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ABSTRAKT 

Extraligu ledního hokeje, nejvyšší hokejovou soutěž v České republice, hraje čtrnáct 

týmů, z toho pouze dva kluby mají ve své organizační struktuře pozici personalisty. 

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku vykonávání personálních činností  

v podmínkách českých profesionálních sportovních organizací. Na základě rozhovorů 

se zaměstnanci záměrně vybraných dvou hokejových týmů v práci porovnávám 

realizaci personálních činností v klubu, kde specialista na HR působí s klubem, kde tuto 

oblast zajišťuje vedoucí pracovník / sportovní manažer. V práci je také analyzována 

pozice personalisty působícího v extraligovém hokejovém klubu HC Sparta Praha.  

V samostatné kapitole jsou popsány konkrétní specifika personálních procesů  

v hokejových klubech včetně uvedení příkladů z praxe.   

 

Klíčová slova:   

Personální řízení, personalista, personální činnosti, organizační struktura, sportovní 

klub, hokejový klub. 
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ABSTRACT 

There is fourteen ice-hockey clubs in the highest Czech professional ice-hockey 

league (called „Tipsport Extraliga“), but only two of them have a position of personalist 

in their organizational structure. This dissertation is aimed on the issue of HR 

operations administrated in terms of Czech professional sport organizations. On the 

bases of interviews with employees chosen from two Czech ice-hockey clubs I compare  

the execution of HR activities on the two clubs there is a special position for HR 

specialist, in the second one there is a leader or sport manager, who is executing the HR 

activities. There is also the analysis of HC Sparta Praha HR specialist position in the 

dissertation. In the special chapter there is the specification of HR processes executed in 

Czech ice-hockey clubs including processes aplicated in the past. 

  

Keywords:   

Personnel Management, HR specialist, HR activities, organizational structure, sports 

club, hockey club. 

 

 
 



 
 

6 

OBSAH 

0 ÚVOD....................................................................................................................... 8 

1. Personální řízení a role personalisty  v organizaci ....................................................10 

1.1 Personální řízení .................................................................................................10 

1.1.1 Personální strategie .......................................................................................13 

1.2 Pozice personalisty v organizaci .........................................................................14 

1.3 Personální činnosti..............................................................................................15 

1.4 Sportovní klub ....................................................................................................21 

1.5 Vybrané pracovní pozice ve sportovních klubech  v kontextu vykonávání 

      personálních činností ..........................................................................................24 

1.6  Organizační struktury a jejich klasifikace...........................................................31 

1.6.1 Klasifikace organizačních struktur ................................................................34 

1.7 Organizační struktury profesionálních sportovních klubů....................................38 

2. Pozice personalisty a personální procesy ve sportovních klubech.............................43 

2.1 Použité metody a postup empirického šetření......................................................43 

2.1.1 Kvalitativní výzkum......................................................................................43 

2.1.2 Metoda případové studie ...............................................................................45 

2.1.3 Metoda osobního dotazování.........................................................................45 

2.2 Kluby Extraligy ledního hokeje ..........................................................................47 

2.3 Pozice personalisty v hokejových klubech ..........................................................50 

2.4 Specifika vybraných personálních činností ve sportovních klubech.....................55 

2.4.1 Získávání a výběr zaměstnanců .....................................................................55 

2.4.2 Vzdělávání....................................................................................................58 

2.4.3 Péče o pracovníky.........................................................................................59 

2.4.4 Propouštění a outplacement...........................................................................61 

2.4.5 Okrajově vykonávané personální činnosti .....................................................62 



 
 

7 

3. ZÁVĚR ...................................................................................................................64 

4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ..........................................................................66 

Seznam tabulek a obrázků ...........................................................................................72 

Seznam použitých zkratek ...........................................................................................72 

Příloha A: Seznam otázek pokládaných zaměstnancům extraligových hokejových  

klubů během polostrukturovaného rozhovoru ..............................................................73 

Příloha B: Srovnání struktury pracovních míst v klubu HC Sparta Praha a.s. mimo 

realizační týmy sportovního úseku...............................................................................75 

Příloha C: Srovnání struktury pracovních míst v klubu  HC Kometa Brno a.s. mimo 

realizační týmy sportovního úseku...............................................................................78 

Příloha D: Vybrané výsledky šetření agentury IBRS z dubna 2015 na téma Extraliga 

ledního hokeje .............................................................................................................81 

Příloha E: Přepis rozhovoru s K.V., HR manažerkou Sportovního holdingu Praha.......85 

Příloha F: Přepis rozhovoru s L.B., manažerem ticketingu HC Sparta Praha ................89 

Příloha G: Přepis rozhovoru s A.S., obchodní manažerkou Tipsport areny...................91 

Příloha H: Přepis rozhovoru s L.K., Sales Coordinator, Sportovní holding Praha .........93 

Příloha CH: Přepis rozhovoru s T.R., PR consultant & Sales Manager Sportovního 

holdingu Praha ............................................................................................................95 

Příloha I: Přepis rozhovoru s J.Z., PR & media manažerem a tiskovým mluvčím,  

HC Sparta Praha..........................................................................................................97 

Příloha J: Přepis rozhovoru s J.S., technickým ředitelem areny, HC Kometa Brno.......99 

Příloha K: Přepis rozhovoru s M.K., šéfredaktorem klubu HC Kometa Brno .............101 

Příloha L: Přepis rozhovoru s Z.P., obchodní a marketingovou ředitelkou klubu  

HC Kometa Brno.......................................................................................................103 

 

 

  



 
 

8 

0 ÚVOD 

Lední hokej je v České republice národním sportem. V nejvyšší hokejové tuzemské 

soutěži, Tipsport extralize ledního hokeje, působí celkem čtrnáct klubů. Z toho pouze 

dva z nich mají ve své organizační struktuře zakomponovanou pozici personalisty.  

Cílem této diplomové práce je analyzovat pozici personalisty a popsat specifika 

personálních procesů v prostředí profesionálních hokejových klubů působících v České 

republice.  

V práci budu vycházet z odborné literatury zaměřující se především na oblast 

personalistiky, sportovního managementu a propojení těchto tématických okruhů. Mezi 

hlavní české odborníky v oboru personalistiky řadím Kocianovou (2012, 2010), 

společně s Vodáčkovými (2013). Ze zahraničních autorů bych vyzdvihla zejména 

Donnellyho, Gibsona a Ivanceviche (1997). Teorií sportovního managementu se  

v českých podmínkách zabývá především Čáslavová (2009, 2000). Pro oblast 

implementace personalistiky do sportu je stěžejní publikace Chelladuraie (2006).  

Empirické šetření bude mít podobu kvalitativního výzkumu, při kterém bude využito 

metody případové studie. Analýza se bude opírat o informace získané  

z polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci záměrně vybraných hokejových klubů, 

a to HC Sparty Praha a HC Komety Brno. Tyto dva kluby byly vybrány cíleně. Zatímco 

ve vedení klubu HC Sparta Praha figuruje pozice personální manažerky, ekonomicky  

i počtem zaměstnanců srovnatelný klub HC Kometa Brno personalistu nezaměstnává. 

Rozhovory budou uskutečněny s pracovníky na úrovni managementu, ale také se 

zaměstnanci na nižších pozicích organizační struktury hokejového klubu (tiskový 

mluvčí klubu, obchodní specialista, ředitel stadionu atd.). V klubu HC Sparta Praha 

bude rozhovor realizován rovněž s personalistkou klubu.  

Práce je členěna do tří hlavních celků. V první kapitole uvádím teoretický přehled 

klíčových pojmů, na ni navazuje kapitola o pozici personalisty a personálních procesů  

v  hokejových klubech . Třetí kapitolou je závěr. Dále následují seznamy použitých 

zkratek, seznamy tabulek a  grafů a poslední kapitolou práce jsou doplňující přílohy.  

Téma personálních procesů a pozice personalisty v českých hokejových klubech 

jsem si vybrala proto, že pracuji ve společnosti BPA sport marketing a.s., jež je  

v sezóně 2014/2015 již 20. rokem výhradním marketingovým partnerem extraligy 
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ledního hokeje a proto mám k hokejovému prostředí blízko. Dalším důvodem je také 

absolvování oboru Management tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově 

v Praze. Vybrané téma považuji za velmi zajímavé skloubení obou studovaných oborů 

(Andragogiky a personálního řízení a oboru Management sportu) s nabytými 

zkušenostmi z pracovního prostředí. 

