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Abstrakt 

Název práce: 

Popularita kolektivních sportů u mladé generace obyvatel Prahy. 

Title: 

Popularity of sport branches among young generation in Prague. 

Anotace: 

Cílem mé práce je zjištění a rozbor popularity kolektivních sportů u obyvatel Prahy ve 

věku 15 - 30 let a následné porovnání rozdílů mezi muži a ženami. 

V práci jsem využila metody elektronického a osobního dotazování pomocí dotazníku, 

pro interpretaci výsledků jsem použila tabulky a grafy. 

Průzkum ukázal, že sport se v Praze těší velkému zájmu a je nedílnou součástí života 

mladých lidí. Převážná většina populace ve věku 15 - 30 let sport nejen sleduje, ale i 

aktivně provozuje. Můžeme říci, že sport se stal v posledních letech nezbytnou součástí 

kultury mladých lidí. 

Klfčová slova: 

Kolektivní sporty, popularita sportu, provozování sportovní činnosti, sledovanost, 

dotazník, respondent. 
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1. ÚVOD 

Sport se stal fenoménem dnešní doby. Sport, společenský a ekonomický jev 

narůstajícího významu, má podstatný vliv na rozvoj společnosti. Lidé podléhají kouzlu 

sportu a většina jej pravidelně aktivně provozuje. Vytvářejí se při něm důležité hodnoty 

- týmový duch, solidarita, tolerance a smysl pro fair play, přispívá k osobnímu 

porozumění a naplnění. 

Přiměřená pohybová aktivita také patří k intervenujícím činitelům zdraví a délky 

lidského života, kterou není možno jiným způsobem kompenzovat. Vzhledem ke 

stálému snižování přirozené fyzické zátěže je v současné době funkce tělesné výchovy a 

sportu nezastupitelná. Významná je též úloha tělovýchovy a sportu pro usměrnění 

agresivity, rozvoje sociálního vědomí a etického kodexu člověka, zejména v jeho dětství 

a mládí. Aktivní způsob života patří mezi nejdůležitější a nejefektivnější součásti 

prevence drogové závislosti, alkoholismu, kriminality a dalších negativních sociálních 

jevů. Mnohým zdravotně postiženým občanům napomáhá v jejich snaze úspěšně se 

vyrovnat s jejich handicapem a v integraci do společnosti. Sport kromě upevňování 

zdraví plní funkci výchovnou a hraje roli společenskou, kulturní a rekreační. 

Sportovní události a sportovci dokáží upoutat pozornost milionů diváků na 

stadionech a před televizní obrazovkou. Sportovci se stávají se vzorem jak pro mládež, 

tak i pro dospělé, kteří se chtějí svým idolům vyrovnat. Tímto se sport přímo či nepřímo 

dotýká nejrůznějších oblastí lidského života, ať už v profesním či osobním životě. 

Důležitý je také domácí i mezinárodní ohlas vynikajících výsledků našich reprezentantů 

na velkých světových a evropských soutěžích pro zvýšení národní hrdosti a prestiže 

státu. 

Sport je i přínosem pro hospodářství. Odvodem daní ze sportovního průmyslu a 

služeb získává dnes stát zpět do státního rozpočtu významnou část finančních 

prostředků. Bez významu není ani vliv sportovního průmyslu, služeb a organizací na 

počet pracovních příležitostí. 
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Za téma diplomové práce jsem si zvolila výzkum popularity kolektivních sportů 

u mladé generace obyvatel Prahy ve věku 15 až 30 let. Cílem mého výzkumu je zjistit, 

jakou reflexi má sport v dané věkové skupině, zda se mladí lidé o sport zajímají, sledují 

sportovní dění a zda provozují sportovní činnost. Dalším cílem je zjistit, které 

kolektivní sporty jsou v Praze oblíbené a které sporty se naopak těší menšímu zájmu 

veřejnosti. Poslední cíl výzkumu se týká oblasti financování sportu, a to jaké sporty, 

respektive sportovní reprezentace by mladí preferovali při přerozdělování finančních 

prostředků ze státního rozpočtu. 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V první, teoretické části práce jsem 

vycházela ze sekundárních informačních zdrojů. Pracovala jsem s literaturou související 

s tématem práce a použila jsem metodu analýzy dokumentů a literárních pramenů. Ve 

druhé, praktické části práce jsem vycházela z primárních zdrojů informací získaných 

prostřednictvím dotazníku. Data jsem sbírala formou elektronického a osobního 

dotazování. 
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2. 
, v , o 

DEFINICE KLICOVYCH POJMU 

Sport je specifická, organizovaná činnost tělocvičného i jiného pohybového, 

technického či intelektuálního charakteru s dominující výkonovou motivací a z ní 

vyplývající prožitkovostí, realizující se v absolutně či relativně maximálním výkonu, 

v přesně vymezených a kontrolovaných podmínkách soutěže (Novotný, 2000). 

Název sport se odvozuje od latinského "disportare" a starofrancouzského "Ze 

désporter", což znamená bavit se, příjemně trávit volný čas. Sportovní věda u nás 

považuje sport za složku tělesné kultury (vedle tělesné výchovy a pohybové rekreace). 

Jedná se o významný společenský jev. Lze v něm rozlišovat několik sfér: sport jako 

aktivní činnost tvořící vlastní jádro (svými funkcemi se vyděluje sport dětí a mládeže a 

sport dospělých). Podle výkonnostní úrovně a poslání je třeba dále rozlišovat sport 

masově rekreační, sport výkonnostní a sport vrcholový. Další sféru tvoří diváci, přímí 

nebo zprostředkovaní. Ve struktuře sportu nelze nevidět také vztahy sportu k ostatním 

oblastem společenské činnosti, jako např. ideologie, politika, ekonomika, výchova a 

vzdělání, zdravotnictví, umění, věda (Novotný, 2000). 

Tělesná kultura představuje úroveň poznatků, činností a zvyklostí, souvisejících 

s pěstováním těla a péčí o tělesný rozvoj člověka. Provádění tělesné výchovy, kterou 

považujeme za nejúčinnější prostředek k upevňování zdraví, k všestrannému tělesnému 

rozvoji, k vytváření pohybových dovedností a návyků, k rozšíření výchovného působení 

tělesných cvičení a příkladného vlivu cvičitele a kolektivu cvičících (Kolektiv autorů, 

Encyklopedie tělesné kultury, 1998). 

Sportovní odvětví znamená druh sportu, nebo-li sport. Jednotlivá sportovní 

odvětví zpravidla vznikala a vyvíjela se samostatně; mají vždy specifické zaměření dané 

cílem činnosti, v níž se soutěží. 

Tělovýchovná jednota je synonymem pro sportovní klub nebo tělocvičnou 

jednotu; je základním organizačním článkem vyšší tělovýchovné organizace, realizující 
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její hlavní činnost. Zřizuje se podle zákona č. 83/1990 Sb. o občanských sdruženích 

(Novotný, 2000). 

Sportovní svaz sdružuje oddíly tělovýchovných jednot jednoho druhu sportu, má 

propojení na mezinárodní sportovní organizace. 

Kolektivní sporty jsou opakem individuálních sportů. Kolektivní sport je určen 

pro kolektiv hráčů, kdy jednotlivé týmy nebo sportovní družstva soutěží proti sobě 

navzájem. Jedná se především o sportovní hry. 
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3. HISTORIE TĚLOVÝCHOVY A SPORTU V ČR 

3.1. Vývoj tělovýchovy a sportu před 1. světovou válkou 

Sport má v České republice dlouholetou tradici. Jedná se především o sport 

organizovaný ve spolcích, který byl vždy vnímán jako specifická součást naší národní 

kultury. Více jak sto let v různých společensko-ekonomických formacích poskytovala 

spolková tělovýchova občanům příležitost k projevům národní svébytnosti, hrdosti, 

vlastenectví i vlastního sebezdokonalování (Koncepce státní politiky v tělovýchově a 

sportu v České republice, 1999). 

Počátky sportu v českých zemích můžeme hledat již ve 14. století, kdy se za 

vlády Lucemburků začala vzmáhat obliba nejrůznějších rytířských turnajů, které 

můžeme označit za předchůdce sportovních klání. Od 16. století se oblíbenými 

aktivitami staly sáňkování a bruslení. Na přelomu 15. a 16. století se začínají objevovat 

první halové sporty, které se provozovaly v tzv. míčovnách. Připomeňme dodnes 

dochovanou míčovnu na Pražském hradě. V míčovnách provozovali šlechtici hru 

podobnou tenisu, věnovali se lukostřelbě. Oblíbenosti se těšila hra v kuželky. V 17. 

století vznikla Královská česká zemská stavovská šermíma, zde se zrodil sportovní 

šerm (http://www.czech.cz, 17.1.2008). 

Novodobé sportovní hnutí se v českých zemích začalo rozvíjet až od roku 1860, 

kdy došlo k pokusu o založení česko - německého tělocvičného spolku. K jeho ustavení 

pro neshody finančního rázu však nedošlo. V roce 1862 byl založen čistě český 

tělocvičný spolek, Tělocvičná jednota Pražská (později Sokol pražský). Po vzoru 

pražského Sokola vznikaly i další sokolské jednoty nejen v českých zemích, ale i mezi 

krajany v cizině. Postupně vznikaly župy, jejichž sjednocením v roce 1904 byla 

vytvořena Česká obec sokolská. Vůdčími osobnostmi Sokola byli Dr. Miroslav Tyrš a 

Jindřich Fiigner. Pod vedením Tyrše byly vytvořeny základy sportovní gymnastiky, 

atletiky, turistiky a branných cvičení. Se vznikem Sokola jsou spojeny i počátky 
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organizované tělesné výchovy žen. V roce 1869 vznikl Spolek paní a dívek pražských, 

první samostatný ženský tělocvičný spolek (Kossl, Štumbauer, Waic, 1998). 

Sokol však nebyl jen tělovýchovnou organizací, ale razil i hluboce vlastenecké a 

demokratické myšlenky: práce pro národ, pokrok, slovanská vzájemnost a 

demokratismus Součástí sokolské ideologie byl také princip občanské rovnosti a 

vzájemné tolerance, kdy majetek, zaměstnání, politické názory či náboženské zaměření 

nehrály důležitou roli. Prosazování těchto idejí se později projevilo ve štěpení 

dobrovolného organizovaného sportovního hnutí. V roce 1897 byla založena dělnická 

tělocvičná jednota (DTJ), o šest let později dochází k zastřešení těchto dělnických 

jednot pod Svaz dělnických tělocvičných jednot - SDTJ. Podle vzoru Tyršova a 

Fíignerova Sokola vznikla roku 1909 katolická tělovýchovná jednota Orel, která se 

opírala o Tyršovu tělocvičnou soustavu (cvičení bez nářadí, s nářadím, cvičení 

skupinová a úpolová). 

Od 60. let 19. století se objevují nová sportovní odvětví: veslování, plavání, 

bruslení, cyklistika, turistika, lyžování, kanoistika, lední hokej, kopaná apod. Tato nově 

vznikající odvětví se dostávala do střetu s ideologiemi Sokola. Vznikaly samostatné 

sportovní spolky a později první sportovní svazy, které znamenaly přelom v dějinách 

českého sportu. Český sport se organizačně osamostatnil. Významnými osobnostmi 

tohoto období byli všestranný sportovec a vynikající funkcionář Josef Rossler-Ořovský 

a PhDr. Jiří Guth-Jarkovský, člen Mezinárodního olympijského výboru a první 

předseda Českého olympijského výboru (Kossl, Štumbauer, Waic, 1998). 

Před 1. světovou válkou by vytvořen základní institucionální rámec sportu na 

území dnešní České republiky. 
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3.2. Vývoj tělovýchovy a sportu mezi válkami 

Pro vývoj české a slovenské tělesné kultury byl rozhodující vznik samostatného 

Československa roku 1918. Přes všechny problémy došlo k výraznému rozvoji naší 

tělesné výchovy, která dosáhla řady významných úspěchů i na mezinárodním poli 

(Kosi, Krátký, Marek, 1986). 

Roku 1918 bylo vytvořeno ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné 

výchovy, které se mělo starat o rozvoj tělesné kultury. O dva roky později, v roce 1920 

byl zřízen Poradní sbor, pomocný orgán tohoto ministerstva. O sport se v tomto období 

také staraly ministerstvo obchodu, ministerstvo zahraniční, ministerstvo školství, 

ministerstvo národní obrany, ministerstvo vnitra a ministerstvo financí. V listopadu 

1918 obnovil svoji činnost Český olympijský výbor přejmenovaný v roce 1919 na 

Československý olympijský výbor. 

V roce 1935 byl přijat zákon o vytvoření vysoké tělovýchovné školy - Tyršova 

tělovýchovného ústavu, který však nebyl realizován pro nedostatek fmančních 

prostředků. Roku 1937 byl přijat nový branný zákon a tělesná výchova se stala 

povinnou na vysokých školách. Nedostatek peněz se stal mezi válkami největší 

překážkou rozvoje československé tělesné kultury. Zatímco počátkem 20. let finanční 

příspěvky státu stoupaly, ve třicátých letech došlo ke zhroucení materiální podpory 

tělesné kultury ze strany státu. Jedinou velkou tělovýchovnou stavbou první republiky, 

která byla plně financována státem, bylo strahovské cvičiště a strahovský atletický 

stadion (Kossl, Štumbauer, Waic, 1998). 

