, byly některé otázky přeformulovány. Samotný 

sběr dat probíhal ve dnech 22.6. 2015 – 10.7. 2015. Za tuto dobu bylo nasbíráno 

množství dat, k vytvoření závěrů a podání doporučení. Data byla vyhodnocena 

samotným systémem vyplnto.cz, následně ručně převedena do tabulek a grafů. Dotazník 

byl konstruován tak, aby zjistil, jak jsou hráči a hráčky spokojeni s klíčovými 

vlastnostmi Zimní ligy. Tyto prvky byly pro větší přehlednost rozděleny do sekcí čistota 

a areál, organizace a herní systéme, ceny pro vítěze, ceny startovného a ostatní. Na 

základě výsledků dotazování byla podána následná doporučení, týkající se zmiňovaných 

sekcí. 

V sekci čistoty a prostředí vyšly výsledky pozitivně. Nejvíce kladně hodnotili 

respondenti čistotu v halách a sociálních zařízení, kde byla spokojenost vždy přes 80%. 

Zde není nutno příliš měnit a návrhy se vztahovaly spíše k drobnějším zásahům a 

úpravám. Nejzásadnější z nich je instalace ventilátoru do dámských sprch, kvůli snížení 

vlhkosti, na kterou si ženy v průzkumu stěžovaly. Písek na hřištích hodnotilo pozitivně 

také přes 75% tázaných. Zde bylo navrženo zavedení jednoduchého systému 

zavlažování, aby se snížila prašnost a písek se zpevnil a ulehčil hráčům pohyb. Větší 

problém mají hráči s teplotou v halách během turnajů. Zvýšit ji na termostatu o jeden 

stupeň by nebyla tak nákladná operace. Vytápění vyjde na zhruba 400 Kč na hodinu, 

podle venkovní teploty. Zvýšení například o stupeň vychází na cca 20-40 Kč na hodinu. 

Vnímání chladu je však subjektivní. Já ani nikdo s hráčů, kterých jsem se ptal, se zimou 

v hale problém nemají. 
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V tématu cen pro vítěze turnajů a ligy, převládal, možná trochu překvapivě, 

názor, že na nich tolik nezáleží. Volba „je mi to jedno“ byla u obou otázek nejčastěji 

volenou (34 a 45%). Z poznatků nespokojených hráčů bylo navrženo některé ceny 

upravit tak, aby bylo jednodušší je využít a nedocházelo k tak častému propadávání 

voucherů. Další návrhy se týkaly většího propojení Zimní ligy s halovým mistrovstvím 

republiky, tak aby vítěz měl jistou účast na něm a nemusel absolvovat kvalifikaci, ani 

v případě, že nemá dostatečné žebříčkové postavení. Žádný z navrhovaných kroků by 

nebyl velkou finanční zátěží pro klub a zvýšil by atraktivitu soutěže. 

Cena startovného je nejproblematičtějším prvkem soutěže. Zcela logicky, 

protože dražší série turnajů se na území Česka nehraje. Opět však třeba upozornit na to, 

že grafy znázorňující počet přihlášených párů, neprokazují výraznější vliv změny 

startovného na množství přihlášených hráčů. Zároveň průzkum ukázal, že dohromady 

více jak čtvrtina respondentů je s výší startovného spokojena nebo jim na ní nezáleží. 

Vzhledem k úpadku soutěže, bylo navrženo startovné snížit na původní hodnotu a 

pokusit se tak znovu zvýšit atraktivitu ligy. Pokud by se podařilo navýšit počet hráčů na 

úroveň ze sezóny 2012/2013, vybralo by se na startovném o 70 750 Kč více i při nižším 

startovném o 100 Kč na pár. Ohledně permanentek je situace o poznání neutrálnější. 

Více jak 64% dotazovaných ji nevyužívá a dohromady pouze 6% je s cenou a 

zvýhodněním které nabízí nespokojeno. Pro zvýšení počtu předplatitelů bylo podáno 

několik nenákladných doporučení, která především sníží riziko, že permanentní 

startovné propadne nebo zůstanou jeho výhody nevyužity. 