Domnívám se, že analýzu pozice personalisty ve sportovním klubu ocení především 

vedoucí pracovníci klubů. Práce by však mohla být přínosná i pro studenty, a to nejen 

oboru Andragogiky a personálního řízení. Jelikož se jedná o přenesení personální pozice 

do sportovního prostředí, tedy minimálně v rámci České republiky o neobvyklou 

aplikaci této pracovní pozice, věřím, že diplomová práce přinese nový a nevšední 

pohled na danou problematiku.    
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1. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ A ROLE PERSONALISTY  

V ORGANIZACI 

1.1 Personální řízení  

Pro správné fungování podniku je nutné shromáždit a ideálně propojit následující 

zdroje: materiální, finanční, lidské a informační. Každý z nich má pro podnik svůj 

význam, ale již delší dobu se odborníci na management shodují, že nejdůležitější jsou 

lidské zdroje. Dokládá to i výrok P. F. Druckera z roku 1973: „Lidé jsou náš největší 

kapitál“ (in Vodáček, Vodáčková, 2006, s. 106). 

Personální řízení, nebo-li řízení lidských zdrojů definuje Armstrong jako: 

„strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace 

mají - lidí, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají  

k dosažení cílů organizace“ (Armstrong, 2007, s. 27). 

Ve shodě s Armstrongovou definicí je i tvrzení, že řízení lidských zdrojů je současný 

pohled na řízení lidí, jež dává v organizaci vyniknout lidskému prvku,  

o kterém ví, že zvyšuje hodnotu podniku, že přispívá k efektivitě a produktivitě 

organizace. Personální řízení připouští, že člověk má v podniku strategický význam a že 

se nejedná pouze o nákladovou složku. Postupy používané v řízení lidských zdrojů 

podporují účast zaměstnanců na zvyšování hospodářské výkonnosti podniku (Unlu, 

Serarslan, Yamaner, Sahin, 2012, s. 4808).   

Řízení lidských zdrojů má zajistit efektivní využití a rozvoj lidských zdrojů pomocí 

řady aktivit v oblasti řízení, které jsou zaměřené na realizaci individuálních, 

společenských a obchodních zájmů (Schuler, 2012, s. 20). 

Personální řízení však obsahuje více významů. Kocianová vymezuje čtyři roviny, 

kterých může pojem personální řízení nabývat: 

1) Součást řízení organizace - část managementu, jež se zabývá pracovníky a jejich  

  vnitropodnikovými vztahy; 

2) Specifická oblast činností v organizaci orientovaná na člověka, kterou zajišťují 

odborníci - personální specialisté; 

3) Součást práce každého vedoucího pracovníka; 
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4) Studijní obor. 

(Kocianová, 2012, s. 9-10). 

 

I přesto, že souhlasím, že personální řízení má být v organizaci zastoupeno jednak 

jako součást řízení organizace, tak i jako přirozená součást náplně práce vedoucích 

pracovníků, současně zastávám názor, že v organizačních strukturách podniků (včetně 

profesionálních sportovních klubů) má být pevně zakotvené místo pro odborníka  

na personalistiku, tj. pro specialistu, jehož jedinou náplní práce má být péče o lidské 

zdroje daného podniku. Ve sportovní praxi se s pozicí personalisty prakticky 

nesetkáváme, proto pokud se ve sportovním klubu o personalistiku někdo cíleně stará, je 

to většinou vedoucí pracovník daného oddělení či úseku. Tato situace má za následek, 

že personalistika není v klubech vykonávaná komplexně ani koncepčně, spíše se  

(mnohdy na pochybné úrovni) vykonávají pouze vybrané (nezbytně nutné) personální 

činnosti.  

Vezmeme-li v potaz, že cílem personálního řízení je: „optimální využívání potenciálu 

lidí a investic do nich vložených k dosahování cílů organizace prostřednictvím 

personálních procesů, současně je úkolem personálního řízení vytvářet pracovníkům 

předpoklady ke spokojenosti s vykonávanou prací, motivovat je k rozvoji, napomáhat 

jejich identifikaci s cíli organizace,“ (Kocianová, 2012, s. 10) pak můžeme tvrdit,  

že zanedbávání personalistiky může být pro organizaci konkurenční nevýhodou. 

Neuspokojivá péče o zaměstnance může mít za následek jejich nedostatečnou 

motivovanost, která vede ke zvýšení fluktuace zaměstnanců, vyšší nemocnosti, nižší 

míry pracovní aktivity a iniciativy vkládané do řešení přidělených úkolů.  

Ve vykonávání personálních prací nezáleží na počtu zaměstnanců organizace.  

Rozdíl je pouze v rozsahu a četnosti provádění jednotlivých personálních činností. 

Zatímco velké organizace provádějí veškeré personální práce prakticky soustavně,  

v malých firmách se některé personální činnosti vykonávají jen příležitostně, např. 

nábor nových zaměstnanců se může řešit jen jednou za několik let. Naopak nepřetržitě 

je třeba se věnovat činnostem jako je hodnocení a odměňování pracovníků, péče  

o zaměstnance a o pracovní vztahy na pracovišti, a to i v případě, že majitel zaměstnává 

třeba jen dva své rodinné příslušníky (Koubek, 2007, s. 19-24). 

Význam řízení lidských zdrojů je také dán souborem vzájemně propojených funkcí  

a procesů, jejichž cílem je přilákat, socializovat, motivovat a udržet zaměstnance  
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v organizaci. Tento aspekt je považován za jednu z nejdůležitějších investic  

v organizaci, jež se projeví v jejím dlouhodobém fungování (Iconomescu,  Mindrescu, 

Badau, 2014, s. 269-270). 

Důležitost personální oddělení v organizaci a kvalitní systém oceňování a práce se 

zaměstnanci uvádí i Welchovi1, kteří sestavili následujících šest pravidel pro úspěšné 

řízení lidí v organizacích, které zní ve zkrácené podobě takto: 

1) Pozvednout oddělení lidských zdrojů, aby mělo silné a nadřazené postavení 

 v organizaci a zároveň zajistit, aby lidé pracující na tomto oddělení měli mimořádné 

 vlastnosti. Díky výjimečným vlastnostem personalistů lze pomáhat ostatním 

 manažerům v organizaci, najít v nich vůdce a budovat jejich kariéry.  

2)  Používat přísný, nebyrokratický systém hodnocení, v němž se sleduje poctivost. 

3) Vytvořit efektivní mechanizmy v podobě peněz, uznání a výcviku k motivování  

 a udržení zaměstnanců.  

4) Řešit otevřeně obtížné vztahy s odbory, s klíčovými zaměstnanci, ale také s těmi, 

 jejichž výkon slábne.  

5) V přístupu k pracovníkům nepřipustit uspokojení s dosaženým aktuálním stavem, 

 zacházet s nimi jako se srdcem a duší organizace a dbát o jejich rozvoj. 

6) Navrhnout co nejjednodušší organizační schéma s naprosto jasnými vztahy 

 podřízenosti a zodpovědnosti. 

(Welch J., Welch, S., 2007, s. 98) 

Personální řízení v prostředí profesionálních sportovních klubů je do značné míry 

identické s jiným obchodním prostředím. Lidé ve vedení klubů si uvědomují, jak 

značnou konkurenční výhodu může klub skrze své zaměstnance dosáhnout. Uvedu-li 

pouze sportovní stránku, tak ve většině případech platí přímá úměra, že čím lepší hráče 

                                                

1 Jack Welch je americký podnikatel, původním vzděláním chemický inženýr. Proslavil 

se jako nejdéle sloužící výkonný ředitel firmy General Electric, v jejímž čele stál  

v letech 1981–2001.  Za dvacet let v čele společnosti navýšil Welch tržní hodnotu firmy 

z 12 na 280 miliard dolarů. V roce 1999 jej magazín Fortune jmenoval „Manažerem 

století“. (www.wikipedia.org) 
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klub zaměstnává, tím větší se dají předpokládat sportovní úspěchy týmu.  