Tělovýchovné organizace byly nejdůležitější součástí československé tělesné 

kultury. Početná členská základna a pevná organizace představovaly významnou 

brannou a politickou sílu. Jednotlivé tělovýchovné organizace byly, s výjimkou Sokola, 

spjaty s politickými stranami. Tyto tělovýchovné spolky měly dopad i na kulturní a 

společenské dění, řada členů Sokola a Orla byli necvičící, kteří svým členstvím 

demonstrovali kladný vztah k československému státu a svému národu. Nejvýznamnější 
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tělovýchovnou organizací zůstal mezi válkami Sokol. Disponoval nejlepší materiální 

základnou, nejkvalitnějšími cvičiteli, nejvíce členy. Pro mnohé tělovýchovné jinak 

politicky orientované korporace byl, společně s Tyršovou soustavou, v mnohém 

inspirací (Kossl, Štumbauer, Waic, 1998). 

Poměrně úspěšný rozvoj československého sportovního hnutí končí rozbitím 

ČSR v roce 1938. Protifašistický postoj tělovýchovných a skautských spolků vedl 

kjejich rozpuštění. Roku 1940 byl rozpuštěn Junák, o rok později byla zastavena 

činnost Sokola, Orla a v roce 1943 Československého olympijského výboru. Jedinou 

fungující tělovýchovnou organizací zůstal Svaz dělnických tělovýchovných jednot a 

sportovní svazy, díky nimž se sportovní hnutí udržovalo aktivní. 

3.3. Vývoj tělovýchovy a sportu po 2. světové válce 

Československou tělesnou kulturu v prvních letech po skončení 2. světové války 

můžeme charakterizovat hledáním a častým měněním organizační struktury, 

prosazováním odlišných názorů sportovních organizací, politickými střety a následným 

podřízením komunistické ideologii (Kosl, Krátký, Marek, 1986). 

V roce 1945 dochází k movuobnovení řady tělovýchovných a sportovních 

organizací. Zástupci těchto tělovýchovných spolků usilovali o sjednocení 

československé tělovýchovy. Vznikl Ústřední národní tělovýchovný výbor (ÚNTV), 

která v září 1945 vydal prohlášení k sjednocení všech tělovýchovných a sportovních 

organizací do Tělovýchovného svazu Sokol. Proti tomuto organickému sjednocení 

členů, majetku a činností se postavilo vedení a členové Sokola, Orla, DTJ a velkých 

sportovních svazů, a tak v roce 1946 došlo k federativnímu spojení v Československý 

tělovýchovný svaz (ČSTS). 

V roce 1949 byl přijat zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport. Byl zřízen 

Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport, praktickým řízením tělesné kultury byl 

pověřen Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport. Provádění tělesné výchovy a sportu 
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zabezpečovala ČOS, jako jednotná dobrovolná organizace. Přijetím zákonu o organizaci 

tělesné výchovy a sportu roku 1952 znamenalo zrušení Sokola a zavedení státního 

řízení a kontroly tělovýchovy a sportu. Organizováním dobrovolné tělesné výchovy a 

sportu byly pověřeny dobrovolné sportovní organizace Spartak, Baník, Tatran, Jiskra, 

Dynamo, Slavoj, Slovan, Lokomotiva, Slávia. I přes určité úspěchy se systém přímého 

řízení ukázal málo efektivní. A tak roku 1956 byl přijat zákon č. 60 Sb. o organizaci 

tělesné výchovy, ve kterém byly stanoveny principy organizace a řízení tělesné výchovy 

a sportu, které platily s menšími obměnami až do roku 1989 (Kossl, Štumbauer, Waic, 

1998). 

Klíčovou roli v novém systému řízení tělovýchovy sehrál Český svaz tělesné 

výchovy (ČSTV), který byl ustaven v roce 1957. Vedle něj se ještě na zajištění funkce 

systému tělesné kultury podílel Svazarm, Svaz mládeže, ROH, ministerstvo školství a 

ministerstvo národní obrany. V rámci federalizace došlo k rozdělení ČSTV na Českou 

tělovýchovnou organizaci a Slovenskou tělovýchovnou organizaci. V českých zemích 

bylo zřízeno ministerstvo mládeže a sportu jako vrcholný orgán tělesné výchovy a 

sportu. V rámci normalizace byly znovu zlikvidovány všechny obnovené organizace 

(Junák, Sokol, Orel, atp.) a bylo zrušeno krátce fungující ministerstvo. V tomto období 

bych ráda zmínila rok 1953, kdy byl založen Institut tělesné výchovy a sportu (ITVS), 

který byl v roce 1966 přejmenován na Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy (FTVS UK). 

Po 17 .listopadu 1989 se počala cesta demokratizace československé tělovýchovy a 

sportu. Z ČSTV se postupně začaly uvolňovat Československý olympijský výbor, došlo 

k znovuobnovení České obce sokolské, Orla, osamostatnily se některé svazy. Rozpadl 

se Svazarm, ze kterého vznikla řada občanských sdružení se sportovním zaměřením. 

V roce 1994 vytvořily nejvýznamnější organizace- Český svaz tělesné výchovy, Český 

olympijský výbor, Česká obec sokolská, Orel, Česká asociace sportu pro všechny, 

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR, Asociace školních 

sportovních klubů ČR, Autoklub ČR, Český střelecký svaz, Klub českých turistů, 

Sdružení sportovních svazů České republiky- tzv. Všesportovní kolegium, orgán, který 

by měl hájit společné zájmy vůči státní správě (Novotný, 2000). 
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4. ORGANIZACE SPORTU V ČR 

Většina organizací působících v současnosti v České republice v oblasti masového, 

výkonnostm'ho a vrcholového sportu používá právní formu občanského sdružení podle 

zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Vedle těchto sportovních organizací ve 

formě občanských sdružení působí ve sportu i řada dalších subjektů s různou právní 

formou - společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, příspěvkové 

organizace zřízené státem a obcemi atd. V České republice zatím neexistuje speciální 

právní norma upravující specifickou oblast sportu a tělesné výchovy. Proto se jednotliví 

sportovci a sportovní organizace řídí při své činnosti především ustanoveními 

občanského zákoníku. Každá sportovní organizace si buduje svoji vlastní organizační 

strukturu. Za dlouhá desetiletí, během kterých se spolková tělovýchova provozuje, se 

ustálilo poměrně funkční schéma, které se s většími či menšími obměnami praktikuje 

téměř ve všech sportovních organizacích. Organizování a organizační struktura ve 

sportovních klubech musí vytvářet vhodné prostředí směřující k naplňování 

sportovních, ekonomických a společenských cílů organizace (Srb, 2001). 

Ve sportovním prostředí působí vedle sebe paralelně několik druhově a 

institucionálně rozlišných typů sportovních organizací (Durdová, 2002): 

1. Občanská sdružení - podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů; 

2. Organizace s mezinárodním prvkem působící na území ČR v souladu se 

zákonem č. 116/1985 Sb. o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním 

prvkem v České republice- jedná se o mezinárodní sportovní federace, které 

mohou mít na území ČR sídlo nebo zde působí prostřednictvím své 

organizační jednotky; 

3. Rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené ústředním orgánem státní 

správy nebo v případě pfíspěvkových organizací např. k zajišťování 

vrcholového sportu (Rezortní sportovní střediska); 
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4. Nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a 

nadačních fondech, pokud jsou tyto subjekty zřízeny za účelem 

shromažďování prostředků určených k rozvoji sportu a tělovýchovy; 

5. Zájmová sdružení právnických osob, pokud je účelem jejich existence 

činnost v oblasti tělovýchovy a sportu; 

6. Obchodní společnosti a družstva, která byla založena za účelem provozování 

sportovní činnosti, zejména u vrcholových celostátních soutěží 

v kolektivních sportech; 

7. Obecně prospěšné činnosti vzniklé za účelem poskytování obecně 

prospěšných služeb v oblasti tělovýchovy a sportu 

V současné době vyvíjí soustavnou sportovní činnost více jak 20 000 lokálně 

působících klubů a jednot a více jak 150 sportovních svazů s celostátní působností. 

Většina z nich se ještě dále sdružila do střešních sportovních institucí jako jsou Český 

svaz tělesné výchovy a sportu, Česká obec sokolská, Česká asociace sportu pro 

všechny, Sdružení sportovních svazů České republiky, Autoklub České republiky a 

další (Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v České republice, 1999). 

V roce 1994 se 10 nejpočetnějších zastřešujících organizací a spolků sjednotilo a 

došlo k vytvoření Všesportovního kolegia ČR. Nabídky k aktivní účasti jsou 

zajišťovány nejen prostřednictvím sportovních klubů, ale i na komunální úrovni, kdy se 

nižší orgány státní správy stávají koordinátory těchto aktivit v rámci svého regionu. 

O rozvoj myšlenek olympismu a o zajištění sportovní reprezentace ČR na 

Olympijských hrách pečuje Český olympijský výbor. Ve vztahu k zdravotně 

postiženým občanům byl ustaven Český paralympijský výbor. 
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4.1. Tělovýchovná a sportovní občanská sdružení 

Sportovní a tělovýchovné spolky jsou v českých podmínkách dlouholetou 

tradiční základnou dobrovolné tělovýchovy a sportu. Na jeho organizaci se podílejí 

dobrovolně desetitisfce trenérů, cvičitelů, rozhodčích a funkcionářů, což výrazně 

snižuje nejen soukromé, ale i veřejné náklady na tuto oblast (Koncepce státní politiky 

v tělovýchově a sportu v České republice, 1999) . 

Společenské změny v roce 1989 výrazně ovlivnily strukturu občanských 

sdružení, jejichž hlavní náplní je tělesná výchova a sport. V roce 1990 po zániku 

monopolní tělovýchovné organizace ČSTV a po zrušení zákona č. 68/1956 Sb., o 

organizaci tělesné výchovy, byly vytvořeny základní podmínky pro celkovou 

transformaci tělovýchovného sportovního hnutí. V souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., 

o sdružování občanů došlo k podstatnému rozšíření různě profilovaných občanských 

sdružení. V první etapě v roce 1990 šlo především o obnovu občanských sdružení 

navazujících na svoji přerušenou činnost (ČOS, AČR, KČT, Orel), o vytvoření 

samostatných klubů a svazů, vznikla řada nových občanských sdružení (ATJSK, 

AŠSK). 

V klubech a tělovýchovných jednotách je hlavní úsilí početných převážně 

dobrovolných pracovníků orientováno na zajištění existenčních materiálních a 

finančních podmínek. Je to dáno tím, že dobrovolné spolky spravují, na rozdíl od 

mnoha jiných zemí, převážnou část tělovýchovných a sportovních zařízení v ČR, čímž 

nezbývá čas ani síly k řešení vlastních otázek sportovní přípravy a organizace sportu. 

Za této situace se jen obtížně daří získávat nové zájemce o sport, udržet stávající 

rozsah, zejména mládežnických soutěží, a pečovat v odpovídající kvalitě o přípravu 

sportovní reprezentace. Proto odborníci, přes některé významné úspěchy českého 

sportu, stále častěji upozorňují, že současní úspěšní reprezentanti nebudou mít 

v krátkém čase své stejně úspěšné následovníky. Proto občanská sdružení v tělesné 

výchově a sportu hodnotí současný stav jako kritický s tím, že bez podpory státu a obcí 
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je spolková tělovýchova vážně ohrožena, a to zvláště u mládeže (Koncepce státní 

politiky v tělovýchově a sportu v České republice, 1999). 

Uspořádání jednotlivých odvětví vytváří velmi složitou hierarchii. Každé 

sportovní odvětví spadá pod určitý svaz, federaci, asociaci či unii, některá odvětví mají 

své vlastní svazy. Tyto svazy jsou zastřešovány organizacemi nebo fungují jako 

samostatná sdružení. 

V následujících kapitolách jsou představeny nejdůležitější občanská sdružení 

v tělovýchově a sportu v České republice. 

4.2. Český svaz tělesné výchovy a sportu 

Český svaz tělesné výchovy a sportu (ČSTV), nejdůležitější organizace pro 

řízení tělesné výchovy a sportu, je dobrovolné sdružení sportovních, tělovýchovných a 

turistických svazů s celostátní působností, tělovýchovných jednot a sportovních klubů i 

jejich sdružení, jsou-li ustavena jako občanská sdružení podle zákona o sdružování 

občanů č.83/1990 Sb. 

