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Příloha A: Seznam otázek pokládaných zaměstnancům 

extraligových hokejových klubů během polostrukturovaného 

rozhovoru 
 

1) Jaký je počet stálých zaměstnanců Vašeho klubu? ...................................................... 
 

2) Kdo u Vás v organizaci personální činnosti uvedené níže vykonává?  

Prosím o sdělení pracovní pozice / funkce člověka, kdo má konkrétní činnost v klubu  

na starosti (lze uvést variantu, že činnost v organizaci nikdo nevykonává):  

 analýza a popis pracovních míst ............................................................................. 

 personální plánování ............................................................................................... 

 získávání a výběr pracovníků ................................................................................. 

 motivace pracovníků ............................................................................................... 

 hodnocení pracovníků ............................................................................................. 

 odměňování pracovníků ......................................................................................... 

 vzdělávání a plánování osobního rozvoje pracovníků ............................................ 

 zajišťování péče o pracovníky včetně pracovních podmínek ................................. 

 uvolňování pracovníků ........................................................................................... 
 

3) Myslíte si, že jsou všechny personální činnosti uvedené v předešlé otázce ve Vaší 

organizaci vykonávány?  

(Lze respondentovi zopakovat uvedené personální činnosti.) Negativní odpověď  → 

otázka: Jaké činnosti nejsou prováděné vůbec?  

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

A jaké personální činnosti jsou vykonávané jen okrajově? Tzn. že jim není dle Vašeho 

názoru věnovaná dostatečná pozornost? 

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

4) Zaměstnává Váš klub nějakého specialistu na personalistiku? .................................... 

(Pokud ano → následují otázky č. 5 a 6. Pokud ne → následuje otázka č. 7) 
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5) Je personalista zaměstnán na plný nebo zkrácený pracovní úvazek? 

............................................................................................................................................. 
 

6) Kde je pozice personalisty v organizační struktuře Vašeho klubu umístěná?  

Resp. kdo je přímý nadřízený a kdo přímý podřízený personalisty? Případně kdo je jeho 

kolega na stejné úrovni v hierarchii klubu?      

Pozice přímého nadřízeného: .............................................................................................. 

Pozice přímého podřízeného: ............................................................................................. 

Kolegové na stejné úrovni: ................................................................................................. 

Pozn.: .................................................................................................................................. 
 

7) Myslíte si, že by byla / je pozice personalisty ve Vašem klubu potřebná? Pokud ano,  

v čem si myslíte, že by byl / je největší přínos personalisty pro Vaši organizaci?  

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 

8) Myslíte si, že personalista by byl / je schopný svou prací (ať už přímo či nepřímo) 

snížit výdaje Vašeho klubu? Pokud ano, jakými konkrétními činnostmi?  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 

9) Kdo (název pozice) ve Vašem klubu rozhoduje o vzniku nových pracovních míst? 

Případně o přijetí nových posil do stávajícího pracovního kolektivu?  

............................................................................................................................................. 
 

10) Je ve Vašem klubu aktuálně jakýsi finanční stop stav, který neumožňuje přijmout  

do stávající organizační struktury nového pracovníka? ................................................ 
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Příloha B: Srovnání struktury pracovních míst v klubu HC 

Sparta Praha a.s. mimo realizační týmy sportovního úseku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

76 
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Zdroj: www.hcsparta.cz 
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Příloha C: Srovnání struktury pracovních míst v klubu  

HC Kometa Brno a.s. mimo realizační týmy sportovního 

úseku 
 

 

Představenstvo: 

 
 

Dozorčí rada: 
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Sportovní úsek: 

 

Sekretariát: 

 

Obchodní a marketingové oddělení: 
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Catering: 

 

 

Média: 

 

 

Zdroj: www.hc-kometa.cz  
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Příloha D: Vybrané výsledky šetření agentury IBRS z dubna 

2015 na téma Extraliga ledního hokeje 
 

Sponzoring ceského sportu a ELH 
duben 2015
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Summary
Hokej sleduje prostrednictvím televize nebo rádia 22 % respondentu, 
fotbal 19 % respondentu.

Nejznámejším sponzorem ceského sportu je Škoda Auto, dalšími pak 
CEZ a Gambrinus:

znalost 1. na mysli: Škoda auto (13 %), CEZ (10 %), Gambrinus (9 
%)

celková znalost: Škoda auto (24 %), CEZ (21 %), Gambrinus (19 %)

Škoda Auto je podle respondentu také nejvýznamnejším sponzorem 
ceského sportu.

60 % respondentu se alespon trochu zajímá o hokej.

Nejznámejším sponzorem ceské extraligy ledního hokeje je podle 
respondentu Tipsport:

znalost 1. na mysli: Tipsport (18 %), Škoda auto (12 %)

celková znalost:  Tipsport (26 %), Škoda auto (23 %)

17 % dotázaných považuje za nejvýznamnejšího sponzora ELH Tipsport, za 
generálního partnera ELH jej považuje 16 % dotázaných.

7 % respondentu uvedlo správne jako hlavního partnera play-off ELH 
Ceskou pojištovnu, 11 % respondentu uvedlo Tipsport. 

Respondenti sledují
zápasy i výsledky 
ceské extraligy ledního 
hokeje nejcasteji 
prostrednictvím 
televize.
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Sledovanost sportu – srovnání

V porovnání s minulým rokem vzrostla především sledovanost ledního 
hokeje.

Jaký druh sportu nejčastěji sledujete prostřednictvím televize nebo rádia?