Lidské zdroje jsou: „... nejdůležitějším aktivem ve sportovních klubech. Ve světě, kde 

se významně využívá technologie k řešení problémů, nesmí být podceňován význam lidí, 

kteří určují a spravují materiální a finanční zdroje. ... Ve sportovní organizaci jsou to 

manažeři, trenéři a další zaměstnanci, kteří určují poslání klubu a hrají velmi důležitou 

roli v tom, jak je poslání splněno “ (Iconomescu,  Mindrescu, Badau, 2014, s. 269). 

Důležitost lidských zdrojů ve srovnání se zdroji kapitálovými a technickými shrnuje 

Drucker: „Žádná organizace si nemůže počínat lépe než její lidé“ (Drucker, 2006,  

s. 131). 

 

1.1.1 Personální strategie 

Personální strategie by měla vycházet z podnikové strategie a spolu s dalšími dílčími 

strategiemi podniku (marketingovou strategií, strategií řízení a výroby, strategií 

výzkumu a vývoje apod.) by se měla podílet na dosažení definovaných cílů organizace 

(Keřkovský, Vykypěl, 2002, s. 26). Obrázek níže vymezuje jednotlivé obsahové složky, 

které se podílejí na personální strategii organizace. 

 

Obrázek 1 – Obsahové vymezení personální strategie 

 

Zdroj: Keřkovský, Vykypěl (2002, s. 31) 
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Personální strategie by měla vycházet z jednotné strategie celé organizace a zároveň 

by měla určovat dlouhodobou firemní koncepci řízení lidských zdrojů, tj. definovat 

firemní standardy a optimální postupy při získávání, rozmisťování, vedení i rozvoji 

zaměstnanců za účelem realizace strategických cílů organizace. Z jednotné firemní 

personální strategie dále vycházejí dílčí personální strategie pro jednotlivé personální 

činnosti, např. strategie hodnocení či strategie odměňování (Šikýř, 2012, s. 37). 

  

1.2 Pozice personalisty v organizaci 

Personalista plní v organizaci hned několik úloh. Mezi jeho úkoly patří sledování 

vývoje situace vně organizace, z čehož následně vyvozuje důsledky a opatření,  

o kterých neprodleně informuje vedoucí pracovníky i řadové zaměstnance. Personalista 

je významný článek v komunikačních procesech v organizaci, ale i mimo ni. Je to 

osoba, která získává od pracovníků organizace informace o jejich názorech a postojích. 

Odpovídá za spoluvytváření výkonnostního klimatu v organizaci, za rozvoj metod 

řízení, za oceňování výkonu, ale i za řízení kariéry pracovníků. Personalista  

v organizaci zastává hned několik funkcí - plánovací, koordinační, informační, 

poradenskou a kontrolní (Kociánová, 2010, s. 17; Armstrong, 2007, s. 79-81). 

Personalista se mnohdy (ne-li každodenně) dostává do střetu zájmu, kdy na jedné 

straně hájí zájmy organizace, na druhé straně by měl mít však i porozumění pro potřeby 

jednotlivých pracovníků, či pracovních a sociálních skupin uvnitř organizace 

(Kocianová, 2004, s. 124). Zájmy těchto subjektů však mohou být odlišné a mohou 

vznikat konflikty, na jejichž řešení by se personalista měl aktivně podílet.   

Mezi konkrétní oblasti činnosti odborníka přes personalistiku v organizaci patří:  

- personální prognózování a plánování, 

- získávání, výběr, rozmisťování a uvolňování pracovníků, 

- personální administrativa, 

- personální informace, 

- mzdová politika, 

- systém odměňování, 

- systém hodnocení pracovníků, 

- rozvoj a vzdělávání pracovníků, 

- sociální politika organizace, 
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- výzkumy názorů a postojů pracovníků, 

- personální a právní poradenství.  

(Armstrong, 2007 s. 79-83; Kociánová, 2004, s. 130) 

Nároky na kompetence personalisty jsou vysoké. Tento specializovaný pracovník se 

musí orientovat v teorii i praxi personálního řízení včetně metod personální práce. Musí 

být obratný v komunikaci, mít interdisciplinární vzdělání, být jazykově vybavený, 

schopný práce v týmu a ovládat koncepční dovednosti. Nezbytností je také znalost 

právních norem a orientace v podnikatelském prostředí včetně podnikové ekonomiky. 

Kvalitní personalista disponuje znalostmi a dovednostmi z oblasti strategického řízení, 

finančního řízení, řízení změn a oblasti marketingu. Ovládá informační a komunikační 

technologie. Má sociálně-psychologické dovednosti a znalosti organizačního chování. 

Personalista musí také respektovat etické normy. Měl by být schopný sestavit a obhájit 

rozpočet jednotlivých personálních činností, který bude korespondovat se strategickým 

personálním plánováním dané organizace (Veteška, Tureckiová, 2008, s.106-113). 

 

1.3 Personální činnosti  

O lidské zdroje a personální procesy v organizaci pečuje HR pracovník 

prostřednictvím následujících hlavních personálních činností: 
 

 Personální plánování 

Cílem personálního plánování je zajištění dostatku kvalitních pracovníků 

v organizaci, a to jak v současnosti, tak ale i v budoucnu. Proces personálního plánování 

je založen na rozboru kapacitních nároků prováděných a pro určitý časový výhled 

plánovaných prací. Pro tyto předpokládané pracovní nároky se dále odhaduje potřeba 

jejich zajištění lidskými zdroji. Veškeré zjištěné informace (kapacitní nároky, počty 

pracovníků) se vyjadřují ve strukturním členění, které má čtyři dimenze: profesní, 

kvalifikační, časovou, organizačně-místní (Vodáček, Vodáčková 2013, s. 107). 

Ve sportovních klubech se přijímají noví pracovníci většinou pouze z důvodu 

odchodu stávajících zaměstnanců, v menší míře pak z důvodu realizace dalších projektů 

ať už ve sportovní nebo marketingové oblasti. Např. s nástupem moderních  technologií 

a přístupů vznikají v klubech potřeby náboru nových zaměstnanců. Může se jednat např. 
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o obsazení pozice specialisty na nová média, videotrenéra nebo pozice výživového 

poradce, sportovního psychologa apod.  
 

 Analýza a popis pracovních míst 

Analýza pracovních míst je klíčovou činností personalisty. Pokud jsou analýzy  

a z nich vyplývající popisy pracovních pozic v organizaci kvalitně určeny a zároveň 

jsou jasně nadefinované znalosti a dovednosti, které má člověk na dané pozici splňovat, 

je to základ pro efektivní fungování organizace. Cílem této analýzy je jasně určit obsah 

práce daného pracovního místa a zároveň jasně oddělit kompetence a odpovědnost 

jednotlivých pracovníků v organizaci. Do popisu pracovních míst patří minimálně 

informace o názvu pozice, přímém nadřízeném a případně podřízeních, seznamu úkolů, 

činností a povinností na pracovním místě, dále do popisu patří definování pravomocí  

a odpovědností spojených s pozicí, zákonné a interní předpisy pro práci na pracovním 

místě apod. Na základě podobného popisu pracovního místa lze teprve vytvořit 

kvalifikační profil pracovníka, který by měl zastávat danou pracovní pozici.  

V kvalifikačním profilu se pak standardně uvádí nezbytné školní a další vzdělání, 

potřebná jazyková vybavenost, délka praxe, popřípadě další specifické znalosti, 

dovednosti a osobnostní předpoklady (Kociánová, 2010, s. 42-43). 

Práci v organizaci by personalista měl přerozdělit tak, aby na jedné straně vedla  

ke splnění dílčích cílů organizace a na straně druhé k naplňování potřeb jednotlivých 

pracovníků. Potřeby zaměstnanců se týkají především oblasti rozmanitosti vykonávané 

práce, pracovních výzev  a výsledků. Cíle organizace i potřeby jejích zaměstnanců jsou 

úzce spojené a jediné efektivní řešení, při kterém budou obě strany spokojené, je 

sjednotit potřeby jednotlivce s potřebami organizace (Armstrong, 2006, s. 515-517). 

Personalista by měl dávat pozor také na zdvojování práce, tzn. na překrývání 

některých činností nebo odpovědnosti za určité úkoly, a to jak v horizontálním  

či vertikálním směru v rámci organizace (Dvořáková, 2012, s. 21). 
 