ČSTV vznikl11. března 1990 sdružením 43 svazů a 5 521 tělocvičných jednot a 

sportovních klubů. Jeho posláním je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, 

sportovní reprezentaci České republiky a přípravu na ni. Svaz také zastupuje a chrání 

práva a zájmy sdružených subjektů, poskytuje jim požadované služby a vytváří vhodné 

podmínky ke vzájemné spolupráci. Svým pojetím činnosti a organizační strukturou 

odpovídá ČSTV evropskému standardu nevládních spolkových tělovýchovných a 

sportovních organizací. ČSTV je organizace demokratická, nezávislá a nepolitická, 

respektující plnou samostatnost a odpovědnost sdružených subjektů. Spolupracuje s 

celou řadou dalších sportovních organizací, např. s Českým paralympijským výborem. 

Národní sportovní svazy jsou samostatná, dobrovolná občanská sdružení. 

Sportovní svazy řídí a organizují činnost v příslušném sportu na území ČR, hájí zájmy 

sdružených subjektů a zabezpečují státní reprezentaci ČR. Národní sportovní svazy 
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mohou být řádným, nebo přidruženým členem ČSTV1 • K 31. prosinci 2006 je v řádném 

i přidruženém členství v ČSTV 91 svazů, 9 231 TJ a SK s 1 504 289 členy 

(http://www.cstv.cz, 22.1.2008). 

4.3. Česká obec sokolská 

Česká obec sokolská (ČOS) je dobrovolný a nezávislý demokratický spolek, 

jehož posláním je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů. Při uskutečňování tohoto 

cíle vychází z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fugnera. Téměř 190 000 členů 

ČOS se dobrovolně věnuje sportům, pohybovým aktivitám v oddílech sokolské 

všestrannosti a kulturní činnosti, především ve folklórních a loutkářských souborech. 

Organizačními jednotkami tohoto spolku jsou tělocvičné jednoty Sokol, které jsou 

sdruženy do 42 sokolských žup. Česká obec sokolská považuje zahraniční 

sokolské organizace za bratrskou součást sokolského hnutí. Univerzální hodnotou 

sokolství je všestrannost tělesného, duševního a sociálního rozvoje osobnosti člověka 

(www.sokol-cos.cz, 22.1.2008). 

4.4. Sdružení sportovních svazů České republiky 

Sdružení sportovních svazů České republiky (SSS ČR), do května 2003 známé 

pod názvem Sdružení technických sportů a činností České republiky (STSČ ČR), je 

dobrovolným svazem 16 samostatných občanských sdružení reprezentujících sportovní 

odvětví a činnosti v oblasti letectví a parašutismu, motorismu, střelectví, biatlonu, 

branně-technických sportů, sportovní kynologie, radioamatérského sportu, sportovního 

modelářství, sportovního potápění, vodáctví, pobytu v přírodě a vysokoškolského 

technického sportu. Základním posláním Sdružení sportovních svazů ČR je především 

vytvářet podmínky, hájit a prosazovat zájmy svazů související s rozvojem zájmové a 

technické činnosti dětí, mládeže a občanů v oblasti masové tělovýchovy, výkonnostního 

a vrcholového sportu. S počtem 273 439 členů, organizovaných ve 2 763 klubech, je 

1 Sportovní svazy ČSTV a dalších občanských sdružení v tělovýchově a sportu uvedených v kapitolách 
4.2. - 4.9. jsou uvedeny v Příloze. 
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Sdružení sportovních svazů ČR po Českém svazu tělesné výchovy druhým největším 

občanským sdružením působícím na území ČR (www.sporty-cz.cz, 20.2.2008). 

4.5. Česká asociace sportu pro všechny 

Činnost České asoctace sportu pro všechny (ČASPV) vychází z idejí Dr. 

Miroslava Tyrše a navazuje na tradice spolkové tělovýchovy československého státu na 

území nynější České republiky a na činnost Svazu základní a rekreační tělesné výchovy. 

Svoji činnost rozvíjí v souladu s moderním světovým hnutím "Sport pro všechny". 

Posláním ČASPV je metodicky a organizačně podporovat rozvoj rekreační tělesné 

výchovy a sportu na území České republiky, hájit zájmy svých individuálních členů a 

sdružených subjektů a prosazovat jejich oprávněné požadavky. 

Česká asociace Sport pro všechny sdružuje 6 sportovních svazů s 250 000 

registrovanými členy (www.caspv.cz, 20.2.2008). 

4.6. Asociace školních sportovních klubů 

Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR) byla založena roku 1992. 

Působí ve všech okresech České republiky a sdružuje více než 250 000 žáků základních 

a studentů středních škol. Program činnosti, uskutečňovaný ve školním sportovním 

klubu většinou učiteli a profesory TV, je zaměřen na podněcování a podporu 

pohybových aktivit v době mimo vyučování. Zejména se jedná o základní aktivity, 

zaměřené na vyvolání prvotního zájmu o pohyb jako součást denního režimu mládeže 

bez výrazného důrazu na výkonnost. Posláním AŠSK ČR je připravovat pro žáky a 

studenty přitažlivý program, vytvářet u nich kladný vztah k pravidelné pohybové 

činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat alternativu pro 

volný čas, a tak přispívat k aktivní primární prevenci kriminality a zneužívání 

návykových látek (www.ftvs.cuni.cz, 20.2.2008). 
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4.7. Autoklub České republiky 

Autoklub České republiky (AČR) je samostatným suverénním a dobrovolným 

občanským sdružením zájemců o motorismus a činnost v AČR. Sdružuje nebo sám 

vytváří federace, svazy, asociace, kluby a členy. Autoklub České republiky řídí a 

finančně podporuje výchovu sportovních talentů a reprezentace České republiky, 

investuje do údržby stávajících sportovních areálů a do jejich dalšího rozvoje. Je také 

pořadatelem většiny motoristických sportovních podniků v České republice včetně 

mistrovství Evropy a světa. V současné době AČR registruje na 200 000 členů 

sdružených v téměř 700 klubech, působících na území celé České republiky 

(www.autoklub.cz, 21.2.2008). 

4.8. Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů 

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů (ATJSK ČR) je střešní 

organizace sdružující tělovýchovné jednoty a sportovní kluby z celé republiky na 

principu dobrovolnosti a zájmu. ATJSK ČR vytváří optimální podmínky k provozování 

sportu, tělovýchovy, turistiky, osvětové či hospodářské činnosti, a to jak po stránce 

ekonomické, tak legislativní (www.atjsk.cz, 21.2.2008). 

4.9. Orel 

Sdružení Orel je pokračovatelem stejnojmenné organizace založené v roce 1909 

a sjednocuje sportovní a tělovýchovné spolky a organizace, které se inspirují zásadami a 

tradicemi křesťanství. Smyslem činnosti je provozování sportu a tělovýchovy a 

organizování duchovních, kulturních a sociálně výchovných aktivit. Orel má v současné 

době 17 000 členů, kteří jsou členy téměř 250 jednot. Na celém území České republiky 

je celkem 23 žup (www.orel.cz, 21.2.2008). 
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4.10. Samostatná občanská sdružení 

Ostatní sporty, které nejsou zastřešeny žádnou vyšší organizací, vystupují jako 

samostatná občanská sdružení. 

V následující tabulce jsou samostatná občanská sdružení seřazena podle počtu 

registrovaných členů. Kolektivní sporty a počet jejich členů jsou zvýrazněny modře. 

Tabulka 4.1. 

Samostatná občanská sdružení 

Občanské sdružení Počet členů 

Ceský střelecký svaz 19 990 

Ceská skateboardová asociace 14000 

Svaz sálového fotbalu CR 5 888 

Asociace hokejbalových klubů 4284 

česká federace aikido 1 772 

Ceská asociace frisbee 971 

Ceská asociace rogainingu a horského orientačru'ho běhu 900 

Western Riding Club 697 

Ceský svaz interkrosu 605 

Asociace českého snowboardingu 350 

Ceský balonový svaz 282 

Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Koncepce státní politiky 

v tělovýchově a sportu v České republice 
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5. STÁTNÍ PODPORA SPORTU 

5.1. Legislativní a institucionální uspořádání 

Sportovní kluby stejně jako jiné ekonomické subjekty působí v určitém právním 

prostředí, které ovlivňuje jejich ekonomickou činnost. Legislativa je koncipována na 

dvou úrovních. 

První úroveň tvoří soubor všeobecných právních norem, vyhlášek a 

souvisejících právních předpisů. Jednotlivé právní předpisy více či méně ovlivňují 

činnost sportovních klubů, které při své činnosti vstupují do různých právních vztahů, 

na které jsou aplikovány příslušné právní předpisy. Jedná se především o právní úpravu 

postavení sportovních klubů, jejich vzniku, hospodaření a všech zákonem regulovaných 

vztahů. Pro běžnou činnost jsou nejdůležitější: občanský zákoník, obchodní zákoník, 

zákon o sdružování občanů, živnostenský zákon, zákon o účetnictví, zákoník práce, 

zákon o zaměstnanosti a především celý soubor daňových předpisů. 

Druhou úroveň legislativního prostředí tvoří vnitřní předpisy jednotlivých 

sportovních asociací (ČSTV, Sokol, ČASPV či sportovních svazů). Mezi hlavní vnitřní 

legislativní předpisy sportovních asociací patří registrační a soutěžní řád, arbitrážní a 

disciplinární řád a pro daňové účely přestupní řád. Tyto předpisy upravují právní vztahy 

mezi subjekty dané asociace. 

Mezi nejdůležitější dokumenty uzavírající legislativní rámec sportu v České republice 

jsou (Slepička, 2000) : 

• Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu 

• Národní program rozvoje sportu pro všechny 

• Zásady komplexního zabezpečení státní sportovní reprezentace, včetně systému 

výchovy sportovních talentů 
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5.2. Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu 

V souladu s trendy zabezpečení sportu ve vyspělých zemích Evropy a 

evropskými dokumenty o sportu - Evropská charta sportu, Kodex sportovní etiky, 

Evropská charta sportu pro všechny - zpracoval odbor tělovýchovy a sportu "Koncepci 

státní politiky v tělovýchově a sportu v ČR", kterou projednala a schválila vláda 6. 

ledna 1999. V této koncepci jsou vyjádřeny hlavní strategické cíle a dále související, 

nebo navazující úkoly, které je třeba aktuálně i do budoucna, podle společenských 

možností, řešit na úseku organizace a obsahu tělovýchovného procesu, dále legislativy a 

ekonomiky. Je to v podstatě snaha o zásadní definování společenské úlohy a 

hodnotového postavení tělesné výchovy a sportu, návrh vhodného způsobu financování, 

efektivní a účelové zabezpečování státní sportovní reprezentace, a s tím související péče 

o sportovně talentovanou mládež, posouzení obsahu a forem tělesné výchovy a sportu 

dětí, mládeže i dospělých a v neposlední řadě stanovení úlohy státu, regionů a místních 

orgánů státní správy v systému (Slepička, 2000). 

V uvedené koncepci byly formulovány hlavní úkoly, které se dotýkají 

podstatných částí systému a jejichž další zpracování určí konkrétní cíle, postupy, 

způsoby spolupráce všech zainteresovaných subjektů, jmenovitou odpovědnost i 

termíny plnění (Malý, 2001). 

5.3. Financování sportu 

Někdy se říká: "Finance až na prvním místě." (Edger, 2005, s.51) 

V současnosti existují v českém sportovním hnutí pro sportovních klub, jakožto 

základní jednotku sportovních svazů, čtyři různé názvy: tělovýchovné jednoty, 

tělocvičné jednoty, sportovní kluby a sportovní odbory. Pro všechny tyto formy je 

nezbytné hospodařit, především tedy získávat finanční prostředky pro svoji sportovní a 

tělovýchovnou činnost. Bez financování, rozpočtování a vedení účetnictví nemůže klub 

fungovat. I v dnešní době se sportovní kluby řídí základními zásadami, které formuloval 
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Miroslav Tyrš. Jedná se o dobrovolnost, svépomoc a soběstačnost. Při dodržování 

těchto zásad Sl sportovní organizace udržují určitý stupeň nezávislosti 

(http://www.nb.vse.cz, 15.2.2008 ). 

Státní forma financování je pro široké spektrum tělovýchovných a sportovních 

subjektů naprosto nezbytným a pro jejich činnost a přežití důležitým zdrojem. 

Nejdůležitějším subjektem v České republice, pod jehož patronaci spadá financování 

sportu, je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

Systém financování doznal řady změn. Od roku 1990 se postupně formoval nový 

systém ekonomického zajištění tělovýchovy a sportu. Byly vytvořeny podmínky pro 

vznik vícezdrojového financování sportu a tělovýchovy, kde státní rozpočet se svými 

výdaji hraje jednu z rozhodujících rolí. Financování sportu z veřejných zdrojů bylo do 

konce roku 2000 upraveno zákonem č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření 

s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice ve znění 

pozdějších předpisů. 

Ze státm'ho rozpočtu jsou poskytovány investiční a neinvestiční dotace 

občanským sdružením na veřejně prospěšné programy, na státní sportovní reprezentaci, 

činnost rezortních sportovních center a na výstavbu a technickou obnovu sportovních 

zařízení. Sportovní organizace dále získávají finanční prostředky z vlastní činnosti, 

členských příspěvků, sponzoringem právnických a fyzických osob, z loterií a sázkových 

her SAZKA a.s., v řadě případů jsou podporovány z rozpočtu krajů a obcí. Nesmíme 

také opomenout příjmy z reklamy, vysílacích práv a merchandisingu (Koncepce státní 

politiky v tělovýchově a sportu v České republice, 1999). 
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Schéma5.1. 