21
24

4 6 5 5

20 21

6 4 6 5

18
20

4
6 4 5

14

21

4 5 4 5

14
18

6 5 5 3

14
17

7 7
5 5

14
17

8
5 5 5

22
19

7 5 5 4

0

20

40

60

hokej fotbal tenis krasobruslení atletika lyžování

%

duben 2008 (N=1007) duben 2009 (N=1002) duben 2010 (N=1000) duben 2011 (N=1000)

duben 2012 (N=1000) duben 2013 (N=1000) duben 2014 (N=1000) duben 2015 (N=1000)

(stat. chyba: max. 2,6%)
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Sledovanost sportu v TV nebo rádiu

Jaký druh sportu nejcasteji sledujete prostrednictvím televize nebo rádia? (N = 1000)

22
19

7 5 5 4 4 2 2
0

20

40

60

lední hokej fotbal tenis krasobruslení lehká 
atletika

lyžování biatlon motorismus formule 1

%

Sledovanost sportu

Respondenti prostrednictvím televize ci rádia sledují nejcasteji lední
hokej, druhý v poradí je pak fotbal.

(stat. chyba: max. 2,6%)

21 % respondentu
žádný sport nesleduje 
nebo žádný neuvedlo.
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12Jaký druh sportu nejčastěji sledujete prostřednictvím televize nebo rádia? (N = 1000)
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Pohlaví Věk

Příjem Vzdělání

Sledovanost sportu – identifikace

Fotbal i hokej sledují v 
TV nebo rádiu spíše 
muži (výrazněji u 
fotbalu).

Respondenti ve věku 
20 – 49 let sledují více 
hokej než fotbal.
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Zájem veřejnosti o hokej

6 z 10 dotázaných se alespoň trochu zajímá o hokej.

Jak byste ohodnotil/a svůj zájem o hokej? (N = 1000)

8
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40
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20

40
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80

velmi zajímám zajímám trochu zajímám vůbec nezajímám

%

60 %

(stat. chyba: max. 2,6%)
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25Jak byste ohodnotil/a svůj zájem o hokej? (N = 1000)
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Zájem veřejnosti o hokej - identifikace

O hokej se zajímají
především muži a 
respondenti ve věku 20-
49 let.

O hokej mají větší
zájem také respondenti 
s vyššími příjmy a 
respondenti s vyšším 
vzděláním.

 
 

Zdroj: IBRS - International Business and Research Services s.r.o., pro účely DP 

podklady poskytla agentura BPA sport marketing a.s. 
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Příloha E: Přepis rozhovoru s K.V., personální manažerkou 

Sportovního holdingu Praha 

 
1) Jak jste se k práci personalistky v HC Sparta Praha dostala? 

Nastupovala jsem před 2 lety, pracuji pro celý holding, 50 % mé práce je  

pro hokejovou Spartu, zbytek ostatní projekty. Personalista ve SPA před tím nebyl. 

Dělala jsem vždy v obchodě, praxi v personalistice nemám, na mateřské jsem pracovala 

v poradenských firmách, trénovala jsem. Kvůli práci v personalistice jsem si dodělala 

placený roční kurz pracovního práva na Karlově univerzitě - pracovní právo  

pro personalisty.  
 

2) Co obnáší práce personalisty v hokejovém klubu?  

Všude v klubech to dělají vedoucí pracovníci, personalista to jen nasměruje. Šéf si 

mě najal, abych mu projektově (na mateřské) sestavila organizační strukturu, personální 

audit všech činností, se všemi zaměstnanci na všech pozicích. Jen Tipsport aréna má 50 

zaměstnanců, dalších 250 lidí na DPP pomáhají s provozem (zápas, pořadatelé, VIP). 

Trenéry do své práce nezarhnuju, ty neřeším. Sportovní činnost vůbec ne, jen příprava 

smluv, ne nadstavba (hráči a trenéři). Tuto oblast si řídí sportovní management - trenér, 

vedoucí mužstva, sportovní ředitel. Podle mě jediný přínos personalisty ve sportovním 

klubu je pokud je psycholog a může pomáhat s hráči. Dělám tvrdou personalistiku, 

přípravu smluv. Dodatek do smluv, když hráč řekl před novináři něco co neměl... Také 

management holdingu a sparty plus haly řeším. K projektům dělám pojištění - majetku a 

zaměstnanců. Reporting - žádný před tím neexistoval, měsíčně reportuju řediteli 

sportovního holdingu. Outsourcujeme účetnictví celého holdingu, ale např. ve Spartě si 

dělají sami účetnictví.  

Jsem přímo podřízená majiteli Holdingu, na stejné úrovni mám obchodního ředitele, 

produkčního ředitele, marketingového ředitele, ředitele Tipsport arény. Pracuji na plný 

pracovní úvazek. Čtyři dny v týdnu, 32 hod. /týdně, to je pro holding celý. Interně žádné 

školení ani tréninky nedělám, personalista zná dané zaměstnance, neměl by je trénovat, 

když s nimi pracuje. Jen hokejová Sparta zabere dva pracovní dny v týdnu min. Kdyby 

Sparta nebyla v holdingu, tak si myslím, že by mě nikdo nenajímal, vyplynulo by to 

samo - mzdy by dělala mzdovka apod. Když jsem si to celé přebírala, bylo to hodně 
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práce, smlouvy byly v hrozném stavu, zdravotní prohlídky se pravidelně nekonaly apod. 

Po mém příchodu se hodně věcí nově nastavilo a spoustu personálních procesů teď běží 

takřka samo dle nastavených mechanizmů. Ve velkých korporacích dělají personalisté 

jen výběr, nebo rozvoj, nebo mzdy apod., zde však děláte všechno.  
 

3) Jak jsou u Vás v organizaci vykonávané níže uvedené personální činnosti?  