 Získávání a výběr pracovníků 

Získávání pracovníků je činnost, která by měla zajistit, aby volná pracovní místa  

v podniku přilákala možné kandidáty na tyto pozice v požadovaném množství,  

za vynaložení co možná nejnižších nákladů. Personální oddělení má mnoho možností, 



 
 

17 

jak tyto kandidáty získat. Můžeme je rozdělit na: interní – vyhledávání kandidátů z řad 

zaměstnanců podniku, externí – zde podnik může využít zprostředkovatelských agentur, 

spolupráce se školami, inzerátů v mediích, spolupráce s úřady práce a v neposlední řadě 

„headhunting“. Po získání určitého počtu uchazečů následuje výběr pracovníků,  

tzn. přijímací řízení. Při posuzování, zda uchazeč splňuje požadavky pracovní pozice, je 

nutné brát v úvahu nejen stránku odbornou, ale i osobnostní charakteristiku uchazeče, 

aby byl např. schopen pracovat v požadovaném týmu (Koubek, 2009, s. 13-15). 

Sportovní kluby často využívají možnosti obsadit pracovní pozice sportovci, kteří  

v klubu ukončili svou aktivní kariéru. Pozitivem je, že jsou s danou organizací spjati  

a znají dané prostředí, na druhou stranu ale často nastoupí na pozici, na níž nemají 

dostatečnou kvalifikaci a praxi. Domnívám se, že u takové zaměstnance je zrychlený 

proces adaptace, jelikož pracovník má s kulturou organizace a jejími zaměstnanci 

dlouhodobou zkušenost. Těžší naopak může být adaptace na nové pracovní místo  

a zvládání plnění svěřených úkolů.    
 

 Přijímání pracovníků  

Po výběru pracovníka na danou pozici následuje proces přijímání, během kterého se 

vyřizuje potřebná právní a administrativní agenda. Jedná se o všechny nutné úkony, 

které personalista musí vykonat po výběru zaměstnance na danou pozici a po potvrzení, 

že zájem uchazeče o pracovně-právní vztah na dané pozici stále trvá, resp. že akceptuje 

dané podmínky. Jedná se o fázi vzniku pracovního poměru, ať už na základě podepsání 

pracovní smlouvy, zvolením, nebo jmenováním (Kocianová, 2010, s. 128-129). 

Po procesu přijímání pracovníků následuje jejich adaptace na určité pracovní místo. 

Novému zaměstnanci můžeme pomoci určitým uvedením do organizace (v podobě 

formálních i neformálních úkonů), během kterého si lépe a rychleji zvykne na kulturu 

organizace, na své nové pracovní místo a na sociální vztahy na pracovišti. (Kocianová, 

2010, s. 131). 
 

 Rozmísťování pracovníků 

Rozmísťováním pracovníků dochází k praktické realizaci hlavních úkolů řízení 

lidských zdrojů, zjednodušeně řečeno - dát správného člověka na správné místo v pravý 

čas. 
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Při tomto procesu dochází k mobilitě pracovníků, která může mít tyto podoby:  

- převedení pracovníka na jinou pozici, 

- postup ve funkci (povýšení), 

- sestup ve funkci, 

- uvolnění – ukončení pracovního poměru (výpověď, odchod do penze apod.). 

(Vodáček, Vodáčková, 2013, 114-115): 
 

 Hodnocení pracovníků 

Úkolem této činnosti je posuzovat pracovníka a to z hlediska čtyř základních kritérií 

hodnocení: pracovní role, chování v průběhu pracovního procesu, osobní a charakterové 

rysy a perspektivnost pro organizační jednotku (Vodáček, Vodáčková, 2013,  

s. 110-111).  

„Posláním je poznat a racionálně využít profesní kvalifikaci zaměstnanců, vhodně 

rozvíjet jejich pracovní dráhu, motivovat je a přispět k spravedlivému odměňování“ 

(Koubek, 2009, s. 110). 
 

 Odměňování pracovníků 

Odměňování je jednou z nejstarších a také nejdůležitějších personálních činností, 

protože jsou to právě platy, mzdy a další zaměstnanecké výhody - benefity, které 

obvykle nejvíce motivují lidi pracovat pro podnik. Systém odměňování by měl 

odpovídat společensky přijatelné odměně za vykonávanou práci, ale také by měl mít 

funkci motivační a stimulační (Armstrong, 2009, s. 523-524). 

Formy odměn v moderní době už nemají jen podobu financí. Může se jednat také  

o další výhody hmotného charakteru např. příplatky na pojištění, dovolenou, 

volnočasové aktivity, prvotřídní vybavení pracoviště, zvláštní klauzule v pracovní 

smlouvě, prestižní název funkce apod. Mezi nehmotné formy odměny se řadí také účast 

na některých rozhodovacích procesech, volná pracovní doba, větší rozhodovací 

pravomoc apod (Koubek, 2009, s. 283). 
 

 Motivování a stimulace zaměstnanců 

Pomocí teorie motivace si můžeme vysvětlit, proč zaměstnanci se stejnými 

schopnostmi a stejnými pracovními podmínkami na stejné pozici v organizaci podávají 
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odlišné výkony a mají za sebou rozdílné výsledky. V tu chvíli přichází na řadu teorie 

motivace, kdy prostřednictvím vnějších extrinsických stimulů dokážeme ovlivnit vnitřní 

intrinsickou motivaci, tzn. že skrze proces vnější motivace vykonávané motivováním  

a stimulováním jsme schopni ovlivnit vnitřní (intrapsychické) potřeby (Tureckiová, 

2009, s. 21-22). 

Je třeba, aby motivátor účinně působil zvnějšku na motivy členů organizace,  

tzn. stimuloval jejich motivy. Dle Herseyho, Blancharda a Johnsona je motivování 

základní manažerskou funkcí (rolí). Vysoce motivovaní jedinci využívají své schopnosti 

z 80-90 %, zatímco ostatním zaměstnancům stačí pro udržení své pracovní pozice běžně 

využívat pouze 20-30 % svých schopností (in Tureckiová, 2009, s. 21). 

Manažer nebo jakýkoli vedoucí pracovník by na své podřízené (ale ideálně  

i na ostatní členy organizace) měl působit přirozeně (intuitivně) motivačně. Měl by být 

pro ně jakýmsi vzorem (Armstrong, 2006, s. 199). Personalista by měl mít  

k motivování lidí nejen osobnostní předpoklady, ale především také znalosti 

motivačních teorií. Personalista by měl cíleně a odborně působit na chování jedinců  

v organizaci tak, aby zlepšil jejich pracovní výsledky.   

V praxi sportovních klubů je to především trenér, který velmi cíleně působí  

na motivaci svých svěřenců. Trenér v rámci získání potřebné trenérské licence nabyl 

spoustu znalostí o motivačních teoriích. Problém nastává, pokud neumí své vědomosti 

efektivně využít v praxi. Schopnost motivovat sportovce patří ke klíčovým 

dovednostem trenéra. Proto by personalista, pokud by ve sportovní organizaci působil, 

mohl u trenérů (ale nejen u nich) pracovat na zdokonalování schopnosti motivovat 

druhé.   
 

 Vzdělávání pracovníků 

„Požadavky na znalosti a dovednosti člověka v moderní společnosti se neustále mění 

a člověk, aby mohl fungovat jako pracovní síla, byl zaměstnatelný, musí své znalosti  

a dovednosti neustále prohlubovat a rozšiřovat“ (Koubek, 2009, s. 252).  

Podniky zajišťují zvyšování kvalifikace svých pracovníků především formou školení, 

a to buď: v rámci pracovního procesu (interně), mimo pracovní proces (externě) nebo 

kombinací obou typů vzdělávání.  

 



 
 

20 

Sportovní manažer musí absolvovat specifické tréninky a školení, jež jsou zapotřebí 

nejen ke kvalitnímu výkonu každodenních pracovních činností, ale které také vyžadují 

pochopení sportovní činnosti, kterou klub provozuje. Bez tohoto druhu poznání by 

sportovní manažer nemohl pochopit potřeby a požadavky ostatních členů týmu (Watt, 

2003, s. 69-70). 

O vzdělávání trenérů se ve většině sportovních odvětví starají národní sportovní 

svazy buď samostatně, nebo ve spolupráci s tělovýchovnými vysokými školami. 