Základní schéma vlcezdrojového financování 

Dotace 
ze SR 

Výnos a.s. 
Sazka 

Disponibilní fond 
sportu a tělovýchovy 

Členské 
příspěvky 

Pramen: NOVOTNÝ, J.: Ekonomika sportu. 1. vydání, Praha: VŠE, 2000 

5.3.1. Příjmy českých sportovních klubů 

Struktura příjmů sportovních klubů z hlediska podílu jednotlivých položek na 

celkových příjmech je odlišná od běžné struktury ve vyspělejších zemích, kde 

především příjmy ze vstupného a prodeje marketingových a vysílacích práv tvoří 

značný podíl na celkových příjmech. 

Vlastní zdroje: 

• Členské příspěvky 

• Příjmy ze sportovní činnosti 
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• Příjmy ze společenské a dobročinné činnosti organizované klubem 

• Příjmy z reklam a pronájmu klubového majetku 

• Příjmy z prodeje klubových práv a klubového majetku 

• Příjmy z doplňkových obchodních aktivit 

• Příjmy z vkladů na účtu klubu a výnosy z cenných papírů 

Vnější zdroje: 

• Dary a podpora od fyzických a právnických osob 

• Dotace, subvence a granty od svazových orgánů, orgánů střešních sportovních 

institucí 

• Dotace, subvence a granty ze státního rozpočtu, případně z rozpočtu krajů a obcí 

České tělocvičné jednoty a kluby jsou vlastníky 2/3 všech sportovních a 

tělovýchovných zařízení, čímž je podstatně ovlivněna jejich příjmová struktura. 

Rozhodující část finančních zdrojů (60 -75 %) používají na financování těchto zařízení 

(Koncepce státní politiky v tělovýchově a sportu v České republice, 1999). 

Příjmy ze vstupného na sportovní akce nehrají v příjmové struktuře významnou 

roli. Ještě menší podíl mají členské příspěvky, které se dostávají pod hranici 5%. 

Rozhodující význam mají především příjmy z doplňkových činností, které jsou 

zdaňovány a ve značné míře jsou vázány na majetek. Snahou je, aby příjmy z pronájmu 

tělovýchovných zařízení pokryly minimálně provozní náklady a případně vydělaly více. 

To způsobuje, že tyto příjmy jsou vyšší než příjmy ze sportovních akcí. U 

jednooborových tělovýchovných jednot bývají rozhodujícím příjmem dary živnostníků, 
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případně jejich sponzorství v podobě reklamy a další doplňkové činnosti z kulturní 

oblasti. Majetek TJ dovoluje zabezpečit tréninky a sportovní akce pro vlastní členy, dále 

zaručuje jistý stupeň nezávislosti a tím snižuje tlaky na příjmové straně rozpočtu. 

Oproti západoevropským sportovním klubům jsou česká občanská sdružení 

vlastníky Sazky, největší loterijní společnosti ve státě. Výtěžek ze sázení je osvobozen 

od zdanění a podle akcionářského podílu se rozděluje mezi zastřešující sportovní 

orgamzace. 

Odlišná situace je v české fotbalové extralize a extralize ledního hokeje. Zde 

kluby působí ve formách obchodních společností: ve formě akciových společností, 

respektive společnost s ručením omezeným. Česká republika patří mezi státy s nízkou 

návštěvností sportovních utkání. Z tohoto pohledu tvoří příjmy ze vstupného nepatmý 

podíl v příjmech klubů. U většiny extraligových družstev hrají významnou roli příjmy 

od sponzorů. Výjimku tvoří přední české kluby, které jsou závislé na transferové 

politice. Zdá se, že hlavním úkolem klubů je vyhledávání talentů a jejich následný 

prodej do zahraničí. České kluby jsou ve svých příjmech závislé především na 

regionálních zdrojích a v mnoha případech jsou jejich spoluvlastníky i samosprávy měst 

(http://www.nb.vse.cz, 15.2.2008). 
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6. MARKETINGOVÝ VÝZKUM 

6.1. Úvod do marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum je disciplína vycházející z poznatků řady vědních oborů 

matematiky, statistiky, ekonometrie, psychologie, sociologie, informatiky a dalších. 

Postupně si vybudovala svůj specifický systém metod a postupů pro práci 

s marketingovými informacemi, který se neustále obnovuje a aktualizuje v závislosti na 

vývoji těchto vědeckých oborů (Přibová, 1996). 

6.2. Definice marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum je systematické určování, shromažďování, analyzování a 

vyhodnocování informací, týkajících se určitého problému, před kterým firma stojí 

(Kotler, 2001). 

Podle Přibové (1996) je marketingový výzkum funkce, která spoJUJe 

spotřebitele, zákazníka a veřejnost s marketingovým pracovníkem prostřednictvím 

informací užívaných k zjišťování a defmování marketingových příležitostí a problémů, 

k tvorbě, zdokonalování a hodnocení marketingových akcí, monitorování 

marketingového úsilí a k zlepšení pochopení marketingu jako procesu. Marketingový 

výzkum specifikuje požadované informace podle vhodnosti k řešení těchto problémů, 

vytváří metody pro sběr informací, řídí a uskutečňuje proces sběru dat, analyzuje 

výsledky a sděluje zjištěné poznatky a jejich důsledky. 

Jinými slovy, marketingový výzkum spočívá ve specifikaci, shromažďování, 

analýze a interpretaci informací, které slouží jako podklad pro rozhodování v procesu 

marketingového řízení. Informace poskytované marketingovým výzkumem umožňují: 

• porozumět trhu, na kterém firma podniká nebo hodlá podnikat, 

24 



• identifikovat problémy spojené s podnikáním na tomto trhu a identifikovat 

příležitosti, které se na něm pro podnikání vyskytují nebo mohou vyskytnout, 

• formulovat směry marketingové činnosti, 

• hodnotit výsledky marketingové činnosti. 

6.3. Druhy marketingového výzkumu 

Marketingový výzkum se uplatňuje v řadě funkčních aplikací. Existuje mnoho 

variant členění marketingového výzkumu. Za nejdůležitější se považují ta členění, která 

dělí výzkum podle cílů, které si výzkum stanoví, podle použitých podkladových 

materiálů, nebo podle metod používaných ke sběru dat. 

K základním typům výzkumu, které se odlišují především hlavní oblastí zkoumaní, patří 

(Zbořil, 2003): 

• výzkum trhu 

- zkoumání rozsahu, umístění a charakteristik trhu, analýza trhu a prognóza jeho vývoje 

• výzkum konkurence 

- identifikace hlavních konkurentů a charakteristik ke specifikaci jejich relativního 

postavení na trhu, jejich chování, popř. jejich záměry 

• výrobkový výzkum 

zjištění oblíbenosti nových či existujících výrobků spotřebiteli, specifikace 

charakteristik výrobků, které by měly odpovídat přáním a potřebám zákazníků, popř. na 

hodnocení konkurenčních výrobků 
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• výzkum propagace 

- výběr nejvhodnějších propagačních médií, hodnocení a měření účinnosti propagace 

• výzkum distribučních cest 

-nezbytné pro stanovení účinných cest a metod prodeje 

• cenový výzkum 

- měření citlivosti poptávky na různé úrovně cen, analýza konkurenčních cen, podklady 

nezbytné pro řešení otázek cenové politiky a cenové tvorby 

Marketingový výzkum se v praxi často rozlišuje na (Zbořil, 2003): 

• kvantitativní 

-zaměřuje se na získávání informací o četnosti výskytu jednotlivých skutečností 

- účelem je získat číselné údaje 

• kvalitativní 

- spočívá ve zjišťování hlubších příčin mezi jednotlivými skutečnostmi 

-.účelem je zjistit motivy, mínění a postoje spotřebitelů vedoucí kjejich určitému 

chování 

26 



6.4. Proces marketingového výzkumu 

Každý proces marketingového výzkumu se vyznačuje určitými zvláštnostmi, které 

vyplývají z jedinečné povahy zkoumaných problémů. V průběhu každého výzkumu 

však můžeme obecně rozlišit dvě hlavní etapy. 

1. etapa přípravy výzkumu 

2. etapa realizace výzkumu 

V rámci těchto etap se dle Zbořila (2003) uskutečňuje několik za sebou 

následujících kroků, které spolu úzce souvisí a navzájem se podmiňují. Každá fáze 

jednotlivých etap tvoří samostatný, ale velmi důležitý celek. Vzájemná závislost 

jednotlivých kroků může vést k tomu, že případné chyby, které se projeví již na začátku 

výzkumu, mohou vážně ohrozit, respektive znehodnotit výsledky v následujících fázích. 

Přípravná fáze výzkumu zahrnuje kroky vedoucí k vytvoření předpokladů pro 

realizaci výzkumu. Jedná se o: 

• určení cíle výzkumu, definování výzkumného problému, určení přínosu výzkumu, 

• specifikaci potřebných informací, 

• určení zdrojů informací, 

• stanovení metod a technik sběru informací, 

• určení velikosti vzorku, 

• vypracování projektu výzkumu. 
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Realizace výzkumu se opírá o připravený projekt, který zahrnuje tyto kroky: 

• shromáždění informací, 

• zpracování a analýza informací, 

• zpracování závěrečné zprávy, prezentace výsledků výzkumu. 

Zjednodušeně můžeme efektivní marketingový výzkum vyjádřit v následujících pěti 

krocích (Kotler, 2001): 

1. Specifikace problému a stanovení výzkumných cílů 

2. Sestavení plánu výzkumu 

3. Sběr informací 

4. Analýza informací 

5. Prezentace výsledků 

V následujících kapitolách si rozebereme jednotlivé fáze výzkumu. 

6.4.1. Specifikace problému a stanovení výzkumných cílů 

"Definování problému spočívá ve všestranném osvětlení účelu výzkumu a 

v přesném vymezení jeho cílů." (Zbořil, 2003, s.18) 

Prvním a zároveň nejdůležitějším krokem je precizní definování zkoumaného 

problému a cíle, kterého chceme dosáhnout. Musíme se vyvarovat jeho příliš široké, 

nebo naopak příliš úzké specifikaci. 

28 



Stanovení cíle se může zdát jako jednoduchá věc, jedná se však o velice složitý a 

podstatný krok. Můžeme říci, že dobře definovaný problém je napůl vyřešený problém. 

U všech výzkumných projektů není možné jednoznačně určit cíle jejich řešení. 

Některé výzkumy mají badatelský charakter, kdy je jejich cílem shromáždit předběžné 

údaje pro osvětlení povahy zkoumaného problému a k navržení možných alternativních 

řešení. Některý výzkum má charakter popisný a jeho cílem je popsat určité veličiny, 

jiný má zase charakter kauzální, jehož účelem je vyřešit vztahy mezi příčinami a jejich 

důsledky (Kotler, 2001). 

CílvVzkumu 

Cílem mého výzkumu je zmapovat popularitu a sledovanost kolektivních sportů 

u obyvatel Prahy věkové skupiny 15 - 30 let a zjistit, zda jsou aktivními či pasivními 

účastm'k:y sportovního dění a jaká média využívají ke sledování sportovních událostí. 

Dalším cílem je zjistit, jaké sporty jsou jejich nejoblíbenější a které se naopak těší nízké 

popularitě. Také zjistím, jaké jsou názory mladých lidí na rozdělování finančních 

prostředků, respektive které sportovní reprezentace by preferovali při přerozdělování 

peněz ze státního rozpočtu. A následně porovnám výsledky mezi muži a ženami. 

6.4.2. Sestaveni plánu výzkumu 

Druhým krokem je sestavení efektivního plánu pro sběr potřebných informací. 

Pro schválení plánu je potřebné vědět, jaké náklady bude jeho realizace vyžadovat. Aby 

byl marketingový výzkum efektivní, je důležité, aby náklady na něj vynaložené byly 

nižší než zisk, který výzkum přinese. Při sestavování plánu výzkumu je třeba 

rozhodnout, jaké informační zdroje, výzkumné přístupy, metody, plány výběru a 

kontaktování respondentů budou použity (Kotler, 2001). 
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Informační zdroje 

Informace, které jsou získány v procesu marketingového výzkumu, musí být 

relevantní pro řešení daného problému, validní, spolehlivé a dostatečně rychle a s 

přijatelnými náklady získané. 

Existuje velké množství zdrojů informací, nejobecněji tyto informační zdroje 

můžeme rozdělit na (Zbořil, 2003): 

• primární - získány prostřednictvím vlastního výzkumu, v dané formě nebyly dříve 

publikovány, 

• sekundární - byly již dříve shromážděny jinou osobou za jiným účelem a jsou i 

nadále k dispozici, pro náš výzkum jsou považovány za relevantní. 