Dále bylo navrhnuto několik drobnějších doporučení ohledně organizace turnajů, 

které budou mít pozitivní vliv na plynulost turnaje a jeho včasný začátek. Také bylo 

navrženo sjednotit herní systémy a počty párů pro všechny ligy, tak aby došlo 

k celkovému zjednodušení a hráči z nižších lig netrpěli nižším počtem zápasů. 

Z důvodů většího zprůhlednění a zjednodušení, bylo navrženo mírně pozměnit systém 

postupů a sestupů, tak aby se musel dodržovat stanovený herní řád a nebylo možné ho 

obcházet.  

Bylo doporučeno upravit hlasitost hudby a kvůli sjednocení s hlavní sezonou, 

změnit typ míče, s kterým se hraje. Na základě stížností v průzkumu, bylo navrhnuto 

zavést spravedlivé střídání párů na nevyhovujících kurtech 5 a 7.  Soutěži by velmi 

pomohlo také větší provázání s ABV a uznání bodů z ligy do žebříčku. Zde jsem si ale 
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vědom, že jde o složitější akci, která by vyžadovala zapojení více organizací, včetně 

Českého volejbalového svazu. 

  Návrhy byly voleny s ohledem na složitost a nákladnost jejich případné 

realizace. Většina z nich by nestála klub žádné finance, případně v řádech jednotek 

tisíců. Záměrně nebylo doporučovány zásadní a těžko uskutečnitelné kroky, které jsou 

navíc zřejmé a není třeba na ně upozorňovat. Například zakoupení nové haly a 

nahrazení stávající, velmi zastaralé a chátrající. Zároveň mají všechny návrhy pouze 

doporučující charakter a je tedy jen na vlastnících klubu a organizátorech soutěže, zda je 

budou realizovat. Pokud by ke změnám došlo, bylo by velmi zajímavé sledovat, jaký 

měly dopad na spokojenost účastníků a zda vedly ke zvýšení počtu přihlášených. 

Získané informace mohou být užitečné a posloužit nejen Beach klubu Pankrác, 

ale také všem ostatním organizátorům beach volejbalových turnajů a manažerům, kteří 

se setkávají nebo budou setkávat s podobnou problematikou. 
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Příloha 1 – Dotazník 

 

Dobrý den, 

prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se Zimní beachligy na Pankráci. 

Z něj získané výsledky mi pomohou k dokončení diplomové práce a také vytvoření 

návrhů na zlepšení soutěže. Vyplnění Vám nezabere více jak 5 minut a mne velmi 

pomůže. 

Mockrát děkuji za Vás čas 

 

1. Účastnil/a jste se Zimní ligy jako hráč/ hráčka? (Povinná otázka, respondent 

mohl zvolit více možností a podle toho se mu zobrazily další otázky. Odpověď 

:a-c: Otázka č. 3, odpověď d - otázka č. 2, odpověď e - konec dotazníku) 

a)  2014/2015  

b)  2013/2014  

c)  2012/2013  

d)  Pouze dříve 

e)  Zimní ligy jsem se nikdy jako hráč neúčastnil 

2. Z jakých důvodů jste se přestal na Zimní ligu hlásit? (Nepovinná otázka, 

respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy) 

3. Budete se účastnit následujícího ročníku? (Povinná otázka, respondent musel 

zvolit jednu odpověď a podle toho se mu zobrazily další otázky.  Odpověď: a,b - 

otázka č. 5, odpověď: c, d - otázka č. 4) 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 

4. Z jakého důvodu se nebudete účastnit? (Nepovinná otázka, respondent mohl 

napsat odpověď vlastními slovy) 

5. Jakého jste pohlaví? (Povinná otázka, respondent mohl zvolit jednu 

z nabízených odpovědí) 

a) Muž 

b) Žena 
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6. Váš věk? (Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených 

odpovědí) 

a) Do 19ti let 

b) 20-29 let 

c) 30-39 let 

d) 40 a více 

7. Jak jste spokojen/a s čistotou v halách? (Povinná otázka, respondent musel 

zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázka. 