 Získávání a výběr pracovníků - dělám poptávku, úřad práce, přes jobs, personální 

agenturu, inzeráty, stránky Sparty. Každá pozice se hledá jinak - asistentka přes stránky, 

zedník přes agenturu, zámečník přes úřad práce. U asistentky dělám předvýběr, plus 

první druhé kolo, kterého se účastním já plus její přímý nadřízený. Pokud je třetí kolo 

tak i ředitel Holdingu je přítomný - zdvořilostní pohovor, ale on má právo veta a může 

ještě říct, že ne. Assesment Center se dělal na pozici ticketingového manažera - celého 

AC se zúčastnil obchodní manažer a marketingový manažer. V dnešní době je ale horší 

najít dělnickou profesi, než manažerskou. Nefungují totiž na internetu, neumí napsat 

CV, je to až překvapivé... 

Motivace pracovníků - na některých pozicích ano, pro ticketing manažera např. dobré 

- zvyšuje se prodej, finanční motivace formou procenta z prodeje. Systém benefitů pro 

zaměstnance - permanentky za zvýhodněné ceny, vstupenky na kulturní akce v aréně, 

stravenky, do restaurace na zimáku a do expa., posilovna na hale.   

Hodnocení pracovníků - není to formalizované, řeší si zatím jednotliví manažeři, 

zatím neprošlo přes vedení, aby se mohlo nastavit a realizovat. Mám vše zpracované, 

ale zatím se to neřeší, není to na pořadu dne aktuálně. 

Odměňování pracovníků - pokud chce jednotlivý šéf pro své zaměstnance zvýšit plat, 

musí za šéfem holdingu, není to např. 10% budget, který by mohli jednotliví šéfové 

přerozdělovat.  

Vzdělávání a plánování osobního rozvoje pracovníků - jazykové kurzy, kdo 

potřebuje ke své práci, HC LEV když fungoval, tak byla ruština. Školení - účtárna, 

najímáme do firmy interní školení, ale i posíláme ven, např. telemarketing inhouse 

půldenní trénink. Naši obchodníci absolvovali dvoudenní kurz vyjednávání, probírá se 

ale s jednotlivýma šéfama, konzultuje se téma i náplň kurzu. Nejvíce kurzů absolvuje  

účtárna, nejvíc na konci roku kvůli změnám zákonů, máme budget na vzdělávání.  

Zajišťování péče o pracovníky včetně pracovních podmínek - dělníci od nás dostávají 
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oděv - boty, montérky, bundy. Historicky se nevědělo kdo co má, kdo co obdržel, jako 

např. kdo všechno má služební laptopy, mobily. Teď děláme ke všemu předávací 

protokoly a ví se přesně, kdo co má propůjčené. Nejsme nadnárodní firma ale, takže to 

nebyla zprvu samozřejmost. Nyní máme v pořádku kategorizaci zaměstnanců, zdravotní 

prohlídky, apod. Věci které plynou ze zákona a musí být splněny, už jsou ok. 

Uvolňování pracovníků - přímý nadřízený provádí, ale konzultuje se mnou, když je 

problém, řeším ho s právníky (říká příklad s pracovníkem, co pije v práci). Ukončení 

činnosti, výpovědi ze strany zaměstnanců, to vždy chodí přese mě. Vytýkací dopisy 

připravuju. Když přímý nadřízený podepíše výpověď někomu, tak ukončení budu řešit 

já.  

Spolupracuji se mzdovou účetní - výběr dovolený apod. Řeším i mzdy, nesrovnalosti 

s docházkou, výplatní pásky řeším, přijímání pracovníků - dělám všechny papíry, 

smlouvy, mlčenlivosti, změny účtů apod. Lékařské vstupní i pravidelné prohlídky.  
 

4) Jaké personální činnosti jsou vykonávané jen okrajově? Tzn. že jim není dle Vašeho 

názoru věnovaná dostatečná pozornost? 

Co potřebujeme zlepšit, tak je hodnocení pracovníků. Možná i proces motivace. Ta 

funguje, ale nejsou nastavené roční bonusy - pouze finanční složka. Je to ale otázka 

pohledu, nejlíp fungují peníze dle mě, ale jen do určité výše, pak jsou účinnější 

pochvaly.  
 

7) Myslíte si, že je pozice personalisty ve Vašem klubu potřebná? Pokud ano,  

v čem si myslíte, že je největší přínos Vaší práce pro klub?  

Pokud je personalista odborník, je pro organizaci vždy přínosem, jeho práce zlepšuje 

chod organizace. Personalista by měl činnosti vykonávat tak, aby nedocházelo k jejich 

dublování v organizaci, aby se personalista domluvil s jednotlivými vedoucími a 

převzal si veškerou nebo většinovou personální agendu. Navíc personalista může 

vypracovávat koncepty a nastavovat procesy, které před tím v organizaci neprobíhaly.  

Ne že by snad zaměstnanci klubu dříve nechtěli některé činnosti řešit, ale prostě  

na ně neměli čas, jelikož byli zaveleni jinou agendou, kterou měli také na starosti a 

personálním záležitostem se měli prostor věnovat spíš jen okrajově 
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5) Myslíte si, že Vy jako personalista jste schopná svou prací (ať už přímo či nepřímo) 

snížit výdaje Vašeho klubu? Pokud ano, jakými konkrétními činnostmi?  

Ano, rozhodně. Čtyři lidi zaměstnáváme na projekt přes úřad práce, kompletně celý 

rok jim úřad platí plat. Všem dáváme na dobu určitou smlouvu na 1 rok a pak to 

prodlužujeme na dobu neurčitou. Všichni zaměstnanci v podstatě bez výjimky mají 

první smlouvu jen na 1 rok.  