Při výzkumu se berou jako první v potaz zdroje sekundárních údajů. Tyto zdroje 

dále dělíme na interní, jedná se především o evidenční záznamy, nebo externí, k nimž 

patří veškerá literatura a dokumentace, kterou můžeme využít pro čerpání významných 

informací pro výzkum; zde se jedná o statistické přehledy a odborné publikace, 

výzkumné zprávy, periodika, data z marketingových agentur, počítačové databanky, 

atp. Jednotlivci nebo organizace představují zdroje primárních údajů, které mohou být 

také děleny na interní, např. odpovědní pracovníci podniku zadávajícího výzkum, nebo 

externí, např. pracovníci hospodářských orgánů, experti, konzultanti, ale především 

nakupující organizace a spotřebitelé. 

Výzkumné přístupy 

Metody sběru informací jsou velmi rozmanité. Při shromažďování primárních 

dat používáme 4 základní přístupy (Přibová, 1996): 

• pozorování 

• skupinové orientované dotazování 

•průzkum 
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• experiment 

Nástroje výzkumu 

Marketingoví výzkumníci mohou při sběru dat, respektive primárních informací, 

používat dva základní nástroje, a to: 

• dotazníky 

• technické prostředky 

Dotazníky jsou pro svoji pružnost nejčastěji používaným nástrojem sběru 

informací. Musí být však velice pečlivě sestaveny, jednotlivé otázky musí být jasně a 

srozumitelně formulovány. K odstranění špatných otázek by měla sloužit pilotáž, při 

které tazatel provádí výzkum na malém vzorku respondentů. 

Při tvorbě dotazníků rozlišujeme mezi otázkami otevřenými a uzavřenými. 

Otázky s uzavřeným koncem předem stanovují výčet možností, mezi nimiž si 

respondenti vybírají, naopak u otázek s otevřeným koncem se respondentům možnosti 

nenabízejí. 

Plán výběru 

Je důležité navrhnout plán výběru respondentů, který zahrnuje (Kotler, 2001): 

• výběrovou jednotku (kdo má být pozorován) 

• velikost výběrového souboru (kolik lidí by mělo být pozorováno) 

• vytváření výběrového souboru (jak by respondenti měli být vybíráni) 

Metody kontaktování 

V úvahu přichází osobní, písemný a telefonický kontakt, konkrétně se jedná o 

(Přibová, 1996): 

• osobní dotazování 
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• interview 

• dotazník zaslaný poštou (i elektronickou) 

• dotazování telefonem 

Plán vVgkumu 

Ve svém výzkumu budu vycházet z primárních zdrojů informací a jako nástroj 

výzkumu použiji dotazník, který jsem zkonstruovala na základě dotazníku PhDr. 

Vladimíra Janáka CSc. a Ing. Pavla Berky, CSc. Jednotliví respondenti budou 

kontaktováni písemně, kdy jim dotazníky budou rozeslány elektronickou poštou, a 

formou osobního dotazování. 

Cílovou skupinou respondentů je obyvatelstvo Prahy ve věku 15 až 30 let, dotazník 

proto obsahuje jen dvě demografické otázky: pohlaví a vzdělání respondentů. 

1. Pohlaví 

2. Vzdělání 

1.1. muž 

1.2. žena 

2.1. základní 

2.2. základní - vyučen bez maturity 

2.3. střední s maturitou 

2.4. střední nadstavbové 

2. 5. vysokoškolské 

2. 6. ostatní 
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Další otázka zjišťuje vztah dotazovaného ke sportu. Jedná se o otázku uzavřenou; jejím 

cílem je zjistit aktivní či pasivní přístup respondenta ke sportu. 

3. "Sportujete sám?" 

3.1.ANO 

3.1.1 Ano - aktivně, pravidelně 

3.1.2. Ano - nepravidelně, rekreačně 

3.2.NE 

Následující dvě otázky, respektive otázky č. 4 a 5 se týkají frekvence sledovanosti 

sportu a konkrétních médií, které dotazovaný využívá pro sledování sportovních 

informací. Může si vybrat z nabídky různých televizních stanic, radia, tištěných 

periodik a internetu. 

4. "Zajímáte se o sport, sledujete sport nebo zprávy o sportu (TV, noviny, atp.)?" 

4.1.ANO 

4.2. Ano - denně 

4.3. Ano - často, pravidelně 

4.4. Ano - nepravidelně, občas 

4.5.NE 

5. "Pokud sledujete sport (odpověděli jste ano), ve kterých médiích?" 

5.1. TV 

5.1.1. ČT 1, ČT 2, ČT 4 

5.1.2. Nova 

5.1.3. Prima 

5.1.4. Jiné (satelity, kabel apod.) 

5.2. ROZHLAS 

5.3. TISK 

5.3.1. Dnes (MF Dnes) 

5.3.2. Sport 

5.3.3. Právo 

5.3.4. Hospodářské noviny 
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5.3.5. Blesk 

5.3.6. Lidové noviny 

5.3. 7. Jiné (např. region. noviny) 

5.4. INTERNET 

Následující dvě otázky jsou otázky otevřené, mající za cíl zjistit preferenci jednotlivých 

sportovních disciplín, respektive které sporty jsou mezi mladší generací nejméně 

populární. Rozlišuje se zde mezi případem obecným a případem státní reprezentace. 

6. O které sporty se nejvíce zajímáte (dáváte jim při sledování prioritu)? Napište: 

Obecně Státní reprezentace 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 

7. O které se sporty či sportovní disciplíny se vůbec nezajímáte? Napište: 

Obecně Státní reprezentace 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 
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Poslední dvě otázky se týkají fmancování státních reprezentací, respektive jaké sporty 

by respondenti preferovali při rozdělování peněz ze státního rozpočtu a naopak, kterým 

sportovním reprezentacím by dali peněz méně. 

8. Které státní sportovní reprezentace byste preferoval/a při rozdělování peněz ze 

státního rozpočtu? Napište: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

9. Kterým sportovním reprezentacím byste naopak dal/a peněz méně? Napište: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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6.4.3. Sběr informací 

Sběr informací je nejen nejnákladnější fází výzkumu, ale i nejnáchylnější na 

vznik chyb. Můžeme se setkat s neochotou, nedostupností či zaujatostí respondentů. 

Díky moderním počítačovým a telekomunikačním prostředkům se metody sběru dat 

neustále zdokonalují. Některé výzkumné firmy dotazují respondenty zjednoho místa 

pomocí telekomunikačních a počítačových sítí. Tím se eliminují chyby, které by mohly 

vzniknout špatným odposlechem nebo chybným přepisem. Velkým přínosem pro firmy 

jsou inteligentní terminály. Dotazovaný zaznamenává své odpovědi přímo do počítače, 

což eliminuje revidování a kódování odpovědí, snižuje počet chyb, šetří čas a umožňuje 

okamžité statistické zpracování a vyhodnocení. 

Sběr dat 

Pro sběr informací jsem využila jak formy elektronického dotazování, které je 

nesmírně rychlé, levné a urychluje zpracování dat, neboť požadované informace jsou již 

v elektronické podobě, tak formy osobního dotazování. 

Oslovila jsem 200 mužů a žen ve věku 15 až 30 let. Návratnost dotazníků byla 

vysoká - 79%. Na základě statistických údajů o věkovém rozložení obyvatelstva, kdy 

poměr mužů a žen ve sledované věkové skupině 15-30 let je víceméně totožnf, jsem z 

vrácených dotazníků vybrala prvních 70 obdržených dotazníků zodpovězených muži a 

prvních 70 dotazníků zodpovězených ženami. Na základě údajů z těchto sto čtyřiceti 

dotazníků byl marketingový výzkum zpracován a vyhodnocen. 

2 Vycházela jsem z údajů o věkové struktuře obyvatel České republiky uveřejněných na stránkách 
Českého statistického úřadu. Ve statistické ročence je obyvatelstvo rozděleno podle pohlaví a věkových 
skupin, respektive věkových jednotek. Věková skupina 15-30 let zde není uvedena, pracovala jsem tedy 
s věkovými skupinami 15-19, 20-24, 25-29let a s věkovou jednotkou 30 let. Poměr mužů a žen ve věku 
15 až 30 let je víceméně totožný, výběrový soubor tedy dobře postihuje strukturu této věkové skupiny, a 
tak můžeme tento soubor považovat za dostatečně reprezentativní. 
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6.4.4. Zpracování výsledků výzkumu a analýza informací 

V této předposlední fázi výzkumu je hlavním úkolem odvodit ze shromážděných 

informací potřebné závěry. Dochází k sestavování údajů do tabulek, jejich třídění a 

zjišťování četnosti výskytu sledovaných veličin. U nejdůležitějších proměnných 

stanovuje průměrné hodnoty a statistické ukazatele jejich změn. 

Pro vyhodnocování informací se používají různé počítačové programy. Pro 

zpracování mého výzkumu budu pracovat s programem Excel. Získaná data budu 

prezentovat formou tabulek a přehledných grafů. 

6.4.4.1. Struktura respondentů 

V následujících tabulkách je zachyceno rozložení respondentů podle pohlaví a vzdělání. 

Rozdělení respondentů podle pohlaví 

Z celkového počtu 140 respondentů bylo dotázáno 70 mužů a 70 žen. 

Tabulka 6.1. 

Struktura výběru podle pohlaví 

POHLA VI Cetnost Procenta% 

Muži 70 50 

Zeny 70 50 

Celkem 140 100 

Pramen: vlastní zdroje 
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Složení respondentů podle vzdělání 

Respondenti byli dle své odpovědi rozděleni do šesti skupin, dle dosaženého 

nejvyššího vzdělání: základní, základní - vyučen bez maturity, střední s maturitou, 

střední nástavbové, vysokoškolské a jiné. 

Tabulka 6.2. 

Složení respondentů podle dosaženého vzdělání 

VZDĚLÁNÍ Celkem Celkem v% 

Základní 13 9,3 

Z - vyučen bez maturity 17 12,1 

Střední s maturitou 51 36,4 

Střední - nástavba 7 5,0 

Vysokoškolské 48 34,3 

Jiné 4 2,9 

Pramen: vlastní zdroje 

21,4% respondentů má základní vzdělání, o 20% více dotazovaných, respektive 

41,4% mladých ve věku 15-30 let dosáhlo středoškolského vzdělání, vysokoškolský 

titul získalo 34,3% lidí z této věkové skupiny. Velká část respondentů, kteří uvedli, že 

mají nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské zakončené maturitou, jsou studenty 

vysokých škol. Jednotlivé zastoupení respondentů je tedy mírně posunuto ve prospěch 

vyššího vzdělání. 

Dle statistických údajů o věkové struktuře a vzdělání obyvatelstva uveřejněných 

Českým statistickým úřadem můžeme považovat výběrový soubor respondentů jak 

z kvantitativního, tak z kvalitativního hlediska za dostatečně reprezentativní. 
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6.4.4.2. Vztah respondentů ke sportu a sledovanost sportu 

V této části výzkumu jsem sledovala vztah respondentů ke sportu, zda aktivně 

provozují sportovní činnost, zda se o sport zajímají a jaká masmédia využívají 

k sledování sportovního dění. 

Sportujete sám/a? 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda respondenti aktivně sportují, nebo jestli si 

zasportujíjenjednou za čas či vůbec sport neprovozují. 

Tabulka 6.3. 

Vztah respondentů k provozování sportovní činnosti 

SPORTOVNÍ ČINNOST Celkem Celkem v% 

Aktivně, pravidelně 62 44,3 

Rekreačně, nepravidelně 68 48,6 

Nesportuji 10 7,1 

Pramen: vlastní zdroje 

Jak můžeme z tabulky vidět, je jen m1mmum mladých lidí, které by 

neprovozovalo nějaký sport. Sport je nejen prospěšný pro udržení dobrého zdraví a 

kondice, ale je také prostředkem v boji proti negativním sociálním jevům. Možností, jak 

trávit volný čas, je nespočet a sport patří mezi nejvíce oblíbené činnosti. Stále se 

objevují nové a nové sporty, které jsou přístupnější stále širším vrstvám veřejnosti- ať 

už po stránce finanční, tak stránce výkonnostní. 

Sport je hojně vyhledáván mladými lidmi. Je to dáno tím, že mladí lidé mají více 

volného času než střední a starší generace, která musí svůj čas rozdělovat nejen mezi 

práci a zábavu, ale musejí se věnovat i rodině. 
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Dalším faktorem je nabídka sportovních center, jež je více orientována na mladší 

generaci. Většina sportovních center nabízí studentům zvýhodněné vstupné, a tak si 

stále více mladých lidí může dovolit využívat nabídky různých sportovních aktivit. 

Vedle nabídky sportovních center bych také zmínila nabídku vzdělávacích 

institucí. V dnešní době každá vysoká škola, vedle možnosti volitelné tělesné výchovy, 

nabízí studentům možnost využití svých sportovních prostor i v době mimo vyučování. 

To zvyšuje možnost rozvoje sportu a sportovního vyžití mladých lidí. 