Odpověď: a,b - otázka č. 9, odpověď: c,d - otázka č. 8) 

a) Zcela spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Spíše nespokojen/a 

d) Zcela nespokojen/a 

8. Jaké jsou důvody nespokojenosti s čistotou v halách? (Nepovinná otázka, 

respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy) 

9. Jak jste spokojen/a s čistotou sociálních zařízení? (Povinná otázka, 

respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu 

zobrazily další otázky. Odpověď: a, b - otázka č. 11, odpověď: c,d - otázka č. 

10) 

a) Zcela spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Spíše nespokojen/a 

d) Zcela nespokojen/a 

10. Jaké jsou důvody nespokojenosti s čistotou sociálních zařízení? (Nepovinná 

otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy) 

11. Jak jste spokojen/a s pískem na hřištích? (Povinná otázka, respondent musel 

zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky. 

Odpověď: a,b – otázka č. 13, odpověď: c,d – otázka č. 12) 

a) Zcela spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Spíše nespokojen/a 

d) Zcela nespokojen/a 

12. Jaké jsou důvody nespokojenosti s pískem na hřištích? (Nepovinná otázka, 

respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.) 
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13. Jak jste spokojen/a s teplotou v halách během turnaje? (Povinná otázka, 

respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu 

zobrazily další otázky. Odpověď: a,b – otázka č. 15, odpověď: c,d – otázka č. 

14) 

a) Zcela spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Spíše nespokojen/a 

d) Zcela nespokojen/a 

14. Jaké jsou důvody nespokojenosti s teplotou v halách? (Nepovinná otázka, 

respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.) 

15. Jak jste spokojen/a s cenami pro vítěze na jednotlivých turnajích? (Povinná 

otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu 

zobrazily další otázky. Odpověď: a-c – otázka č. 17, odpověď: d,e – otázka č. 

16) 

a) Zcela spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Je mi to jedno 

d) Spíše nespokojen/a 

e) Zcela nespokojen/a 

16. Jaké jsou Vaše důvody nespokojenosti s cenami pro vítěze jednotlivých 

turnajů? (Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.) 

17. Jak jste spokojen/a s cenami pro celkové vítěze ligy? (Povinná otázka, 

respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu 

zobrazily další otázky. Odpověď: a-c – otázka č. 19, odpověď: d,e – otázka č. 

18) 

a) Zcela spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Je mi to jedno 

d) Spíše nespokojen/a 

e) Zcela nespokojen/a 

18. Jaké jsou důvody nespokojenosti s cenami pro celkové vítěze ligy? 

(Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy) 

19. Jste spokojen/a s cenou startovného na turnajích? (Povinná otázka, 

respondent musel zvolit jedno z nabízených odpovědí) 
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a) Zcela spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Je mi to jedno 

d) Spíše nespokojen/a 

e) Zcela nespokojen/a 

20. Jste spokojen/a se zvýhodněním pro „permanenkáře“? (Povinná otázka, 

respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí) 

a) Zcela spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Nevyužívám, je mi to jedno 

d) Spíše nespokojen/a 

e) Zcela nespokojen/a 

21. Jak jste spokojen/a s prací organizátorů na jednotlivých turnajích? 

(Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle 

toho se mu zobrazily další otázky. Odpověď: a,b – otázka č. 23, odpověď: c,d – 

otázka č. 22) 

a) Zcela spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Spíše nespokojen/a 

d) Zcela nespokojen/a 

22. Jaké jsou Vaše důvody nespokojenosti s prací organizátorů? (Nepovinná 

otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.) 

23. Jak jste spokojen/a s herním systémem na jednotlivých turnajích? (Povinná 

otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu 

zobrazily další otázky. Odpověď: a,b – otázka č. 25, odpověď: c,d – otázka č. 

24) 

a) Zcela spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Spíše nespokojen/a 

d) Zcela nespokojen/a 

24. Jaké jsou důvody Vaší nespokojenosti s herním systémem na jednotlivých 

turnajích? (Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními 

slovy.) 
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25. Jak jste spokojen/a se systémem soutěže (postupy, sestupy, kvalifikace, 

bodování)? (Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených 

odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky. Odpověď: a,b – otázka č. 