Nová pracovní místa u nás téměř nevznikají. Majitel společnosti se zeptá mě  

na rozpočet, zda máme na platy ještě nějakou rezervu, ale já ji nemám. Jde o plánování 

personální. Nyní pro nás pracuje "zadarmo" (přes úřad práce ji jde plat) vedoucí 

zákaznického centra. Hledání podobných možností, na to nemá, mimo personalisty, 

nikdo čas. I mně trvalo několik týdnů se v tom zorientovat. Celkem takto ale najímáme  

9 osob, z toho 4 ve Spartě přes projekty úřadu práce. Jazykové kurzy lze takto sehnat 

přes dotace. Ale je s tím tolik papírování... Začíná to už předem, než dostane dotace, 

když vám ho (projekt) odklepnou, musí se psát rozvoj, každý měsíc kontrola, každé  

3 měsíce hodnocení na pracovníka, který takto pracuje. Jazyky k nám dochází učit, část 

peněz na lektora platí zaměstnanci, část Sparta. Jsou to dobrovolné kurzy.  
 

6) Je ve Vašem klubu aktuálně jakýsi finanční stop stav, který neumožňuje přijmout  

do stávající organizační struktury nového pracovníka? 

Finanční stop stav je na Spartě určitě.  
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Příloha F: Přepis rozhovoru s L.B., manažerem ticketingu HC 

Sparta Praha 
 

1) Jaký je počet stálých zaměstnanců Vašeho klubu?  Tak to nevím. 
 

2) Kdo u Vás v organizaci personální činnosti uvedené níže vykonává?  

Prosím o sdělení pracovní pozice / funkce člověka, kdo má konkrétní činnost v klubu  

na starosti (lze uvést variantu, že činnost v organizaci nikdo nevykonává):  

 analýza a popis pracovních míst - Personalista 

 personální plánování - Personalista ve spolupráci s vedením společnosti 

 získávání a výběr pracovníků - Personalista ve spolupráci s pracovníkovým 

 budoucím nadřízeným, celý proces se koná pod dohledem vedení 

společnosti 

 motivace pracovníků  - Pracovníkův nadřízený 

 hodnocení pracovníků - Pracovníkův nadřízený 

 odměňování pracovníků - Pracovníkův nadřízený 

 vzdělávání a plánování osobního rozvoje pracovníků - Personalista 

 zajišťování péče o pracovníky včetně pracovních podmínek - Personalista 

 uvolňování pracovníků - Pracovníkův nadřízený + personalista 
 

3) Myslíte si, že jsou všechny personální činnosti uvedené v předešlé otázce ve Vaší 

organizaci vykonávány?  

Ano, myslím, že jsou. 

A jaké personální činnosti jsou vykonávané jen okrajově? Tzn. že jim není dle Vašeho 

názoru věnovaná dostatečná pozornost? 

Nemyslím, že některá ze zmiňovaných personálních činností by byla opomíjena. 
 

4) Zaměstnává Váš klub nějakého specialistu na personalistiku?  

Ano. Teda nedokážu posoudit, zda je nebo není náš personalista specialistou, ale 

domnívám se, že přirozeně ano.  
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5) Je personalista zaměstnán na plný nebo zkrácený pracovní úvazek? 

Na plný úvazek. 
 

6) Kde je pozice personalisty v organizační struktuře Vašeho klubu umístěná?  

Resp. kdo je přímý nadřízený a kdo přímý podřízený personalisty? Případně kdo je jeho 

kolega na stejné úrovni v hierarchii klubu?      

Tak to nevím, přesná pozice personalisty v organizační struktuře mi není známa. 

Osobně bych klasifikoval tuto pozici personalisty jako asistenta vedení společnosti, 

či prodlouženou rukou vedení, jenž přímo nefiguruje v organizační struktuře. 
 

7) Myslíte si, že by byla / je pozice personalisty ve Vašem klubu potřebná? Pokud ano,  

v čem si myslíte, že by byl / je největší přínos personalisty pro Vaši organizaci?  

Ano, personalistka je u nás v klubu potřebná. Přínos vnímám především 

v profesionálním získávání a kvalitním výběru pracovníků. 
 

8) Myslíte si, že personalista by byl / je schopný svou prací (ať už přímo či nepřímo) 

snížit výdaje Vašeho klubu? Pokud ano, jakými konkrétními činnostmi?  

Myslím, že ano. Jakými činnostmi? Zřejmě vhodným personálním plánováním, 

kvalitním výběrem pracovníků a uvolňováním nepotřebných pracovníků. Myslím 

to tak, že by zjišťoval, jaká pozice není potřeba a mohla by se sloučit třeba s jinou.  
 

9) Kdo (název pozice) ve Vašem klubu rozhoduje o vzniku nových pracovních míst? 

Případně o přijetí nových posil do stávajícího pracovního kolektivu?  

Výkonný ředitel holdingové společnosti, jejíž součástí klub je. 
 

10) Je ve Vašem klubu aktuálně jakýsi finanční stop stav, který neumožňuje přijmout  

do stávající organizační struktury nového pracovníka? 

Nevím, možná. 
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Příloha G: Přepis rozhovoru s A.S., obchodní manažerkou 

Tipsport areny 

 

1) Jaký je počet stálých zaměstnanců Vašeho klubu? Asi 30. 
 

2) Kdo u Vás v organizaci personální činnosti uvedené níže vykonává?  

Prosím o sdělení pracovní pozice / funkce člověka, kdo má konkrétní činnost v klubu  

na starosti (lze uvést variantu, že činnost v organizaci nikdo nevykonává):  

 analýza a popis pracovních míst - HR manager 

 personální plánování - HR manager 

 získávání a výběr pracovníků - HR manager 

 motivace pracovníků - HR manager. 

 hodnocení pracovníků - HR manager 

 odměňování pracovníků - HR manager 

 vzdělávání a plánování osobního rozvoje pracovníků - HR manager 

 zajišťování péče o pracovníky včetně pracovních podmínek - HR manager 

 uvolňování pracovníků - HR manager 
 

3) Myslíte si, že jsou všechny personální činnosti uvedené v předešlé otázce ve Vaší 

organizaci vykonávány?  

Ano. 

A jaké personální činnosti jsou vykonávané jen okrajově? Tzn. že jim není dle Vašeho 

názoru věnovaná dostatečná pozornost? 