Všechny tyto aspekty - časová pružnost, cenová a fyzická dostupnost - se 

odrážejí v rozsahu sportovních aktivit mladých lidí, který má neustále stoupající 

tendenci. 

Graf6.1. 
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že téměř 93 % mladých lidí ve věku 15-30 let 

provozuje nějaký sport. 44,3% mladých sportuje aktivně a pravidelně, což znamená, že 

se sportu věnují na závodní úrovni, jsou členy sportovních klubů a účastní se různých 

soutěží. 

Aktivní sportovec však nemusí být jen ten, kdo se sportu věnuje na závodní 

úrovni. Stačí, aby se pravidelně, několikrát týdně věnoval určitému sportu. Zde bych 

především uvedla návštěvu fitness centra, ať už se jedná o cvičení v posilovně či různé 

formy aerobiku a plavání v bazénu. Tyto druhy cvičení jsou v poslední době velice 

rozšířené mezi mladou generací, a nejen jimi. 

Rekreačně a nepravidelně se sportu věnuje 48,6 %mladých. Do této skupiny 

patří lidé, kteří sport provozují jen několikrát do roka, jejich sportovní činnost tedy není 

nějak pravidelná. Může se jednat o týdenní lyžování v horách, jarní cyklistické výlety, 

letní horské túry nebo přátelské turnaje. 

Jen 7,1 %respondentů odpovědělo, že se sportu nevěnuje vůbec. 

Jaké jsou rozdíly v provozování sportovní činnosti mezi muži a ženami zachytí 

následující tabulka a grafy. 

Tabulka 6.4. 

Provozování sportovní činnosti mezi muži a ženami 

SPORTOVNÍ CINNOST Muži Muži v% Zeny Zenyv% 

Aktivně, pravidelně 35 50,0 27 38,6 

~epravidelně,rekreačně 29 41,4 39 55,7 

~esportuji 6 8,6 4 5,7 

Pramen: vlastní zdroje 
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Graf6.2. 
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Jak můžeme z grafu vidět, polovina mužů se sportu věnuje aktivně a pravidelně. 

Je to dáno tím, že muži mají obecně mnohem větší vůli než ženy, sport berou jako 

způsob odreagování se, vybití a také jako možnost nahrání síly a překonávání vlastních 
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hranic. Můžeme říci, že muži si ve sportu chtějí neustále něco dokazovat a neustále se 

zdokonalovat. 

Více než jedna třetina žen, 39%, sportuje aktivně a pravidelně. Nepravidelně se 

však sportování věnuje 55%. Dle mého názoru je to dáno tím, že ženy nejsou ve sportu 

tolik ctižádostivé a mají i jiné koníčky a záliby než jen samotný sport, v porovnání 

s muži. 

V dnešní době vládne kult štíhlosti, podporovaný módními a lifestylovými 

časopisy, a tak každá mladá žena chce vypadat dobře. Proto v dnešní době můžeme 

potkat mnoho žen ve fitness centrech. Ženy však také často spojují sportování 

s možností setkat se s kamarádkami, popovídat a následně zajít na víno či na nákupy. 

Ženy berou víceméně sport jako součást určité kultury. 

Celková sledovanost a zájem o sport 

Sport se v České republice těší velkému zájmu. Je to dáno vynikajícími úspěchy 

našich sportovců, ať již v minulosti či v současnosti. Mnoho sportovců, respektive 

sportovkyň se stalo vzorem pro mládež, každý malý kluk či holka by se chtěli jednou 

svému idolu vyrovnat, být stejně úspěšní, přinejmenším se mu alespoň trochu přiblížit. 

Je to dáno také tím, jak velký prostor v médiích je sportu věnován. Sport nás 

doslova pronásleduje na každém kroku. Sportovní dění můžeme sledovat na různých 

televizních stanicích, existují speciální sportovní kanály, o sportu se píše v mnoha 

různých periodikách - v novinách, v časopisech se sportovní tématikou, sportovní 

zprávy můžeme poslouchat v rozhlase. Co bych především zmínila je používání 

internetu k sledování sportovních přenosů a výsledků. Internet se v poslední době těší 

neustále rostoucímu zájmu. 

Jaký je zájem mladé generace o sport? Jak často sleduje sportovní dětí? Výsledky jsou 

zpracovány v následující tabulce. 
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Tabulka 6.5. 

Celková zájem a sledovanost sportu 

SLEDOV ANOST Celkem Celkem v% 

Ano-denně 34 24,3 

Ano - často, pravidelně 40 28,6 

Ano - občas, nepravidelně 57 40,7 

Ne- o sport se nezajímám 9 6,4 

Pramen: vlastní zdroje 

Z výsledku průzkumu vyplývá, že více než polovina obyvatel ve věku 15-30 let, 

přesně 52,9% mladých sleduje sport denně či velmi často a pravidelně. Dalších 40,7% 

sleduje sportovní dění nepravidelně. Znamená to tedy, že téměř 94% mladých se o sport 

zajímá a sleduje jej alespoň občas a jen 6,4% se o sport vůbec nezajímá. 

Strukturu zájmu o sport a jeho sledovanost jsem pro zpřehlednění zachytila v grafu 6.4. 

Graf6.4. 
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Jaké jsou rozdíly ve sledování sportu mezi muži a ženami zachytí následující tabulka a 

grafy. 

Tabulka 6.6. 

Sledovanost sportu mezi muži a ženami 

SLEDOV ANOST Muži Muži v% 
~ 

Zeny 

Denně 26 37,1 8 

Casto, pravidelně 21 30,0 19 

~epravidelně,občas 19 27,2 38 

~e- o sport se nezajímám 4 5,7 5 

Pramen: vlastní zdroje 
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Graf6.6. 
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Jak můžeme z předchozích dvou grafů vidět, sledování sportu patří k oblíbeným 

aktivitám. I když je sledování sportovních událostí ryze mužským koníčkem, 

v posledních letech můžeme potkávat mnoho žen přímo na sportovních stadionech, jak 

fandí svému oblíbenému týmu či svému sportovnímu idolu. Přesto jsou tu mezi muži a 

ženami ve sledování sportu mnohem větší rozdíly než v jeho provozování. Denně 

sleduje sportovní dění 37% mužů oproti ll% žen. Zde je největší rozdíl. 

Pravidelně se o sport zajímá přibližně stejné procento mladých mužů a žen. O 

pravidelné sledovanosti můžeme hovořit tehdy, kdy dotyčný sleduje sportovní dění 

vícekrát za týden. Žen, co se nepravidelně zajímá o sportovní události, je mnoho, 55%. 

To znamená, že sport ženy zajímá, baví je, ale nemají potřebu každý den sledovat 

výsledky jednotlivých zápasů a závodů, jak je tomu u jejich mužských protějšků, kteří si 

často na jednotlivé sportovce a sportovní týmy vsázejí a tudíž sledování nejrůznějších 

zápasů a jejich výsledků je pro ně součástí jejich ,,hry'' a "taktiky''. Co je velice 

zajímavé, je jen mizivé procento těch, kteří se o sport vůbec nezajímají. Výsledky jsou 

velmi překvapivé, neboť jen pouhé jedno procento tvoří rozdíl mezi ženami a muži, 

kteří se o sportovní dění vůbec nezajímají. 
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Sledovanost sportu v masových médiích 

Další otázka měla v případě předchozí kladné odpovědi zjistit, jaký typ 

masmédií respondenti pro sledování sportovních událostí používají. Měli možnost 

výběru televize, tisku, rozhlasu a internetu, kde u televize a tisku byly možnosti dále 

specifikovány. Respondenti měli možnost zatržení více odpovědí. 

Tabulka 6.7. 

Sledovanost sportu v různých typech masových médií 

MEDIA Celkem Celkem v% 

TV 129 92,1 

CT 1, CT 2, CT 4 98 70,0 

NOVA 50 35,7 

PRIMA 40 28,6 

Jiné (satelity, kabel) 45 32,1 

Rozhlas 16 11,4 

Tisk 88 62,9 

MF Dnes 42 30,0 

Sport 13 9,3 

Právo 15 10,7 

Hospodářské noviny 8 5,7 

Blesk ll 7,9 

Lidové noviny 8 5,7 

Jiné 14 10,0 

Internet 68 48,6 

Pramen: vlastní zdroje 

Z výsledku výzkumu je zřejmé, že hlavním masovým médiem pro sport je 

televize. Sportovní události sleduje v televizi 92,1% mladých, nejvíce sledované jsou 

televizní stanice veřejnoprávní České televize - ČT 1, ČT 2 a ČT 4- rovných 70%. 
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Televize Prima, Nova, satelitní a kabelové televize pak mají téměř totožnou sledovanost 

- kolem30%. 

Druhým nejfrekventovanějším médiem pro sledování sportovních zpráv je s 

62,9% tisk, z novin si s velkým předstihem vede nejlépe Mladá fronta Dnes s 30%, dále 

následují Právo, jiné, např. regionální noviny a různé specializované časopisy, Sport, 

Blesk, řadu uzavírají Lidové a Hospodářské noviny s totožnými 5, 7%. 

Téměř 50% lidí ve věku 15-30 let využívá internet pro sledování sportovních 

informací, velké oblibě se těší především online přenosy. 

Nejméně využívaným masmédiem pro sledování sportu Je rozhlas, který 

poslouchá ll ,4% respondentů. 

Pro přehlednost uvádím sledovanost sportu v jednotlivých masmédiích v 

následujícím grafu. Údaje jsou uspořádány od nejsledovanějších médií až po média 

nejméně sledovaná. 
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6.4.4.3. Popularita sportů 

V této části práce jsem zjišťovala, jaké sporty obecně jsou nejpopulárnější a také 

jaké sporty jsou nejoblíbenější z hlediska reprezentace, respektive jakým sportům lidé 

fandí při vystoupení našich českých reprezentantů na mezinárodní scéně. 

Na začátku dotazníku bylo zdůrazněno, ať respondenti myslí jak na letní, tak na 

zimní sporty. Popularitu kolektivních sportů jsem zjišťovala až po vyhodnocení všech 

sportovních disciplín, neboť hranice mezi individuálními a kolektivními sporty je 

v některých sportech opravdu tenká a mohlo by docházet k určitým nesrovnalostem a 

diskusím. V následující tabulce jsou seřazeny jednotlivé sporty podle četnosti odpovědí 

a barevně rozlišeny na individuální a kolektivní. 

~ O které sporty se nejvíce zajímáte (dáváte jim při sledování prioritu)? 

Tabulka 6.8. 

Frekvenční tabulka nejvíce obUbených sportů 

SPORT Muži Zeny Celkem % 

Lední hokej 44 40 84 60,0 

Fotbal 46 29 75 53,6 

Atletika 7 31 38 25,7 

Lyžování 20 16 36 27,9 

Volejbal 4 26 30 21,4 

Skoky na lyžích 13 16 29 20,7 

Plavání 2 13 15 10,7 

Tenis ll 4 15 10,7 

Basketbal 3 10 13 9,3 

Motosport 9 3 12 8,6 

Cyklistika 4 7 ll 7,9 

Házená 4 7 ll 8,6 

Krasobruslení 7 4 ll 7,9 
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Squash 2 9 ll 7,9 

Aerobic 4 6 10 7,1 

Pozemní hokej 2 8 10 7,1 

Běh na lyžích 6 2 8 5,7 

Florbal 2 6 8 5,7 

Golf 4 3 7 5,0 

Gymnastika o 7 7 5,0 

Rugby 6 o 6 4,3 

Tanec 2 4 6 4,3 

Futsal 3 2 5 3,6 

Bojové sporty 4 o 4 2,9 

Curling 2 2 4 2,9 

Box 4 o 4 2,9 

Beachvolejbal 2 1 3 2,1 

Softbal 1 2 3 2,1 

Snowboarding 1 2 3 2,1 

Stolní tenis 2 1 3 2,1 

Vodní pólo 3 o 3 2,1 

Hokej bal 2 o 2 1,4 

Lakros 2 o 2 1,4 

Synchroniz.plavání 2 o 2 1,4 

Triatlon 2 o 2 1,4 

Badminton o 1 1 0,7 

Orientační běh 1 o 1 0,7 

Skoky do vody 1 o 1 0,7 

Snooker o 1 1 0,7 

Střelba a lukostřelba 1 o 1 0,7 

Pramen: vlastní zdroje 
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Mezi nejoblíbenější sporty jednoznačně patří lední hokej, fotbal, atletika, 

lyžování a volejbal. Mezi kolektivními sporty si nejlépe, s velkým náskokem, vedou 

lední hokej s 60% a fotbal s 53,6 %. Tyto sporty jsou naší národní chloubou, Česká 

republika v nich dosáhla mnoha úspěchů a v médiích je jim věnován velký prostor, 

proto se tyto dva sporty těší tak velké oblibě. 

O které kolektivní sporty se nejvíce zajímají muži a o které ženy? 

Tabulka 6.9. 