Personalista by ovšem mohl ve spolupráci s těmito institucemi připravovat vlastní 

vzdělávací trenérské programy, které by byly šité na míru potřebám klubu, nebo přímo  

na požadavky a potřeby konkrétního trenéra (Čáslavová, 2009, s. 92). 

Na podnikatele v oblasti sportu a rekreace, převážně na pozici manažera, jsou 

kladeny požadavky v podobě dalšího vzdělávání a odborné přípravy, aby byl schopen 

aplikovat získané odborné znalosti do praxe. Při řízení organizace v oblasti sportu  

a rekreace pomáhá manažerovi existence profesních asociací a kodexů chování a etiky  

a řízení se jejich pokyny (Chelladurai, 2006, s. 52).  
 

 Pracovní podmínky a péče o pracovníky 

Jen spokojený zaměstnanec může podniku odvádět kvalitní činnost. Je potřeba, aby 

se v podniku cítil dobře a byl k němu maximálně loajální. Toto všechno by měly 

zabezpečit dobré pracovní podmínky a péče o pracovníky na vysoké úrovni. Činnosti 

řazené do péče o pracovníky jsou následující: 

- pracovní doba a režim, 

- pracovní prostředí, 

-  bezpečnost práce a ochrana zdraví, 

-  personální rozvoj pracovníků, 

-  služby poskytované pracovníkům na pracovišti, 

-  ostatní služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám, 

-  péče o životní prostředí. 

(Dědina, Cejthamr, 2005, s. 236) 
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 Plánování osobního rozvoje a řízení kariéry pracovníků 

Do této kategorie personálních činností řadíme plány následnictví, talent 

management, řízení pracovního výkonu a nejrůznější firemní rozvojové aktivity jako je 

mentoring, rotace, nebo např. pověření úkolem. Všechny tyto vyjmenované činnosti 

přispívají k diverzitě a vnitřní mobilitě zaměstnanců. Talent management a plány 

následnictví se realizují pouze u menšiny zaměstnanců, dalo by se říci, že se tyto 

praktiky vztahují pouze na firemní elitu. V praxi sportovního klubu to znamená, že by 

personalista tvořil plány osobního rozvoje pouze pro klíčové zaměstnance, jako jsou 

trenéři a vedoucí pracovníci (Hroník, 2006, s. 127). 
 

 

 Uvolňování pracovníků  

Ukončení pracovně-právního vztahu mezi zaměstnancem a organizací může mít 

podobu rezignace pracovníka, jeho propuštění ze strany organizace, penzionování  

a nebo úmrtí. Uvolňování pracovníků se dělí na trvalé (výše uvedené důvody)  

a dočasné, mezi které řadí odchody žen na mateřskou dovolenou (případně i mužů  

na rodičovskou dovolenou), odchod za účelem výkonu veřejné funkce, odjezd  

na dlouhodobou stáž apod. (Kocianová, 2010, s. 191). 

Velmi důležitou roli v procesu propouštění hraje tzv. outplacement, který bych 

popsala jako určitou první pomoc v podobě profesionální péče o odcházející 

zaměstnance. Jde o způsob, kterým se organizace snaží snížit negativní dopad 

propouštění zaměstnanců.  

 

1.4 Sportovní klub 

V teorii podnikového hospodářství se organizace, resp. podnik definuje jako  

„plánovaně organizovaná hospodářská jednotka, ve které jsou výrobní faktory 

kombinovány tak, aby bylo vyrobeno a prodáno zboží a služby“ (Wöhe, 2007, s. 41).   

Sportovní klub má však oproti výrobnímu podniku jistá specifika, která jsou dána 

sportovním prostředím. Odlišnosti nalezneme ať už ve způsobu podnikání, tak  

ve výrobních faktorech. Produktem sportovních klubů je většinou sportovní utkání, jež 

lze definovat jako „nehmotný produkt (službu), předvedený divákům, který je okamžitě 

spotřebován a je ve stejné podobě neopakovatelný. Oproti hmotnému výrobku má 
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produkt další zvláštnost, kterou je kolektivní výkon všech aktérů současně. Od výkonu 

hráčů se odvíjí také samotná kvalita produktu“ (Novotný, 2005, s. 101). 

Ve sportovním prostředí existují i vedlejší produkty, těmi jsou např. klubové dresy  

a další merchandising. Úspěšnost prodeje vedlejších produktů je však z velké části 

určena hlavním produktem, tedy utkáními daného klubu a jeho sportovním úspěchem.  

Odlišné jsou ale i výrobní faktory - v případě sportovního utkání jsou hlavním 

výrobním faktorem hráči klubu, tedy jakési nehmotné aktivum klubu (Hudcovský, 

2011, s 13). 

Cílem klasického výrobního podniku je v drtivé většině případů maximalizace zisku, 

případně maximalizace hodnoty podniku. Ve sportovních klubech však není 

maximalizace zisku primárním cílem, i když může být cílem dlouhodobým. Vlastníci 

profesionálních klubů nejsou většinou ani motivováni ekonomickými výsledky svého 

klubu, jakož výsledky sportovními. Majitelé klubů mají většinou svůj ekonomicky 

výnosný business v jiném oboru a skrze sport, resp. klub si uspokojují svou soutěživost, 

zvětšují si osobní prestiž, získávají nové kontakty pro své další pracovní aktivity apod.   

Některé kluby jsou opakovaně ztrátové, ale jejich majitelé se jich i přesto nezříkají.  

V klasickém hospodářství by to znamenalo iracionální ekonomické chování. Tato 

skutečnost však potvrzuje, že majitelé sportovních klubů nejsou primárně orientováni  

na cíl maximalizace zisku (Vymyslický, 2011, s. 22). 

Cíle sportovního klubu lz �e shrnout do následujících bodů:   

- Úspěch na hřišti: měl by být nejdůležitějším cílem, 

 - Zisk: nemusí být hlavním motivem, ale mezi cíle sportovního klubu patří, 

 - Přežití: cílem může být pouhé přežití, rozhodování klubu o prodeji některých hráčů 

  nemusí být motivováno sportovními důvody, ale zajištěním finančních prostředků 

  na další období, 

 - Zájem diváků – divácká podpora může být cennější než finanční profit, 

 - Zdraví soutěže – podmíněno existencí závislosti na ostatních oddílech / klubech.  

(Sluka, 2007, s. 42) 

Většina organizací má určenou dlouhodobou strategii, jak se zlepšovat a rozvíjet.   

V profesionálním sportovním odvětví mají kluby většinou tuto strategii velmi 

jednoduchou - je to získat co nejvíce finančních prostředků, za které si klub nakoupí 

kvalitní hráče a vyhraje celou soutěž. Jednotlivé dílčí kroky se ve strategii mění  
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v závislosti na tom, zda se klubu sportovně a ekonomicky daří (Devine, Foster, 2006,  

s. 294).   

Sportovnímu byznysu je zatím v literatuře věnovaná jen malá pozornost, což je 

opravdu překvapivé vzhledem k faktu, že globální příjmy ze sportu jsou vyšší než  

38 bilionů amerických dolarů. Jedná se o příjmy z prodeje televizních práv, sponzoringu 

a vstupenek (Back, Blatter, Bughin, 2004, s. 1). Například průměrný fotbalový 

profesionální tým působící v Severní Americe má hodnotu přes 730 milionů dolarů, 

basketbalový tým 310 milionů dolarů, baseballový tým 295 milionů dolarů a konečně 

profesionální severoamerický hokejový tým přes 160 milionů dolarů (Ozanian, 2004). 

V porovnání s jiným typem podnikání, je oblast sportu velmi veřejná záležitost, což 

může mít na činnost sportovního klubu i na práci jeho zaměstnanců jak pozitivní, tak  

i negativní vliv. Pracovníky sportovního klubu hodnotí veřejnost v podstatě 

každodenně, jelikož dění v klubu je veřejnou záležitostí a zároveň je profesionální 

sportovní klub dobře reflektován i v médiích (Devine, Foster, 2006, s. 291).   