27, odpověď: c,d – otázka č. 26) 

a) Zcela spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Spíše nespokojen/a 

d) Zcela nespokojen/a 

26. Jaké jsou důvody Vaší nespokojenosti se systémem soutěže? (Nepovinná 

otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.) 

27. Jak jste spokojen/a s množstvím odehraných zápasů na jednotlivých 

turnajích? (Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených 

odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky. Odpověď: a,b – Otázka 

č.29, odpověď: c,d – otázka č. 28.) 

a) Zcela spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Spíše nespokojen/a 

d) Zcela nespokojen/a 

28. Jaké jsou důvody nespokojenosti s množstvím odehraných zápasů na 

jednotlivých turnajích? (Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď 

vlastními slovy.) 

29. Odpovídá kvalita soupeřů na turnajích Vaším představám? (Povinná otázka, 

respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu 

zobrazily další otázky. Odpověď: a, b – otázka č. 31, odpověď: c,d – otázka č. 

30) 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

30. Proč neodpovídá kvalita soupeřů Vašim představám? (Nepovinná otázka, 

respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.) 

31. Jak jste spokojen/a s hlasitostí hudby během turnaje? (Povinná otázka, 

respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu 
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zobrazily další otázky. Odpověď: a-c – otázka č. 33, odpověď: d, e – otázka č. 

32.) 

a) Zcela spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Je mi to jedno 

d) Spíše nespokojen/a 

e) Zcela nespokojen/a 

32. Jaké jsou Vaše důvody nespokojenosti s hlasitostí hudby na turnajích? 

(Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.) 

33. Jste spokojen/a s výběrem hudby na jednotlivých turnajích? (Povinná 

otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu 

zobrazily další otázky. Odpověď: a-c – otázka č. 35, odpověď: d, e – otázka č. 

34.) 

a) Zcela spokojen/a 

b) Spíše spokojen/a 

c) Je mi to jedno 

d) Spíše nespokojen/a 

e) Zcela nespokojen/a 

34. Jaké jsou Vaše důvody nespokojenosti s výběrem hudby na turnajích? 

(Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.) 

35. Pokud Vám v dotazníku chyběla nějaká otázka, či máte jakékoli 

připomínky k soutěži a návrhy, které by mohly vést k jejímu zkvalitnění, 

využijte tento prostor. (Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď 

vlastními slovy.) 
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Příloha 2 – Odpovědi na nepovinné otázky 

V následující příloze přikládám kompletní odpovědi k nepovinným otázkám 

v nezměněné podobě. Upravena byla v některých případech pouze diakritika. 

 

Otázka 4 Z jakého důvodu se nebudete účastnit (Zimní ligy)? 

 Cena, často skreče zápasů 

 Dávám si v zimě pauzu 

 Hraji šestkový volejbal 

 Je to předražený, špatný podmínky, dlouhé čekání 

 Je to příliš drahé 

 Klesající úroveň jak organizace, tak herní, vysoká cena 

 Lenost a nedostatek umu 

 Nejsem příliš spokojen s organizací soutěže jako celku. I poté co se člověk 

kvalifikuje do patřičné ligy, tak nemá jistotu, že ji bude hrát vzhledem 

k prasárnám organizátora, který si sám určuje, kdo bude hrát či ne. Je to k***t. 

 Nemám rád Pankrác, dlouhé pauzy mezi zápasy 

 Turnaj na Pankráci je vždy dlouhý. Málo se dostanete k zápasům a spíš čekáte. 

Navíc místo se mi nijak zvlášť nelíbí 

 Velké časové prodlevy. Ve finále málo setů za celkem dost peněz 

 Zranění 

 

Otázka 8 Jaké jsou důvody nespokojenosti s čistotou v halách?  

 Neadekvátní umístění košů (moc na plast, málo na ostatní) 

 Ošklivé prostředí, asi nejhorší, co jsem v pražských halách zažil 

 Prašno, kurty v nic moc stavu, blběj vzduch 

 Příliš prachu, oproti jiným halám horší dýchatelnost 

 Velká prašnost 

 Vzhled hal samotných 
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Otázka 10 Jaké jsou důvody nespokojenosti s čistotou sociálních zařízení? 