Oblz'bené kolektivní sporty - muži Obll'bené kolektivní sporty- ženy 

SPORT Muži Muži v% SPORT Zeny Zenyv% 

Fotbal 46 65,7 Lední hokej 40 57,1 

Lední hokej 44 62,9 Fotbal 29 41,4 

Volejbal 20 28,6 Volejbal 16 22,9 

Basketbal ll 15,7 Pozemní hokej 9 12,9 

Házená 7 10,0 Florbal 7 10,0 

Curling 6 8,6 Basketbal 4 5,7 

Futsal 6 8,6 Házená 4 5,7 

Florbal 4 5,7 Rugby 3 4,3 

Hokejbal 4 5,7 Curling 2 2,9 

Lak:ros 4 5,7 Beachvolejbal 1 1,4 

Rugby 4 5,7 Softbal 1 1,4 

Beachvolejbal 2 2,9 Futsal o 0,0 

Pozemní hokej 2 2,9 Hokejbal o 0,0 

Softbal 2 2,9 Lak:ros o 0,0 

Pramen: vlastní zdroje 
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První tři místa u mužů a žen jsou stejná, mezi nejoblíbenější kolektivní sporty 

patří lední hokej, fotbal a volejbal. Ženy upřednostňují před fotbalem sledování ledního 

hokeje, zde je výsledek víceméně procentuelně totožný s mužskou populací. Větší 

rozdíl je zaznamenán v oblíbenosti fotbalu, kde u mužů se jedná o sport číslo jedna, žen 

však sleduje fotbal o 20% méně než mužů. I tak se jedná o velice překvapivý výsledek, 

neboť se jedná o velké procento ženské populace sledující tento víceméně mužský 

sport. Velký rozdíl mezi muži a ženami je zaznamenán u sportů jako je futsal, hokej bal 

a lakros, kdy ani jedna z mladých žen žádný z těchto tří sportů nezmínila, zatímco mezi 

muži se tyto sporty těší velkému zájmu. 

Na otázku, jaké sporty preferují mladí lidé při sledování české reprezentace, 

respondenti odpovídali méně než na otázku, jaké sporty mají obecně nejradši. Dle mého 

názoru je to dáno tím, že obě tyto otázky vnímali víceméně jako totožné, respektive 

pokud se obecně zajímají o určité sporty, je téměř jisté, že se o tyto sporty zajímají a se 

stejnou oblibou, ne-li větší, je rádi sledují i na reprezentační úrovni. Proto výsledky 

oblíbenosti kolektivních sportů z hlediska státní reprezentace jsou víceméně totožné s 

výsledky obecně nejoblíbenějších sportů, jak můžete vidět z následující tabulky, a proto 

je netřeba více komentovat. 
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Tabulka 6.10. 

Frekvenční tabulka obllbených sportů z hlediska státní reprezentace 

SPORT Celkem % 

Lední hokej 89 63,6 

Fotbal 70 50,0 

Atletika 32 22,9 

Tenis 27 19,3 

Volejbal 24 17,1 

Lyžování 21 15,0 

Skoky na lyžích 12 8,6 

Basketbal ll 7,9 

Florbal ll 7,9 

Běh na lyžích 9 6,4 

Házená 8 5,7 

Futsal 8 5,7 

Plavání 8 5,7 

Pozemní hokej 8 5,7 

Cyklistika 7 5,0 

Gymnastika 5 3,6 

Krasobruslení 5 3,6 

Rugby 5 3,6 

Veslování 4 2,9 

Aerobic 3 2,1 

Bojové sporty 3 2,1 

Curling 3 2,1 

Kanoistika 3 2,1 

Stolní tenis 2 1,4 

Tanec 2 1,4 

Motosport 1 0,7 

Softbal 1 0,7 

Pramen: vlastní zdroje 
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Tabulka 6.11. 

Oblíbené kolektivní sporty z hlediska státní reprezentace -muži 

Obllbené kolektivní sporty z hlediska státní reprezentace - ženy 

SPORT Muži Muži% SPORT 

Fotbal 35 50,0 Lední hokej 

Lední hokej 35 50,0 Fotbal 

Volejbal ll 7,9 Volejbal 

Basketbal 7 5,0 Florbal 

Futsal 7 5,0 Pozemní hokej 

Házená 5 3,6 Basketbal 

Rugby 5 3,6 Házená 

Curling 2 1,4 Curling 

Florbal 2 1,4 Futsal 

Pozemní hokej 2 1,4 Softbal 

Softbal o 0,0 Rugby 

Pramen: vlastní zdroje 

~ O které sporty či sportovní disciplíny se vůbec nezajímáte? 

Ženy Ženy% 

54 77,1 

35 50,0 

13 9,3 

9 6,4 

6 4,3 

4 2,9 

3 2,1 

1 0,7 

1 0,7 

1 0,7 

o 0,0 

Na otázku, které sporty jsou dotazovaným lhostejné, nezajímají se o ně, 

odpovídali respondenti méně než na ostatní otázky. Většinou mají sport rádi. 

Paradoxem je, že mezi nejméně oblíbené sporty patří ty, které se zároveň těší i největší 

popularitě. Na prvních čtyřech místech mezi nejméně obh'benými kolektivními sporty 

skončily házená, fotbal, basketbal a volejbal. Domnívám se, že lidé uvádějí sporty 

všeobecně známé. Logicky vzato, lidé nebudou a ani nemohou uvádět sporty, které 

neznají, že je nemají rádi a nezajímají se o ně. 
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Tabulka 6.12. 

Frekvenční tabulka sportů, o které se lidé nezajímají 

Sport Muži Zeny Celkem % 

Házená 15 16 31 22,1 

Fotbal 9 18 27 19,3 

Basketbal 9 13 22 15,7 

Sachy 9 13 22 15,7 

Volejbal ll 9 20 14,3 

Box 2 15 17 12,1 

Rugby 7 10 17 12,1 

Moto sport 4 12 16 ll,4 

Cyklistika 9 6 15 10,7 

Jezdectví, dostihy 7 7 14 10,0 

Bojové sporty 4 8 12 8,6 

Lední hokej 2 10 12 8,6 

Curling 7 4 ll 7,9 

Plavání 4 7 ll 7,9 

Vodní pólo 7 3 10 7,1 

Korfbal 7 2 9 6,4 

Lakros 7 2 9 6,4 

Atletika 4 4 8 5,7 

Tenis 4 4 8 5,7 

Americký fotbal 2 4 6 4,3 

Softbal 4 2 6 4,3 

Střelba a lukostřelba 4 2 6 4,3 

Vodní sporty 2 4 6 4,3 

Florbal 2 3 5 3,6 

Gymnastika 2 3 5 3,6 

Pozemní hokej 2 3 5 3,6 

Krasobruslení 4 o 4 2,9 
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Aerobik 2 1 3 2,1 

Bowling o 3 3 2,1 

Extrémní sporty 2 1 3 2,1 

Kulečník o 3 3 2,1 

Sumo o 3 3 2,1 

Baseball 1 1 2 1,4 

Hokej bal o 2 2 1,4 

Kulturistika 1 1 2 1,4 

Vzpírání o 2 2 1,4 

Badminton o 1 1 0,7 

Kolová o 1 1 0,7 

Kuželky 1 o 1 0,7 

Nohejbal o 1 1 0,7 

Orientační běh o 1 1 0,7 

Petanque o 1 1 0,7 

Potápění 1 o 1 0,7 

Ringo 1 o 1 0,7 

Stolní tenis 1 o 1 0,7 

Skoky do vody o 1 1 0,7 

Synchronizované plavání o 1 1 0,7 

Serm o 1 1 0,7 

Windsurfing 1 o 1 0,7 

Pramen: vlastní zdroje 
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Tabulka 6.13. 

Neobllbené kolektivní sporty - muži Neobllbené kolektivní sporty - ženy 

SPORT Muži Muži v% SPORT Zeny Ženy v% 

Házená 15 21,4 Fotbal 18 25,7 

Volejbal ll 15,7 Házená 16 22,9 

Basketbal 9 12,9 Basketbal 13 18,6 

Fotbal 9 12,9 Lední hokej 10 14,3 

Korfbal 7 10,0 Volejbal 9 12,9 

Lakros 7 10,0 Americký fotbal 4 5,7 

Vodní pólo 7 10,0 Florbal 3 4,3 

Softbal 4 5,7 Pozemní hokej 3 4,3 

Americký fotbal 2 2,9 Vodní pólo 3 4,3 

Florbal 2 2,9 Hokejbal 2 2,9 

Lední hokej 2 2,9 Korfbal 2 2,9 

Pozemní hokej 2 2,9 Lakros 2 2,9 

Baseball 1 1,4 Softbal 2 2,9 

Baseball 1 1,4 

Pramen: vlastní zdroje 

Na otázku, které sporty se netěší velké oblibě z hlediska státní reprezentace, 

odpovědělo minimum respondentů, většina z nich pravděpodobně příliš nerozlišovala 

mezi případem obecně neoblíbených sportů a neoblíbených sportů z hlediska státní 

reprezentace. Výsledek tedy nemohu považovat za dosti reprezentativní. 
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6.4.4.4. Rozdělování peněz ze státního rozpočtu 

Problematiku této otázky spatřuji v tom, že většina respondentů není 

informována o současném stavu fmancování jednotlivých reprezentací, a proto půjde 

opravdu jen o vlastní názor respondentů. 

~ Které státní sportovní reprezentace byste preferoval/a při rozdělování peněz ze 

státního rozpočtu? 

Na tuto otázku mohli respondenti odpovědět více sportů, většina z nich však 

nedokázala odpovědět vůbec, a to z důvodu neznalosti tohoto problému. 

Respondenti měli možnost volného vyjádření. Mnoho z nich využilo této 

možnosti k vysvětlení, proč by daným sportovním reprezentacím dali více peněz ze 

státního rozpočtu. Část respondentů by finanční prostředky přidělila těm sportům, ve 

kterých Česká republika dosahuje dlouhodobě nejlepších výsledků a které se těší velké 

popularitě. Na druhé straně jsou tu i takové názory, že dané reprezentace mají již dost 

peněz od svých sponzorů, a tak by mělo být více peněz rozděleno mezi ty sporty, které 

nejsou tolik medializované. 
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Tabulka 6.14. 

Preference sportovních reprezentací pfi rozdělování peněz ze státnlho rozpočtu 

Sport Muži Zeny Celkem % 

Házená 20 8 28 20,0 

Lední hokej 20 8 28 20,0 

Volejbal 13 7 20 14,3 

Lyžování 7 12 19 13,6 

Atletika 5 12 17 12,1 

Fotbal 13 4 17 12,1 

Pozemní hokej 9 7 16 11,4 

Basketbal ll 4 15 10,7 

Sport handicapovaných 7 6 13 9,3 

Florbal 4 6 10 7,1 

Rychlobruslení 2 7 9 6,4 

Rugby o 6 6 4,3 

Tenis 2 4 6 4,3 

Veslování o 6 6 4,3 

Lakros 2 3 5 3,6 

Tanec 2 3 5 3,6 

Baseball o 4 4 2,9 

Curling 4 o 4 2,9 

Futsal 4 o 4 2,9 

Mládežnické sporty 2 2 4 2,9 

Obecně malé sporty 2 2 4 2,9 

Softbal o 4 4 2,9 

Vodní pólo 4 o 4 2,9 

Aerobic o 3 3 2,1 

Americký fotbal o 3 3 2,1 

Bojové sporty 2 1 3 2,1 

Cyklistika 2 1 3 2,1 

Gymnastika o 3 3 2,1 
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Hokejbal 2 1 3 2,1 

Nohejbal o 3 3 2,1 

Vodní lyžování o 3 3 2,1 

Zenský sport o 3 3 2,1 

Akrobatický r'n 'r o 1 1 0,7 

Horolezectví o 1 1 0,7 

Kanoistika o 1 1 0,7 

Letectví o 1 1 0,7 

Lukostřelba o 1 1 0,7 

Plachtění o 1 1 0,7 

Plavání o 1 1 0,7 

Psí spřežení o 1 1 0,7 

Skiboby o 1 1 0,7 

Squash o 1 1 0,7 

Stolní tenis o 1 1 0,7 

Serm o 1 1 0,7 

Turistika o 1 1 0,7 

Vodní sporty o 1 1 0,7 

Pramen: vlastní zdroje 

Nejvíce peněz by 20% respondentů dalo házené a lednímu hokeji. Více než deset 

procent získaly volejbal, fotbal, basketbal a pozemní hokej. Mezi dalšími jmenovanými 

sporty najdeme sport handicapovaných, florbal, mgby, lakros, softbal, baseball, vodní 

pólo, curling, futsal, hokejbal, nohejbal, americký fotbal, mládežnický a ženský sport a 

obecně malé sporty. 
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..,. Kterým sportovním reprezentacím byste naopak dal/a peněz méně? 

Tabulka 6.15. 