Další rozdíl do určité míry je, že v oblasti profesionálního sportu je velmi 

konkurenční prostředí. V americké NHL (National Hockey League) jdou kluby  

do sezóny s tím, že existuje 30 týmů, ale pouze 16 zvládne projít do play off. Takže je 

tu dalších 14 týmů, pro které to nebude vydařená sezóna. V jiném oboru, když bude 30 

firem a všechny budou dělat svou práci opravdu dobře, může být všech 30 firem  

ve svém podnikání velmi úspěšných (Devine, Foster, 2006, s. 291).   

Rozdílem mezi prací ve sportovním klubu a klasickým jiným byznysem je, že 

rozhodnutí, která učiní manažer ve sportovním klubu, mají velký vliv a dopad  

i na některé osoby, které nejsou přímo součástí klubu, ale jsou s klubem jinak 

zainteresovaní (jedná se o fanoušky klubu, osoby žijící ve městě, ve kterém působí daný 

sportovní tým apod.). Sportovní výsledky klubu mohou mít významný dopad  

na jednotlivce a na jejich občanskou identitu. Fanoušci týmu, který vyhrává, mohou mít 

pocit zvýšené sebeúcty a sounáležitosti s daným klubem. Dá se dokonce říci, že úspěšný 

profesionální sportovní tým má vliv na utváření pozitivního dojmu na dané město. 

Během práce ve sportovním odvětví lze prožít okamžité uspokojení, ale i zklamání, 

zatímco v mnoha odvětvích nejsou výsledky tak bezprostřední. Lze konstatovat, že  

během práce ve sportovním klubu je možné zažít mnohem více vzestupů a pádů,  

se kterými se musí zainteresované osoby vypořádat, aby mohly pokračovat v práci 
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efektivně dál  (Devine, Foster, 2006, s. 294-295). 

Sportovní klub se chová jako obchodní společnost, z čehož plyne několik 

podstatných důsledků. Vlastníci mohou s klubem nakládat jako se svým obchodním 

majetkem. Sportovní zájem klubu však nemusí být v souladu se zájmem ekonomickým, 

proto majitel může činit i kroky, které jsou ve svém důsledku proti sportovním cílům 

klubu (např. prodej klíčových hráčů). Je tedy neoddiskutovatelné, že sportovní klub 

oproti výrobním podnikům funguje dle rozdílných ekonomických a marketingových 

zákonitostí. Specifická je i situace v řízení lidských zdrojů ve sportovním klubu 

(Vymyslický, 2011, s. 28). 

 

1.5 Vybrané pracovní pozice ve sportovních klubech  

v kontextu vykonávání personálních činností 

Oblast sportu je v dnešní době náročná na kvalitu řídících funkcí, jejichž 

prostřednictvím se realizují úkoly na jejich jednotlivých úsecích. Kvalita vykonávaných 

funkcí je bezesporu odrazem stupně profesionality manažerů působících v klubu. To, že 

se profese sportovního manažera v 90. letech vytvořila i v České republice, reflektuje 

současnou situaci v tělesné výchově a sportu, kdy i tato oblast silně pociťuje, že 

neprofesionální přístup omezuje tvorbu finančních zdrojů, efektivnost finančních toků, 

komerční aktivity, ale také snižuje i samotnou výkonnostní úroveň a napomáhá 

neefektivnímu fungování organizačních struktur (Čáslavová, 2000, s. 19). 

Sportovní manažeři se zabývají strategickým plánováním, řídí lidské zdroje, uzavírají 

smlouvy v astronomických hodnotách, starají se o blahobyt špičkových sportovců, kteří 

občas vydělávají sto násobek průměrné pracovní mzdy a pracují ve vysoce 

integrovaných celosvětových sítích mezinárodních sportovních federací, národních 

sportovních organizacích, vládních agenturách, mediálních korporacích, sponzorských  

a komunitních organizacích (Hoye, Nicholson, Smith, Stewart, Westerbeek, 2009,  

s. 123-124). 

Profese sportovního manažera se u nás začala vyvíjet především na úrovni 

sportovních klubů ve vyšších soutěžích, zvláště u kolektivních sportů, kde se pohybuje 

velký objem peněz. Navíc profesionální přístup je v podmínkách tržního hospodářství 

naprosto nutný, počínaje způsobem jeho organizace a konče finančními operacemi  

při transferech hráčů. Nejde zde jen o sportovní problematiku, ale již daleko více  
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o problematiku ekonomickou a legislativně-právní. I z tohoto důvodu existují  

na univerzitách v Americe i v Evropě (včetně ČR) úzce profilované studijní programy, 

které se zaměřují na kombinaci oborů sport - ekonomika - právo a vzájemný vtah mezi 

nimi (Čáslavová, 2000, s. 19-20).    

Sportovní prostředí orientované ziskově, což je případ profesionálních sportovních 

klubů na bázi obchodních společností, má pro řídící práci své klady i zápory. Mezi 

výhody ziskového sektoru patří: 

- dobrá příležitost pro reklamu, 

- preciznější dělbu práce, 

- vyšší finanční motivaci pracovníků, 

- flexibilnější vykonávání operací než u neziskových organizací, 

- další podnikatelské příležitosti. 

(Čáslavová, 2000, s. 18) 

Za nevýhody řídící práce u ziskových sportovních organizací lze uvést:  

- intenzivnější konkurenční prostředí, 

- velká zodpovědnost pracovníků někdy i neodpovídající výši platu, 

- řízení sportovní činnosti je často přizpůsobováno představám majoritních vlastníků, 

   sponzorů.  

(Čáslavová, 2000, s. 18)   
 

Výše uvedené výhody i nevýhody práce ve sportovních klubech mohu  

ze své pracovní zkušenosti potvrdit. Zaměstnanci hokejových klubů si stěžují především 

na nepoměr v množství povinností a zodpovědnosti, umocněným poměrně nízkým 

finančním ohodnocením. Bezesporu je ale finanční ohodnocení pracovníků 

profesionálních klubů v drtivé většině případů vyšší než v neziskových sportovních 

organizacích, což vede i k jejich větší vnější stimulaci. Oproti tomu lidé působící  

v neziskových sportovních organizacích vykonávají svou práci často dobrovolně  

bez nároku na honorář, tzn. že jejich motivace je spíše vnitřní. Finanční podmínky 

ziskově orientovaných klubů umožňují zřídit více pracovních pozic v klubu, účelnější 

dělbu práce i možnost finanční motivace pracovníků.  

Dále se tato kapitola věnuje popisu konkrétních pracovních pozic (na úrovni 

vrcholového a středního managementu) sportovního klubu, včetně jejich pracovních 

činností. Zdaleka se nejedná o úplný výčet všech potřebných pracovních pozic  
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na úrovni managementu sportovního klubu, ale o bližší popis některých z funkcí, které 

může člověk na pozici sportovního manažera zastávat. Zároveň se pokusím vždy uvést, 

jaké personální činnosti mohou být (a v mnoha klubech i jsou) na těchto pozicích 

vykonávány.  

Předseda představenstva / prezident - jde o představitele klubu, který má 

odpovědnost za celkový chod a činnost klubu. Jeho funkce a náplň činností je většinou 

vymezena stanovami klubu. Mezi nejhlavnější úkoly patří - stanovení ročního plánu 

práce výkonného orgánu klubu (výkonného výboru, předsednictva apod.). Určuje 

priority cílů navržených výkonným orgánem klubu a kontroluje jeho práci. Předseda 

představenstva také udržuje jednání výkonného orgánu i schůze nejvyššího orgánu 

(valné hromady) účelné, efektivní a produktivní. Důležitou úlohou je také reprezentace 

sportovního klubu. Funkci výkonného ředitele nebo prezidenta klubu a předsedu 

představenstva často vykonává jedna a tatáž osoba. Z personálního hlediska často 

zasahuje do výběru zaměstnanců na pozice ve vyšším managementu klubu, rozhoduje  

o jejich odměňování a případně dalších benefitech (Čáslavová, 2009, s. 90; Kovář  

a kol., 2011, s. 5-6).  

Sekretář / tajemník klubu - pozici lze definovat jako „hlavní úředník klubu“, který 

koordinuje veškerou administrativu, organizuje jednání předsednictva, shromažďuje 

informace a zprávy od jednotlivých oddělení klubu, má na starosti pořízení a distribuci 

zápisů z jednání klubu, zodpovídá za veškerou příchozí písemnou korespondenci,  

archivuje právní dokumenty, komunikuje s veřejností, s úřady a sportovním svazem, 

odpovídá za obecné povinnosti podle pokynů předsednictva apod. Velmi často také řeší 

personálně-mzdovou agendu všech zaměstnanců klubu (Čáslavová, 2009, s. 90-91; 

Kovář a kol., 2011, s. 6).  