 Časté zácpy WC, následný smrad a potopa 

 Mohl by více fungovat úklid v těchto prostorách 

 Nevábně vypadající sprchy, kde špatně odtéká voda a špatně odchází vlhkost 

 Plíseň ve sprchách, nevětrá, záchody smrdí, zacpané, často bez papíru 

 

Otázka 12 Jaké jsou důvody nespokojenosti s pískem na hřištích? 

 Často kouká podkladový koberec a bývají z toho zranění 

 Hrubý, bořivý, suchý. Občas je v hale prašno 

 Hřiště nejsou dobře udržovaná a v kombinaci se špatně ovladatelnými sítěmi 

kazí dojem ze hry 

 Je ho málo 

 Je to ďolík 

 Na kurtech 5, 6, 7 je velmi hluboký písek, někdy nazývaný jako bažina. Je to 

nepříjemné především když se přechází z normálního písku na kurtech 1-4 

 Občas leze koberec, ale tomu se snad na delší dobu předešlo 

 Prach ve vzduchu 

 Prašno v hale 

 Příliš se boří 

 Studený 

 Ve větší hale byla místa, kde je málo písku a dalo se snadno dostat na dno kurtu 

 

Otázka 14 Jaké jsou důvody nespokojenosti s teplotou v halách? 

 Dost často se netopí 

 Je mi kosa 

 Je tam zima 

 Když svítí sluníčko, tak je tam příliš dusno 

 Nestálá. V zimě dost nepříjemná vlezlá zima 

 Po ránu zima 
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Otázka 16 Jaké jsou Vaše důvody nespokojenosti s cenami pro vítěze jednotlivých 

turnajů? 

 Až na výjimky jsou k ničemu 

 Dostali jsme někdy prošlé potravinové doplňky 

 Když nebyly prize money, tak ceny jako šampon nebo tričko velikosti M nejsou 

podle mého dostačující pro turnaj nazvaný extraliga 

 Klidně bych zrušil veškeré vouchery týkající se jiných sportů (lyžování atd.) a 

přidal bych slevové kupony na služby a zboží spojené s plážovým volejbalem 

(sauny super, slevy na brýle, oblečení atd. Ostatní ceny jsou fajn, ale vnímám je 

spíš jako takový doplněk. 

 Oblečení, které jsou v cenách si nemůžeme vybrat, nesedí velikost. Ceny nejsou 

objektivní vhledem k výši startovnému. 

 Prošlé nebo skoro prošlé výrobky, věci, co si pořadatelé někde dostali a neví co 

s nima. Samozřejmě ne všechny kategorie 

 S porovnáním se startovným nic moc 

 Sprchový gel apod. mi nepřipadá odpovídající výši startovného 

 

Otázka 18 Jaké jsou důvody nespokojenosti s cenami pro celkové vítěze ligy? 

 Jedno mi to není, ale ceny neznám, tj. žádná odpověď není odpovídající 

 Mohla by být lákavější 

 Ocenil bych více variant cen pro celkové vítěze, například členství v klubu místo 

soustředění v Itálii a jiné 

 Většinou jsou stejně nepoužitelné jako ceny v jednotlivých turnajích. Případně 

poukaz na kemp do Itálie, který není přenosný a nelze tedy předat někomu 

jinému. Navíc poukaz na ubytování je spojený s nutností zaplatit si cestu a 

stravu, což je dost nákladné a tudíž cena je v podstatě nepoužitelná. Navíc se mi 

osobně stalo, že jsem dostal již propadlou poukázku a od vedení klubu nepřišlo 

řešení. Navíc dost podrážděná reakce při žádosti o náhradu. 
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Otázka 22 Jaké jsou Vaše důvody nespokojenosti s prací organizátorů na turnajích? 

 Často se organizaci nevěnují a turnaj plyne velmi pomalu a trvá zbytečně dlouho 

 Často velké prodlevy mezi zápasy (i přes 4 hodiny). Některé dvojice nedodržují 

povinnosti pískání dalšího zápasu. Nejasný čas začátku turnaje (předem 

deklarovaný čas v propozicích vs. skutečný čas příchodu hráčů). Tolerance 

velmi pozdních příchodů některých hráčů. 