Sportovní reprezentace, které by měly dostávat peněz méně 

Sport Muži ženy Celkem % 

Fotbal 22 41 63 4S,O 

Lední hokej 13 32 3S 2S,O 

Basketbal s 3 8 S,7 

Golf s 3 8 S,7 

Tenis 2 3 s 3,6 

Box o 3 3 2,1 

Florbal o 3 3 2,1 

Házená o 3 3 2,1 

Sachy 2 1 3 2,1 

Curling 2 o 2 1,4 

Jezdectví, dostihy 2 o 2 1,4 

Kolová 2 o 2 1,4 

Petanque 2 o 2 1,4 

Atletika o 1 1 0,7 

Bojové sporty o 1 1 0,7 

Cyklistika 1 o 1 0,7 

Motosport o 1 1 0,7 

Synchronizované plavání 1 o 1 0,7 

Zimní sporty o 1 1 0,7 

Pramen: vlastní zdroje 

K této otázce se většina respondentů nevyjadřovala z důvodu nedostačujících 

informací. Na předních místech se pohybují sporty, které jsou nejvíce známé a lidé je 

tedy jmenují více. Z kolektivních sportů byly nejvíce jmenovány fotbal 45% a lední 

hokej 25%, které se těší velkému zájmu sponzorů, dále basketbal, házená, florbal a 

curling. 
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, v 

7. ZAVER 

Z výsledku výzkumu popularity kolektivních sportů a jejich sledovanosti u 

reprezentativního vzorku věkové populace 15 - 30 let obyvatel Prahy vyplývá, že sport 

má širokou reflexi v dané věkové kategorii. 

93% mladých lidí provozuje sportovní činnost. 44% se sportu věnuje aktivně a 

pravidelně a téměř 50% sportuje rekreačně. Sport sleduje pravidelně 53% této populace, 

41% se o něj zajímá nepravidelně. O sport se vůbec nezajímá pouze 6,4% respondentů. 

Nejpoužívanějším masovým médiem pro sledování sportovních událostí je 

jednoznačně televize, a to zejména kanály České televize. Velkou sledovanost 

zaznamenává nový sportovní kanál veřejnoprávní televize ČT 4, jenž vysílá přenosy i 

méně populárních a ne tolik známých sportů. Považuji to za velice pozitivní krok, který 

napomáhá k představení menšinových, mediálně méně frekventovaných sportů širší 

veřejnosti. 

Dalším médiem ke sledování sportovních zpráv, které v poslední době zažívá 

velký boom, je internet. Stále více mladých lidí využívá toto masmédium ke sledování 

online přenosů a průběžných výsledků, pokud nemohou být na daném sportovišti či 

doma u televizních obrazovek. 

Nejvíce oblíbenými kolektivními sporty jsou lední hokej, fotbal, volejbal, 

basketbal, házená, pozemní hokej a florbal. Víceméně ty sporty, které jsou všeobecně 

nejvíce známé a ve kterých Česká republika dosahuje řady úspěchů. Překvapením je zde 

pozemní hokej. Jedná se o sport, který není v České republice, oproti západoevropským 

a asijským zemím, tolik známý, mezi mladší generací obyvatel Prahy se však jedná o 

vyhledávaný sport. 

Co se financování sportu týče, na otázku, které sportovní reprezentace by měly 

být upřednostňovány při rozdělování peněz ze státního rozpočtu, převládají nejčastěji 

dva názory. První, že státní dotace by měly získávat ty reprezentace, ve kterých Česká 

republika dlouhodobě dosahuje nejlepších výsledků a které se těší velké popularitě, tedy 
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fotbal a lední hokej. Druhý názor je ten, že tyto dva protěžované sporty již mají peněz 

dost a jsou schopny získat si finanční prostředky samy od sponzorů, a tak by peníze ze 

státního rozpočtu měly být věnovány mezi sporty, které nejsou tolik medializované -

házená, volejbal, pozemní hokej, basketbal, sport handicapovaných a florbal. 

Domnívám se, že výsledek výzkumu je velmi pozitivní. Mnoho mladých lidí 

aktivně sportuje. Sport bere jako součást svého životního stylu. Vedle aspektů jako 

časová pružnost, cenová a fyzická dostupnost, svou roli sehrává i zvýšená medializace 

sportu. Toto vše se odráží v rozsahu sportovních aktivit mladých lidí, který má neustále 

stoupající tendenci. Jedná se o velice příjemné zjištění, neboť sport přispívá nejen 

k dobré fyzické kondici a je zdraví prospěšný, ale je také prostředkem v boji proti 

negativním sociálním jevům. 
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Přílohy 

Originální dotazník sledovanosti a popularity sportů a reprezentací 

Sportovní svazy občanských sdružení v tělovýchově a sportu v ČR 
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DOTAZNÍK SLEDOV ANOSTI A POPULARITY SPORTŮ A REPREZENTACÍ 

MYSLETE JAK NA LETNÍ, TAK I NA ZIMNÍ SPORTY! 

1. Pohlaví 

2. Vzdělání 

3. Sportujete sám/sama 

1.1. muž 
1.2. žena 

2.1. základní 
2.2. základní - vyučen bez maturity 
2.3. střední s maturitou 
2.4. střední nadstavbové 
2.5. vysokoškolské 
2.6. ostatní 

3.1. ANO 
3.2. Ano - aktivně, pravidelně 

3.3. Ano - nepravidelně, rekreačně 

3.4. NE 

4. Zajímáte se o sport, sledujete sport nebo zprávy o sportu (TV, noviny apod.) 
4.1.ANO 
4.2. Ano - denně 
4.3. Ano- často, pravidelně 

4.4. Ano - nepravidelně, občas 

4.5.NE 

5. Pokud sledujete sport (odpověděli jste ano), ve kterých médiích? 
(možnost zatržení více odpovědí) 

5.1. TV 
5.1.1. ČT 1, ČT 2, ČT 4 
5.1.2. Nova 
5.1.3. Prima 
5.1.4. Jiné (satelity, kabel apod.) 
5.2. ROZHLAS 
5.3. TISK 
5.3.1. Dnes (MF Dnes) 
5.3.2. Sport 
5.3.3. Právo 
5.3.4. Hospodářské noviny 
5.3.5. Blesk 
5.3.6. Lidové noviny 
5.3.7. Jiné (např. region.noviny) 
5.4. INTERNET 
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6. O které sporty se nejvíce zajímáte (dáváte jim při sledování prioritu)? Napište: 

Obecně 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Státní reprezentace 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. O které se sporty či sportovní disciplíny se vůbec nezajímáte? Napište: 

Obecně 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Státní reprezentace 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

8. Které státní sportovní reprezentace byste preferoval/a při rozdělování 
peněz ze státního rozpočtu? Napište: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

9. Kterým sportovním reprezentacím byste naopak dal/a peněz méně? Napište: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Poznámka (volné vyjádření): 
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SPORTOVNÍ SVAZY OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ V TĚLOVÝCHOVĚ A SPORTU 
V ČESKÉ REPUBLICE 

Český svaz tělesné výchovv a sportu 

Sdružené sportovní svazy (statut- řádný člen): 

• Český svaz akrobatického rock and rollu 

• Česká asociace amerického fotbalu 

• Český atletický svaz 

• Český badmintonový svaz 

• Česká baseballová asociace 

• Česká basketbalová federace 

• Českomoravský billiardový svaz 

• Český svaz bobistů a skeletonistů 

• Česká unie bojových umění 

• Česká boxerská asociace 

• Český svaz curlingu 

• Český svaz cyklistiky 

• Česká asociace extrémních sportů 

• Česká :florbalová unie 

• Českomoravský fotbalový svaz 

• Česká golfová federace 

• Česká gymnastická federace 

• Český svaz házené 

• Českomoravský svaz hokejbalu 

• Český horolezecký svaz 
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• Horská služba ČR 

• Český svaz jachtingu 

• Česká jezdecká federace 

• Český svaz jógy 

• Český svaz juda 

• Český svaz kanoistů 

• Česká unie kolečkových bruslí 

• Český korfbalový svaz 

• Český krasobruslařský svaz 

• Svaz kulturistiky a fitness České republiky 

• Český svaz kuší 

• Česká kuželkářská a bowlingová federace 

• Česká lakrosová unie 

• Český svaz ledního hokeje 

• Český lukostřelecký svaz 

• Svaz lyžařů České republiky 

• Český svaz metané 

• Český minigolfový svaz 

• Český svaz moderní gymnastiky 

• Český svaz moderního pětiboje 

• Česká Muay-Thai Asociace 

• Svaz národní házené 

• Český nohejbalový svaz 

• Český svaz orientačního běhu 
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• Česká asociace pétanque klubů 

• Český svaz plaveckých sportů 

• Český svaz pozemního hokeje 

• Česká asociace sportů psích spřežení 

• Asociace rádiového orientačního běhu ČR 

• Český svaz rekreačm'ho sportu 

• Česká rugbyová unie 

• Český svaz rychlobruslení 

• Šachový svaz České republiky 

• Českomoravská sáňkařská asociace 

• Český šermířský svaz 

• Český svaz silového trojboje 

• Český svaz skibobistů 

• Česká softballová asociace 

• Česká asociace squashe 

• Česká asociace stolního tenisu 

• Český svaz Taekwon-Do ITF 

• Český tenisový svaz 

• Český svaz triatlonu 

• Česká asociace univerzitního sportu 

• Český veslařský svaz 

• Český svaz vodního lyžování 

• Český svaz vodního motorismu 

• Český svaz vodního póla 
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• Český volejbalový svaz 

• Český svaz vzpírání 

• Svaz zápasu ČR 

• Unie zdravotně postižených sportovců České republiky 

Přidružené sportovní svazy (statut - přidružený člen): 

• Asociace bazénů a saun ČR 

• Asociace plaveckých škol 

• Asociace pracovníků v regeneraci 

• Česká asociace Go 

• Česká foosballová organizace 

• Český bridžový svaz 

• Česká racketlonová asociace 

• Český rybářský svaz 

• Český svaz koloběhu 

• Český svaz mariáše 

• Unie šipkových organizací ČR 

• Paintball Games Bohemia 

• Sdružení zimních stadionů v ČR 

• Unie armádních sportovních klubů ČR 

• Unie hráčů stolního hokeje 

• Česká unie sportu v přetahování lanem 

• Česká Bowls Asociace 

• Česká asociace cheerleaders 

• Česká ricochetová asociace, o.s. 
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Česká obec sokolská 

• aerobic 

• aikido 

• annsport 

• atletika 

• badminton 

• baseball 

• basketbal 

• beerkers 

• billiard 

• bojové techniky 

•box 

• bridge 

• capmera 

• country 

• cyklistika (sálová, horská kola) 

• estetická gymnastika 

• florbal 

11 footbag 

• fotbal 

• futsal 

• golf 

• házená 

• hokejbal 

• horolezectví 

•jachting 

•jezdectví 

•judo 

• kanoistika 

• karate 

• kendo 

• kick-box 
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• kopaná žen 

• korfbal 

• koulená 

• krasojízda 

• kulturistika 

• kuželky 

•lakros 

• lední hokej 

• lukostřelba 

•lyžování 

• malá kopaná 

• mariáš 

• mažoretky 

• metaná 

• moderní gymnastika 

• motorisumus 

• národní házená 

íii nohejbal 

• orientační běh 

• plavání 

• polní kuše 

• pozemní hokej 

• psí spřežení 

• rafting 

• akrobatický rokenrol 

• rugby 

• sálová kopaná 

• silový trojboj 

• skateboard 

• softball 

• softtenis 



• sportovní gymnastika, eurotýmy, 

sportovní akrobacie 

• stolní hokej 

• stolní tenis 

• sumó 

• šachy 

• historický šerm 

• šipky (i elektronické) 

• taekwondo 

• tanec (společenský a moderní) 

Sdružení sportovních svazů České republiky 

• Aeroklub České republiky 

• tenis 

• trampolíny 

• triatlon 

• vodní sporty 

• volejbal 

• vzpírání 

• windsurfing 

• zápas 

• zdravotně postižení 

• Česká asociace akademických technických sportů 

• Český kynologický svaz 

• Český radioklub 

• Český svaz biatlonu 

• Moravskoslezský kynologický svaz 

• Svaz branně-technických sportů České republiky 

• Svaz modelářů České republiky 

• Svaz českých potápěčů 

• Svaz potápěčů Moravy a Slezska 

• Svaz vodáků Moravy a Slezska 

• Svaz vodáků České republiky 

• Svaz vojáků v záloze České republiky 

• Svaz záchranných brigád kynologů České republiky 

• Ústřední automotoklub České republiky 

• Zálesák - svaz pro pobyt v přírodě 
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Česká asociace sportu pro všechny 

• Česká asociace přetláčení rukou 

• Českomoravský stepařský svaz 

• Českomoravská taneční organizace 

• Český svaz aerobiku 

• Český svaz tanečního sportu 

• Unie jógy 

Autoklub České republiky 

• Federace automobilového sportu AČR 

• Federace motocyklového sportu AČR 

• Asociace Kartingu AČR 

• Svaz minikár AČR 

• Automobilové orientační soutěže AČR 

• Asociace Veteran Car Clubů AČR 

• Asociace Caravan Clubů v AČR 

• Svaz zdravotně postižených motoristů AČR 

• Svaz závodníků veteránů v AČR 
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