Finanční ředitel je zodpovědný za finanční záležitosti klubu, za což je přímo 

odpovědný předsedovi a předsednictvu. Finanční ředitel ručí za přípravu a průběžnou 

kontrolu plnění rozpočtu, spravuje bankovní účty a případně pokladnu klubu, odpovídá 

za včasné a správné platby, kontroluje záznamy o příjmech a výdajích klubu včetně 

příslušných daňových dokladů, zodpovídá za účetnictví klubu, připravuje a předkládá 

pravidelné zprávy pro předsednictvo, zpracovává výroční finanční zprávu apod.  

Na základě jím předložené finanční bilance klubu a po rozhodnutí generálního ředitele, 

dává pokyn k vyplácení případných finančních odměn a bonusů zaměstnancům klubu 

(Čáslavová, 2009, s. 90-91; Kovář a kol., 2011, s. 7). 



 
 

27 

Ředitel marketingu má za úkol přípravu marketingových plánů, které budou  

v souladu se strategickým plánem klubu, spolupracuje s finančním ředitelem  

na přípravě rozpočtu potřebného k naplnění marketingového plánu, předkládá 

pravidelné zprávy vedení klubu (předsednictvu) a v neposlední řadě zodpovídá  

za realizaci všech marketingových aktivit klubu. Aktivity marketingového oddělení se 

současně mohou podílet na zlepšování personálního marketingu organizace2 

(Čáslavová, 2009, s. 91; Kovář a kol., 2011, s. 7). 

Lidé vykonávající tyto funkce na pozici vrcholového a středního managementu klubu 

by, dle mého mínění, měli mít několik společných rysů, resp. manažerských dovedností. 

Měli by být obratní v komunikaci, umět delegovat úkoly, přirozeně motivovat své okolí, 

mít organizační schopnosti a pozitivní a entuziastický přístup. Zároveň by měli mít 

aktuální informace o všech aktivitách klubu a posuzovat svou práci v kontextu celé 

organizace.   

Existují ale i více specifické požadavky na jednotlivé manažerské pozice. Např. mezi 

důležité předpoklady sekretáře určitě patří loajalita, zachování mlčenlivosti a orientace 

ve všech právních dokumentech týkajících se klubu. Kvalitní sportovní manažer by měl 

být dobrým analytikem, plánovačem, realizátorem změn, měl by být empatický  

a nápomocný ostatním členům týmu, měl by umět řešit problémy a být výkonný 

vedoucí (Čáslavová, 2007, s. 11-12).  

Za prohlubování již nabitých vědomostí a zároveň zdokonalování schopností 

vrcholových představitelů organizace by, dle mého názoru, měl být v organizaci někdo 

zodpovědný. Jen těžko lze očekávat, že tito zaměstnanci (i přesto, že se jedná o klíčové 

pracovníky klubu) si budou sami vyhledávat školení a tréninky, při kterých by pracovali 

na svém rozvoji a tím se stávali pro organizaci přínosnější, a to nejen z pohledu 

zvyšování své hodnoty, ale také z pohledu zefektivnění procesů v organizaci mající  

za následek rostoucí prosperitu klubu. I o tuto oblast by se mohl koncepčně starat 

personalista.    

Všichni členové vedení klubu sehrávají v klubovém životě významnou úlohu a mají 

zodpovědnost za jeho rozvoj. Avšak v každodenní činnosti sportovního klubu se 

vyskytuje celá řada dalších činností, které je třeba zajišťovat, aby klub mohl plnit své 

                                                
2 Personálním marketingem se rozumí systematické budování dobrého jména společnosti a značky 
zaměstnavatele na trhu práce. Promyšlený a dlouhodobě aplikovaný přístup zajišťuje společnosti 
dostatečné množství vhodných a motivovaných zaměstnanců. (Stýblo a kol, 2014, s.78-79) 
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poslání, resp. účel, za kterým byl založen - tedy vykonávat sportovní činnost/i. Naprosto 

nepostradatelnými jsou např. trenéři zajišťující sportovní přípravu hráčů klubu, a to 

napříč všemi věkovými a výkonnostními kategoriemi. Např. v hokeji je jen v mládeži 

jedenáct věkových kategorií, tzn. jedenáct realizačních týmů pokrývající potřeby pouze 

mládežnického hokeje v klubu.  

Lidské zdroje jsou nejdůležitějším aktivem ve struktuře sportovního klubu. Sportovní 

klub by nemohl existovat bez specializovaných lidských zdrojů zaměstnaných  

na různých pozicích a bez nezbytného školení, které zaměstnanci potřebují pro efektivní 

fungování na svých pracovních pozicích. Každý sportovní klub, bez ohledu na jeho 

organizační strukturu, má určitý počet pracovních míst na různých hierarchických 

úrovních. Čím výše se zaměstnanec v organizační struktuře nachází, tím obtížnější 

úkoly plní a tím i náročnější jsou požadavky na jeho školení. Lidské zdroje jsou proto 

ve sportovní organizaci velmi důležité, a to jak z důvodu kvalitního řízení sportovního 

klubu, tak i pro dosažení dobrého výkonu ve sportovní činnosti, kterou se klub zabývá. 

Tým lidí, jež má přímou odpovědnost za dosažení dobrého sportovního výkonu, je 

složený z vedoucího týmu, trenérů, asistentů trenérů, video trenérů, psychologa, lékaře, 

fyzioterapeuta, kustoda apod. Fungování klubu zase zajišťuje ekonomické, obchodní  

a marketingové oddělení,  dále také specialisté na komunikaci a public relations, správci 

sportovišť apod. K tomu, aby celý sportovní klub fungoval jako jednotný celek  

a dosahoval svých ekonomických, sociálních a sportovních cílů, potřebuje jednoznačně 

kvalitní lidské zdroje (Iconomescu,  Mindrescu a Badau, 2014, s. 270). 

Nelze vybudovat, vyškolit a udržet vrcholně výkonný tým, který bude na vysoce 

konkurenceschopné úrovni, dokud nebudou v organizaci poskytovány všechny potřebné 

oblasti řízení, mezi které patří: školení od vysoce kvalifikovaných odborníků, zajištění 

kvalitních materiálních, lidských, finančních i informačních zdrojů, zabezpečení 

administrativní služby, lékařsko-psychologické služby, podpora výzkumu a vývoje,   

v neposlední řadě také zajištění public relations a dobrého marketingu. Zkrátka je nutné 

obsáhnout veškeré činnosti zaměřené na vybudování kvalitního kompaktního týmu 

(realizační tým i samotný sportovní tým) a jeho úspěšnou účast v hlavních soutěžích 

(Iconomescu,  Mindrescu a Badau, 2014, s. 270). 

Mnoho zastávaných manažerských funkcí (plánování, organizování, vedení, 

kontrolování apod.) musí manažeři vykonávat stejně tak ve sportovních jako  

v jiných oblastech působících organizacích. Hlavní rozdíl mezi manažerem  
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v hokejovém klubu a manažerem v typické obchodní společnosti je, že vykonávané 

činnosti a rozhodnutí sportovního manažera jsou pod neustálým tlakem a dohledem 

všech  fanoušků klubu / týmu. Pracovní výkony sportovního manažera jsou evaluovány 

klasicky ze stany nadřízeného, akcionáře, nebo jiných jednotlivců působících  

v organizaci, jsou ale navíc hodnoceny ze strany celého města (či národa, jedná-li se  

o reprezentační tým). Hodnocení sportovních klubů a jejich pracovníků ze strany široké 

veřejnosti je založeno především na jediném faktoru - na bilanci vítězství a proher týmu. 

(Devine, Foster, 2006, s. 297).   

Pro souhrnný přehled uvádím následující tabulku s komplexním přehledem činností 

sportovního manažera v tělovýchovných a sportovních klubech dle Čáslavové. K těmto 

jednotlivým základním činnostem manažera jsou přiřazeny i příklady aplikace 

uvedených manažerských činností, včetně ukázky specifických činností pro oblast 

sportu.  