 Dlouhé čekací doby mezi zápasy, diskriminace žen v malé hale pod nízkým 

stropem, nedomyšlenost množství pozdních startů 

 Hráči si to musí většinou organizovat sami. Turnaj vždy trvá moc dlouho 

 Měli by více hlídat tempo turnaje 

 Moc se tomu nevěnujou 

 Moc se tomu nevěnujou, teda v nižší lize 

 Ne vždy jsou to úplný profíci 

 Někdy přijdou pozdě a plynulost turnaje pokulhává, zejména v dlouhých 

prostojích mezi zápasy 

 Pokud to organizují určití lidé, kteří s organizováním nemají zkušenosti nebo je 

to ani příliš nebaví, tak to pak dokáže zkazit dojem z celého turnaje 

 Start není na čas. Celkové rozvržení zápasů ve dne, neschopnost ohlídat včasné 

příchody hráčů, někdy zmatenost 

 Turnaj se často dost vleče, hráči neví, kdy budou hrát, dozví se to na poslední 

chvíli, jdou se pozdě rozcvičit a jsou prostoje. To platí zvlášť u některých 

organizátorů 

 Výše startovného, chaos v pořadí a časech zápasů 

 Záleží případ od případu, ale šikovných organizátorů je na Pankráci jako šafránu 

 Záleží kdo to organizuje. Někdy organizátor hraje a nestíhá posílat lidi na zápasy 

 Zápasy často začínají s mnohaminutovým zpožděním, tím se tvoří nekonečné 

čekání na zápasy. Rozdání pozdních startů pro mě také postrádá logiku. 

Nasazení do skupin kvůli tomu neodpovídá bodovému hodnocení týmů. 
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Otázka 24 Jaké jsou důvody Vaší nespokojenosti s herním systémem na jednotlivých 

turnajích? 

 Dlouhé pauzy mezi zápasy 

 Hra ve skupině na jeden set – zápas je velmi krátký a roste role náhody, jak to 

komu sedne 

 Jednosetové zápasy ve skupině v nižších ligách jsou hodně o štěstí a do jisté 

míry podmiňují celkové umístění v turnaji. Často nepřiměřeně dlouhé prodlevy 

mezi zápasy 

 Na úkor většího počtu dvojic méně zápasů, ve skupině pouze na 1 set. 

 Nemožnost hrát o nejvyšší příčky, pokud člověk narazí první kolo pavouka třeba 

na budoucího vítěze turnaje a pak jde hrát o nesmyslné spodní příčky a už si 

nezahraje i kdyby se klidně mohl do finále dostat 

 Organizátoři si vše skládají jak chtějí 

 Skupiny na jeden set, pak čekačka a pak někdy play off 

 Systém kromě extraligy nesmyslný, ne pro všechny garantovaný počet zápasů, 

někdy mnohem míň než je v propozicích 

 Vadí mi 1 set ve skupině 

 Velké prodlevy mezi zápasy 

 Zbytečně dlouhý, člověk tam prosedí celý den 

 

Otázka 26 Jaké jsou důvody Vaší nespokojenosti se systémem soutěže? 

 Je to uzpůsobeno hráčům, kteří chodí pravidelně a získávají body. Ani vítězství 

v 1. lize nemusí nakonec znamenat postup do extra, je to tak? Uvítal bych spíš 

automatický postup do vyšší ligy, když by dotyčný skončil například do 4. místa 

v lize předchozí. 

 Nasazení dvojic „Saša systém“, kterému rozumí jen on. Některé vybrané dvojice 

ikdyž nemají body tak se dostanou před ty, co by tam měli být protože si Saša 

vymyslí nějaký důvod. Často velmi nesmyslný proti jakýmkoli údajům 

v propozicích. 
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 Není to transparentní, pravidla nejasná, hráči hrají více soutěží s různými (nebo 

stejnými) spoluhráči, některé dvojice jsou záhadně vysoko nasazené, zřejmě 

z přízně organizátora. 

 Nikde nejsou jasně nastavená kritéria sestupu a postupu 

 Po domluvě s organizátorem je možné zahrát si v podstatě jakoukoliv ligu (není-

li plně obsazená), hlavně když budou cinkat chechtáky 

 Podivné nasazování dvojic do jednotlivých lig. Nepřesně stanovené nasazování 

atd. 