Toto je spíš otázka na paní Vavřichovou. Jako zaměstnanec nepociťuji, že by se mi 

v personální oblasti něčeho nedostávalo (smích). 
 

4) Zaměstnává Váš klub nějakého specialistu na personalistiku? Ano.  
 

5) Je personalista zaměstnán na plný nebo zkrácený pracovní úvazek? 

Je to OSVČ. Spíš plný. 
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6) Kde je pozice personalisty v organizační struktuře Vašeho klubu umístěná?  

Resp. kdo je přímý nadřízený a kdo přímý podřízený personalisty? Případně kdo je jeho 

kolega na stejné úrovni v hierarchii klubu?      

Pozice přímého nadřízeného: výkonný ředitel klubu 

Pozice přímého podřízeného: netuším 

Kolegové na stejné úrovni: management klubu 
 

7) Myslíte si, že by byla / je pozice personalisty ve Vašem klubu potřebná? Pokud ano,  

v čem si myslíte, že by byl / je největší přínos personalisty pro Vaši organizaci?  

Paní K.V. je HR a Project Manager Sportovního holdingu Praha, což je 

organizace, která sdružuje více klubů a institucí. Byla u vzniku celého tohoto 

projektu, pomáhala nastavit organizační strukturu, procesy, kompetence, 

odpovědnosti. Nyní se zabývá personální problematikou všech subjektů 

spadajících do holdingu a tedy i HC Sparta Praha. Díky tomu si myslím, že mají 

zaměstnanci klubu oproti letům předchozím, vše, co jim tato oblast může 

nabídnout a také klub má pokryty všechna pracovní místa, která potřebuje. 
 

8) Myslíte si, že personalista by byl / je schopný svou prací (ať už přímo či nepřímo) 

snížit výdaje Vašeho klubu? Pokud ano, jakými konkrétními činnostmi?  

Ano a děje se to. Aktuálně využíváme dotace úřadu práce na pracovní místa.  
 

9) Kdo (název pozice) ve Vašem klubu rozhoduje o vzniku nových pracovních míst? 

Případně o přijetí nových posil do stávajícího pracovního kolektivu?  

O vzniku pracovního místa rozhoduje výkonný ředitel po konzultaci 

s personalistkou. Vhodného člověka si na základě výběrového řízení a konzultace 

s personalistkou vybírá manager, pro kterého bude pracovat. Výkonný ředitel má 

v tomto ale poslední slovo. 
 

10) Je ve Vašem klubu aktuálně jakýsi finanční stop stav, který neumožňuje přijmout  

do stávající organizační struktury nového pracovníka? 

Máme finanční stopstav a je využíván, takže ne. 
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Příloha H: Přepis rozhovoru s L.K., Sales Coordinator, 

Sportovní holding Praha 

 
1) Jaký je počet stálých zaměstnanců Vašeho klubu? Asi 50. 
 

2) Kdo u Vás v organizaci personální činnosti uvedené níže vykonává?  

Prosím o sdělení pracovní pozice / funkce člověka, kdo má konkrétní činnost v klubu  

na starosti (lze uvést variantu, že činnost v organizaci nikdo nevykonává):  

 analýza a popis pracovních míst - personální manažerka 

 personální plánování - personální manažerka a výkonný ředitel 

 získávání a výběr pracovníků - personální manažerka a výkonný ředitel 

 motivace pracovníků - personální manažerka 

 hodnocení pracovníků - výkonný ředitel 

 odměňování pracovníků - výkonný ředitel 

 vzdělávání a plánování osobního rozvoje pracovníků - personální manažerka 

 zajišťování péče o pracovníky včetně pracovních podmínek - personální 

manažerka 

 uvolňování pracovníků - výkonný ředitel 
 

3) Myslíte si, že jsou všechny personální činnosti uvedené v předešlé otázce ve Vaší 

organizaci vykonávány?  

Ano. 

A jaké personální činnosti jsou vykonávané jen okrajově? Tzn. že jim není dle Vašeho 

názoru věnovaná dostatečná pozornost? 

Dle mého názoru možná motivace pracovníků je v jiných firmách propracovanější. 
 

4) Zaměstnává Váš klub nějakého specialistu na personalistiku? Ano 
 

5) Je personalista zaměstnán na plný nebo zkrácený pracovní úvazek? 

Plný pracovní úvazek 
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6) Kde je pozice personalisty v organizační struktuře Vašeho klubu umístěná?  

Resp. kdo je přímý nadřízený a kdo přímý podřízený personalisty? Případně kdo je jeho 

kolega na stejné úrovni v hierarchii klubu?      

Pozice přímého nadřízeného: výkonný ředitel 

Pozice přímého podřízeného: naše personalistka nemá své podřízené 

Kolegové na stejné úrovni: obchodní ředitel, marketingový ředitel, finanční 

ředitelka atd.. 
 

7) Myslíte si, že by byla / je pozice personalisty ve Vašem klubu potřebná? Pokud ano,  

v čem si myslíte, že by byl / je největší přínos personalisty pro Vaši organizaci?  

Myslím, že ano. Přínos personálního pracovníka především vidím v získávání 

kvalitních a prokontrolovaných nových zaměstnanců, dále taky v agendě  

nad pracovními podmínkami stálých zaměstnanců podniku a organizace dalšího 

vzdělávání, např. jazykové kurzy. Personalista by měl ale klást větší důraz  

na vzdělávání všech zaměstnanců, aby v zaměstnání odborně rostli, bez ohledu  

na to, zda jsou ve vedení firmy, nebo jen řadoví zaměstnanci.  
 

8) Myslíte si, že personalista by byl / je schopný svou prací (ať už přímo či nepřímo) 

snížit výdaje Vašeho klubu? Pokud ano, jakými konkrétními činnostmi?  