 Porušení soutěžního řádu organizátorem – nasazení do turnajů mimo bodování 

 Systéme je dobrý, ale jeho dodržování nefunguje 

 

Otázka 28 Jaké jsou důvody nespokojenosti s množstvím odehraných zápasů na 

turnajích? 

 Ne pro všechny garantovaný počet zápasů, někdy mnohem míň než je 

v propozicích. Člověk stráví na Pankráci doslova celý den a akorát čeká a mrzne 

 Nemohu hodnotit komplexně, někdy více, někdy méně. V nižších ligách spíše 

málo zápasů, v extralize akorát 

 Skreče, neúplné zápasy – dva hrané sety 

 V kombinaci se zápasy na jeden set ve skupině je občas počet odehraných setů 

velmi malý 

 Viz. výše. Relativně málo setů v poměru k strávenému času v hale 

 

Otázka 30 Proč neodpovídá kvalita soupeřů Vaším představám 

 Lemry 

 Narazil jsem na jeden pár s kterým jsem musel hrát a vůbec mě to nebavilo, 

neuměli to 

 

Otázka 32 Jaké jsou Vaše důvody nespokojenosti s hlasitostí hudby na turnajích? 

 Moc tichá 
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 Na některých kurtech řvou reproduktory přímo do hřiště a spoluhráči se neslyší, 

ani když jsou 2 metry od sebe 

 V malé hale hudba bývá příliš nahlas a reproduktor chrčí 

 V malé hale v blízkosti reproduktoru je hudba občas příliš hlasitá a rušivá 

 Záleží na kterém kurtu. V malé hale na 1. kurtu není slyšet vlastního slova 

 Zbytečně nahlas v určitých případech 

 

Otázka 34 Jaké jsou Vaše důvody nespokojenosti s výběrem hudby na turnajích? 

 Vymejvárny 

 Mainstream jak hovado, ale to se jinak nedá. Opakující se playlist 

 Není to můj žánr 

 

Otázka 35 Pokud Vám v dotazníku chyběla nějaká otázka, či máte jakékoli připomínky 

k soutěži a návrhy, které by mohly vést k jejímu zkvalitnění, využijte tento prostor. 

 Organizovat to regulérně bez šmelení a nasazení si podle přátelství či 

příslušnosti k určitému klubu. Nezvyšovat kapacitu jen kvůli výdělku už z tak 

předraženého startovného. Více se věnovat organizaci turnaje 

 Ranní začátky by měly být od účastníků více vyžadovány 

 Poslala bych Sašu a jeho debilní kecy do p****e 

 Řešení sporů, jestli jsou nějaké. Udělování divokých karet, možnost udělování 

bodů do letní sezony, ubytování pro mimopražské. Systém kvalifikace, zvážit 

jako cenu pro vítěze udělení divoké karty na halové mistrovství republiky 

 Vadí mi Molteny, když se pak oficiální soutěže hrají s Galama nebo Mikasama. 

Ženský vždy hrajou na krajních kurtech v malé hale – chápu, že chlapům by tam 

bylo ještě hůř, ale i nám kolikrát ustřelí náhra do stropu a když tam mám odehrát 

celý turnaj tak jet o fakt vopruz. Strašně napálený startovný. Ohání se snídaní, 

ale ta stojí úplně za prd a 350 Kč je dost na to, že kolikrát hrajeme pár setů. 

Zvlášť skupina na jeden atd. Jako je fakt, že kdybychom všechno vyhrávaly tak 

není co řešit, ale měly by si zahrát všichni. 
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 Ženy hrají většinu v malý hale a ještě na postranních kurtech – který jsou dost 

nízký a i je málo prostoru kolem ní – celková hra se tím znepříjemňuje. Nelze 

dát třeba vyšší náhru. 

 Zrušil bych pozdní starty. První zápasy není nikdo na otáčení skóre. Striktně 

dodržovat začátek turnaje. Organizátoři by měli dohlížet na rychlé a krátké 

rozcvičení před zápasy. Tím by se turnaj také urychlil. 

 

 

 

 

 

 