Velmi těžká otázka. Možná ano a to při plánování pracovních pozic může vymyslet 

spojení, některých míst, nebo u méně důležitých pozic přijmout brigádníky.  
 

9) Kdo (název pozice) ve Vašem klubu rozhoduje o vzniku nových pracovních míst? 

Případně o přijetí nových posil do stávajícího pracovního kolektivu?  

Myslím, že o přijetí nových posil se radí personální manažerka s výkonným 

ředitelem. 
 

10) Je ve Vašem klubu aktuálně jakýsi finanční stop stav, který neumožňuje přijmout  

do stávající organizační struktury nového pracovníka? To nevím. 
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Příloha CH: Přepis rozhovoru s T.R., PR consultant & Sales 

Manager Sportovního holdingu Praha 

 

1) Jaký je počet stálých zaměstnanců Vašeho klubu? To neumím říci, zřejmě přes 30, 

přesné číslo netuším.  
 

2) Kdo u Vás v organizaci personální činnosti uvedené níže vykonává?  

Prosím o sdělení pracovní pozice / funkce člověka, kdo má konkrétní činnost v klubu  

na starosti (lze uvést variantu, že činnost v organizaci nikdo nevykonává):  

 analýza a popis pracovních míst - personalista 

 personální plánování - personalista 

 získávání a výběr pracovníků – personalista, v pokročilé fázi s vedoucím 

konkrétního oddělení 

 motivace pracovníků – vedoucí oddělení 

 hodnocení pracovníků – personalista ve spolupráci s vedoucím oddělení  

 odměňování pracovníků – personalista ve spolupráci s vedoucím oddělení 

 vzdělávání a plánování osobního rozvoje pracovníků – personalista 

 zajišťování péče o pracovníky včetně pracovních podmínek - personalista 

 uvolňování pracovníků – personalista ve spolupráci s vedoucím oddělení 

3) Myslíte si, že jsou všechny personální činnosti uvedené v předešlé otázce ve Vaší 

organizaci vykonávány?  

Ano, jsou vykonávány, při odpovědích v předchozí otázce jsem čerpal z praxe, jak 

to u nás skutečně chodí.  

A jaké personální činnosti jsou vykonávané jen okrajově? Tzn. že jim není dle Vašeho 

názoru věnovaná dostatečná pozornost? 

Všechny činnosti jsou vykonáváno bez rezervy. 
 

4) Zaměstnává Váš klub nějakého specialistu na personalistiku? Ano, zaměstnává. 
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5) Je personalista zaměstnán na plný nebo zkrácený pracovní úvazek? 

Na plný úvazek. 
 

6) Kde je pozice personalisty v organizační struktuře Vašeho klubu umístěná?  

Resp. kdo je přímý nadřízený a kdo přímý podřízený personalisty? Případně kdo je jeho 

kolega na stejné úrovni v hierarchii klubu?      

Pozice přímého nadřízeného: výkonný ředitel 

Pozice přímého podřízeného: mzdová účetní 

Kolegové na stejné úrovni: na stejné úrovni žádné nemá 
 

7) Myslíte si, že by byla / je pozice personalisty ve Vašem klubu potřebná? Pokud ano,  

v čem si myslíte, že by byl / je největší přínos personalisty pro Vaši organizaci?  

Myslím, že personalistka je pro nás potřebná. Zvládá se starat o úkoly, kterým by 

nemusel vedoucí pracovník vždy rozumět, např. by nemusel vybrat nejvhodnějšího 

nového zaměstnance a navíc by mu výběr zabral spoustu času, který může využít 

efektivněji.  
 

8) Myslíte si, že personalista by byl / je schopný svou prací (ať už přímo či nepřímo) 

snížit výdaje Vašeho klubu? Pokud ano, jakými konkrétními činnostmi?  

Ano, myslím, že umí snížit výdaje. Asi nejvíce vyhledáváním efektivních školení, 

případně grantů z Ministerstva a jemu podléhajících úřadů. 
 

9) Kdo (název pozice) ve Vašem klubu rozhoduje o vzniku nových pracovních míst? 

Případně o přijetí nových posil do stávajícího pracovního kolektivu?  

Výkonný ředitel na základě požadavku vedoucího oddělení. 
 

10) Je ve Vašem klubu aktuálně jakýsi finanční stop stav, který neumožňuje přijmout  

do stávající organizační struktury nového pracovníka? Ano, je.  
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Příloha I: Přepis rozhovoru s J.Z., PR & media manažerem a 

tiskovým mluvčím, HC Sparta Praha 
 

1) Jaký je počet stálých zaměstnanců Vašeho klubu? Sparta spadá pod Sportovní 

Holding Praha. V rámci pracovníků (mimo mužstvo a realizační tým), kteří mají 

co do činění s hokejovou činností Sportovního Holdingu je to zhruba 40 osob, 

včetně zaměstnanců Tipsport areny. 
 

2) Kdo u Vás v organizaci personální činnosti uvedené níže vykonává?  

Prosím o sdělení pracovní pozice / funkce člověka, kdo má konkrétní činnost v klubu  

na starosti (lze uvést variantu, že činnost v organizaci nikdo nevykonává):  

 analýza a popis pracovních míst - asi přímý nadřízený, nevím 

 personální plánování - někdo z managementu, netuším 

 získávání a výběr pracovníků – personalistka 

 motivace pracovníků – zřejmě by měl vždy nadřízený pracovník 

 hodnocení pracovníků –nevím, zda vůbec někdo 

 odměňování pracovníků – přímý nadřízený 

 vzdělávání a plánování osobního rozvoje pracovníků – personalista nebo 

přímý nadřízený, nevím 

 zajišťování péče o pracovníky včetně pracovních podmínek - přímý nadřízený 

 uvolňování pracovníků – personalista a vedoucí zaměstnance 
 

3) Myslíte si, že jsou všechny personální činnosti uvedené v předešlé otázce ve Vaší 

organizaci vykonávány?  

Alespoň okrajově jsou vykonávány všechny personální činnosti, ovšem některým 

je přikládána větší důležitost, jiným menší. 

A jaké personální činnosti jsou vykonávané jen okrajově? Tzn. že jim není dle Vašeho 

názoru věnovaná dostatečná pozornost? 

Jen okrajově jsou vykonávány, teda dle mého názoru, činnosti motivace 

pracovníků a jejich hodnocení. Anebo pokud k hodnocení dochází, samotní 

pracovníci se většinou příliš informací zhodnocení vlastního pracovního nasazení 

nedozvědí. 



 
 

98 

4)  Zaměstnává Váš klub nějakého specialistu na personalistiku? Sportovní Holding 

zaměstnává personalistku.  na hlavní pracovní poměr. 
 

5) Je personalista zaměstnán na plný nebo zkrácený pracovní úvazek? 

Na hlavní pracovní poměr. 
 

6) Kde je pozice personalisty v organizační struktuře Vašeho klubu umístěná?  

Resp. kdo je přímý nadřízený a kdo přímý podřízený personalisty? Případně kdo je jeho 

kolega na stejné úrovni v hierarchii klubu?      

Pozice přímého nadřízeného: výkonný ředitel 

Pozice přímého podřízeného: nevím, asi jednotliví vedoucí oddělení 

Kolegové na stejné úrovni: to opravdu nevím 
 

7) Myslíte si, že by byla / je pozice personalisty ve Vašem klubu potřebná? Pokud ano,  

v čem si myslíte, že by byl / je největší přínos personalisty pro Vaši organizaci?  

Myslím, že je dobré paní Vavřichovou mít, i když já osobně nevím, co by se pro mě 

jako zaměstnance změnilo, kdyby v Holdingu nepracovala.. Přínosem je, že dělá 

specializovanou práci, o které ví asi daleko víc, než jiní lidé, které by dané činnosti 

vykonávali, pokud by tu ona nebyla zaměstnaná. 
 

8) Myslíte si, že personalista by byl / je schopný svou prací (ať už přímo či nepřímo) 

snížit výdaje Vašeho klubu? Pokud ano, jakými konkrétními činnostmi?  

Myslím si, že může, pokud se mu s vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení 

podaří například zlepšit povinnosti jednotlivých zaměstnanců. Může se tím 

zefektivnit práce a třeba i snížit počet zaměstnanců, nebo lépe rozdělit mezi 

stávající tým pracovní úkoly. 
 

9) Kdo (název pozice) ve Vašem klubu rozhoduje o vzniku nových pracovních míst? 

Případně o přijetí nových posil do stávajícího pracovního kolektivu?  

Výkonný ředitel, personální ředitelka, marketingový šéf. 
 

10) Je ve Vašem klubu aktuálně jakýsi finanční stop stav, který neumožňuje přijmout  

do stávající organizační struktury nového pracovníka? Myslím si, že ne. 
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Příloha J: Přepis rozhovoru s J.S., technickým ředitelem 

DRFG areny, HC Kometa Brno 

 

1) Jaký je počet stálých zaměstnanců Vašeho klubu? Kolem 20-ti osob. 
 

2) Kdo u Vás v organizaci personální činnosti uvedené níže vykonává?  

Prosím o sdělení pracovní pozice / funkce člověka, kdo má konkrétní činnost v klubu  

na starosti (lze uvést variantu, že činnost v organizaci nikdo nevykonává):  

 analýza a popis pracovních míst - vedoucí pracovník 

 personální plánování - vedoucí pracovník 

 získávání a výběr pracovníků – vedoucí pracovník 

 motivace pracovníků – vedoucí pracovník 

 hodnocení pracovníků – vedoucí pracovník 

 odměňování pracovníků – majitel společnosti 

 vzdělávání a plánování osobního rozvoje pracovníků – vedoucí pracovník 

zajišťování péče o pracovníky včetně pracovních podmínek - vedoucí 

pracovník 

 uvolňování pracovníků – majitel společnosti 
 

3) Myslíte si, že jsou všechny personální činnosti uvedené v předešlé otázce ve Vaší 

organizaci vykonávány? Ano.  

A jaké personální činnosti jsou vykonávané jen okrajově? Tzn. že jim není dle Vašeho 

názoru věnovaná dostatečná pozornost? Myslím, že všem činnostem se v klubu 

věnujeme dobře.  
 

4) Zaměstnává Váš klub nějakého specialistu na personalistiku? Ne, nemáme 

personalistu.  
 

7) Myslíte si, že by byla / je pozice personalisty ve Vašem klubu potřebná? Pokud ano,  

v čem si myslíte, že by byl / je největší přínos personalisty pro Vaši organizaci?  

Ne, nemám pocit, že bychom v našem klubu personalistu potřebovali, že by nám 

mohl být v něčem přínosný. V počtu do dvaceti zaměstnanců není personalista  
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potřeba. Navíc se ve sportovním klubu jedná o velice specifickou činnost, kterou si 

řeší jednotliví vedoucí pracovníci a vedoucí sportovních mužstev znalí zvláštností 

sportovního prostředí.  
 

8) Myslíte si, že personalista by byl / je schopný svou prací (ať už přímo či nepřímo) 

snížit výdaje Vašeho klubu? Pokud ano, jakými konkrétními činnostmi?  

Viz předchozí otázka, nemyslím si ani, že by zvládl snížit výdaje. 
 

9) Kdo (název pozice) ve Vašem klubu rozhoduje o vzniku nových pracovních míst? 

Případně o přijetí nových posil do stávajícího pracovního kolektivu?  

Majitel klubu.  
 

10) Je ve Vašem klubu aktuálně jakýsi finanční stop stav, který neumožňuje přijmout  

do stávající organizační struktury nového pracovníka? Myslím, že není.  
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Příloha K: Přepis rozhovoru s M.K., šéfredaktorem klubu HC 

Kometa Brno  

 

1) Jaký je počet stálých zaměstnanců Vašeho klubu? Cca 15 bez trenérů mládeže.  
 

2) Kdo u Vás v organizaci personální činnosti uvedené níže vykonává?  

Prosím o sdělení pracovní pozice / funkce člověka, kdo má konkrétní činnost v klubu  

na starosti (lze uvést variantu, že činnost v organizaci nikdo nevykonává):  

 analýza a popis pracovních míst - každý úsek řeší vedoucí, např. mládež – 

sportovní ředitel, obchodníky – obchodní ředitel, PR a marketing – market. 

ředitel atd., vše odsouhlasuje GM  

 personální plánování - to samé jako předchozí otázka 

 získávání a výběr pracovníků – spadá pod ekonomickou ředitelku a 

vedoucího daného úseku 

 motivace pracovníků – vždy věcí vedoucího daného oddělení , schvaluje pak 

asi GM 

 hodnocení pracovníků – vždy vedoucí daného oddělení 

 odměňování pracovníků – návrh předkládá vedoucí oddělení, schvaluje 

ekonomická ředitelka a GM 

 vzdělávání a plánování osobního rozvoje pracovníků – vedoucí oddělení 

 zajišťování péče o pracovníky včetně pracovních podmínek - vedoucí oddělení 

 uvolňování pracovníků – vedoucí oddělení 
 

 

3) Myslíte si, že jsou všechny personální činnosti uvedené v předešlé otázce ve Vaší 

organizaci vykonávány? Myslím si, že z 90ti % ano.  

A jaké personální činnosti jsou vykonávané jen okrajově? Tzn. že jim není dle Vašeho 

názoru věnovaná dostatečná pozornost?  Vzdělávání pracovníků a jejich rozvoj, 

nechodíme na žádné další kurzy.  
 

4) Zaměstnává Váš klub nějakého specialistu na personalistiku? Ne.  
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7) Myslíte si, že by byla / je pozice personalisty ve Vašem klubu potřebná? Pokud ano,  

v čem si myslíte, že by byl / je největší přínos personalisty pro Vaši organizaci?  

Vedoucí oddělení navrhují vznik nových míst, vyjadřuje se k nim GM.  
 

8) Myslíte si, že personalista by byl / je schopný svou prací (ať už přímo či nepřímo) 

snížit výdaje Vašeho klubu? Pokud ano, jakými konkrétními činnostmi?  

Bohužel nedokáži odpověď, ale u větších organizací pravděpodobně ano.  
 

9) Kdo (název pozice) ve Vašem klubu rozhoduje o vzniku nových pracovních míst? 

Případně o přijetí nových posil do stávajícího pracovního kolektivu?  

Vedoucí oddělení navrhují vznik nových míst , dále se k nim vyjadřuje GM.  
 

10) Je ve Vašem klubu aktuálně jakýsi finanční stop stav, který neumožňuje přijmout  

do stávající organizační struktury nového pracovníka? Finanční asi taky, ale spíše teď 

máme všechny pozice, které potřebujeme mít , plně obsazeny 
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Příloha L: Přepis rozhovoru s Z.P., obchodní a 

marketingovou ředitelkou klubu HC Kometa Brno  

 

1) Jaký je počet stálých zaměstnanců Vašeho klubu? Cca 20 
 

2) Kdo u Vás v organizaci personální činnosti uvedené níže vykonává?  

Prosím o sdělení pracovní pozice / funkce člověka, kdo má konkrétní činnost v klubu  

na starosti (lze uvést variantu, že činnost v organizaci nikdo nevykonává):  

 analýza a popis pracovních míst - zajišťuji já   

 personální plánování - já  

 získávání a výběr pracovníků – také já 

 motivace pracovníků – nikdo u nás systematicky neřeší 

 hodnocení pracovníků – opět v klubu neřešeno 

 odměňování pracovníků – majitel klubu 

 vzdělávání a plánování osobního rozvoje pracovníků – není v klubu řešeno 

 zajišťování péče o pracovníky včetně pracovních podmínek - taktéž neřešeno 

 uvolňování pracovníků – to opět řeším já 
 

 

3) Myslíte si, že jsou všechny personální činnosti uvedené v předešlé otázce ve Vaší 

organizaci vykonávány? Rozhodně ne, motivace, hodnocení ani vzdělávání není  

v klubu řešeno vůbec.   

A jaké personální činnosti jsou vykonávané jen okrajově? Tzn. že jim není dle Vašeho 

názoru věnovaná dostatečná pozornost?  Všechny uvedené v předchozí odpovědi, tyto 

činnosti řešíme, jen když si to situace vyžaduje. 
 

4) Zaměstnává Váš klub nějakého specialistu na personalistiku? Ne.  
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7) Myslíte si, že by byla / je pozice personalisty ve Vašem klubu potřebná? Pokud ano,  

v čem si myslíte, že by byl / je největší přínos personalisty pro Vaši organizaci?  

Ne, nemyslím si.  
 

8) Myslíte si, že personalista by byl / je schopný svou prací (ať už přímo či nepřímo) 

snížit výdaje Vašeho klubu? Pokud ano, jakými konkrétními činnostmi?  

Ne, nic mě nenapadá, jak by snižoval výdaje klubu. 
 

9) Kdo (název pozice) ve Vašem klubu rozhoduje o vzniku nových pracovních míst? 

Případně o přijetí nových posil do stávajícího pracovního kolektivu?  

 Majitel a vedení klubu.  
 

10) Je ve Vašem klubu aktuálně jakýsi finanční stop stav, který neumožňuje přijmout  

do stávající organizační struktury nového pracovníka? Ze své pozice nejsem schopna 

na tuto otázku odpovědět.  

 