 
Tabulka 1 – Činnosti manažera v tělesné výchově a sportu 

 

Základní činnosti 
manažera 

Příklady aplikace základních 
činností manažera na činnosti 
sportovního manažera 

Specifické činnosti 

1. Plánování 

 - Strategický plán rozvoje 
   příslušné organizace (např. sport. 
   klub)    
 - Dlouhodobý, střednědobý a 
   aktuální program 
 - Strategický postup manažera při 
   plánování akcí a podniků TVS 

1. Sponzorská činnost v TVS 

2. Organizování - 
postupy, metody, 
techniky 

 - Postupy vyhodnocování výsledků  
 - Uplatnění metody CPM při 
    organizování a zabezpečení 
    tréninkových cyklů (např. OH, 
    MS, ME atd.) 
 - Využití výpočetní techniky při 
    sport. Soutěžích 

2. Sportovní reklama 
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3. Vytváření 
organizačních 
struktur 

 - Zdokonalování organ. struktury 
   TVS ČR (např. sport. svazů) 
 - Zdokonalování organ. struktury 
   sport. klubů (profesionální, 
   amatérské) 
 - Zkvalitňování organ. struktury 
   placených TVS služeb 

3. Transfer hráčů a trenérů 

4. Výběr, 
rozmisťování a 
vedení lidí 

 - Výběr a rozmisťování lidí při 
   práci ve spolcích TVS 
   (profesionálové, dobrovolníci) a 
   jejich stimulace 
 - Výběr a rozmisťování lidí v 
   placených TVS službách (např. 
   zařízení typu HEALTH 
   FITNESS atd.) 

4. Znalost uspořádání 
fungování norem vrcholných 
mezinárodních organizací 
TVS (MOV, Mezinárodní 
sport. federace) 

5. Kontrola  - Ukazatele finanční kontroly TVS 
   organizací 

5. Zabezpečení norem a 
náležitosti při uzavírání 
smluv (ad. 3) v tuzemsku i  
v zahraničí 

6. Marketing 

 - Marketing v oblasti placených 
   TVS služeb 
 - Marketing v podnicíc 
   vyrábějících TVS zboží 
 - Marketingová koncepce sport 
   klubů  

6. Problematika ochrany 
zdraví, pojištění a soc. 
zabezpečení (z hledisa přísl. 
fyzických a právnických 
osob) 

7. Finance 

 - Přehled o aktuálních 
   ekonomických trendech a 
   opatřeních ve státní a 
   podnikatelské sféře 
 - Reflexe v hospodaření spolků a 
   organizací TVS, zvlástě jejich 
   základních článků 

7. Kontakty a spolupráce se 
zájmovými a odbornými 
organizacemi sportovců, 
trenérů, učitelů TVS apod. 

8. Právo 

 - Reflexe daňových, 
   živnostenských a dalších zákonů 
   do podmínek organizací TVS 
 - Zákony o TVS, stanovy a další 
   normy organizací TVS 

  
  

9. Komunikace 

 - Ve vedení lidí v organizacích 
   TVS (komunikace nadřízený 
   podřízený) 
 - Vyjednávání sponzorských 
    kontaktů 

  
  

 

Zdroj: Čáslavová (2007, s. 11) 
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1.6  Organizační struktury a jejich klasifikace 

Smyslem organizační struktury je rozdělení práce mezi členy organizace  

a koordinace jejich aktivit tak, aby byly zaměřeny k dosahování organizačních cílů. 

„Organizační struktura, která je do značné míry analogií kostry živého organismu, 

dává lidem v organizaci možnost, aby organizovaně vykonávali svou práci. Organizační 

struktura umožňuje odlišovat pozice manažerů a pracovníků, formulovat pravidla  

a postupy a delegovat pravomoci. V tomto smyslu organizační struktura umožňuje 

redukovat neurčitost chování jednotlivých zaměstnanců“ (Donelly, Gibson, Ivancevich, 

1997, s. 257). 

„Každá organizační struktura by měla být projektována tak, aby bylo jasné, kdo  

a jaké úkoly má plnit, kdo je odpovědný za výsledky. Měla by odstraňovat překážky  

při provádění činností a vytvářet rozhodovací a komunikační sítě na podporu 

podnikových cílů“ (Koontz, Weihrich, 1993, 234). 

Další popis uvádí, že „organizační struktura je mechanismus, který slouží  

ke koordinaci a řízení aktivit členů organizace“ (Bělohlávek, 1996, s. 91). Bělohlávek 

zároveň tvrdí, že: „organizační struktura umožňuje: 

- efektivní činnost organizace a využití zdrojů, 

- sledování aktivit organizace, 

- přidělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti činnosti organizace členům a skupinám 

členů, 

- koordinaci činnosti různých složek organizace a různých oblastí činnosti,  

- přizpůsobení změnám v okolí,  

- sociální uspokojení členů, kteří pracují v organizaci.“ 

(Bělohlávek, 1996, s. 91-92) 
 

Většinu z výše popsaných bodů z definice Bělohlávka zajišťuje v organizaci (ať už 

přímo nebo nepřímo) právě personalista, který dohlíží na efektivní využití lidských 

zdrojů v organizaci, ve spolupráci s ostatními členy organizace definuje povinnosti  

a odpovědnosti jednotlivých pracovních pozic v organizaci, a to vše s přihlédnutím  

na vnitřní i vnější změny. V neposlední řadě se podílí na koordinaci lidských zdrojů 

v organizaci a uspokojování jejich potřeb. Bližší popis obsahu práce personalisty je 

předmětem kapitol 1.3 Personální činnosti a 2.6 Specifika vybraných personálních 
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činností ve sportovních klubech. 

Organizační struktura je stavební kámen popisu pracovních míst, jelikož  

z organizační struktury lze odvodit, jaké úkoly budou plnit jednotlivé útvary, potažmo 

jaká bude náplň práce konkrétních pracovníků. Graficky lze organizační strukturu 

zobrazit organizačním schématem. Činnost organizačních útvarů se popisuje  

v organizačních řádech, obsah práce na jednotlivých pozicích pak v popisech práce 

(Bělohlávek, 1996, s. 92). 

„Popis práce i organizační řád uvádějí jen to, jaké úkoly, činnosti a povinnosti jsou 

obsahem dané funkce. Jsou ukládány konkrétním lidem prostřednictvím procesu 

delegování. Delegování umožňuje manažerům rozšířit jejich vliv za hranice jejich času, 

energie a vědomostí“ (Bělohlávek, 1996, s. 92). 

K tomu, aby organizační struktury byly z dlouhodobého hlediska funkční, musí 

splňovat několik následujících požadavků: 

1) Být optimální. Organizační struktura je nejlepší, pokud mezi různými organizačními 

jednotkami a úrovní řízení jsou stanovena racionální spojení s nejmenším počtem 

stupňů řízení. 

2) Být účinná. Podstatou tohoto požadavku je, že doba rozhodnutí a doba provedení 

činnosti musí být co nejkratší, aby vůbec mělo smysl tuto činnost vykonávat. 

3) Být spolehlivá. Struktura vedení musí zajišťovat přesnost přenosu informací. 

4) Být výhodná. Úkol je v tom, aby požadovaných výsledků bylo dosaženo  

s minimálními náklady na administrativu.  

5) Být flexibilní, tj. být schopná měnit se podle změn ve vnějším prostředí. 

6) Být stabilní, tzn. neměnit během času své základní vlastnosti, udržet je. 

(Dědina, Cejthamr, 2005, s. 187) 

I ve sportovních organizacích by personalista mohl dohlížet na účinnost  

a spolehlivost stávající organizační struktury. Mohl by se podílet na zlepšování 

efektivnosti sportovní organizace a dle potřeb měnit nejen organizační strukturu, 

procesy probíhající uvnitř organizace, ale i zlepšovat konkurenceschopnost organizace 

např. zvyšováním a prohlubováním kvalifikace jednotlivých pracovníků. 
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Každá organizace, a to platí i v rámci sportovního prostředí, má svou vlastní 

organizační strukturu řízení, která je často modifikací níže popsaných jednotlivých typů 

organizačních struktur. Nelze užívat jeden model struktury pro všechny organizace, 

protože každá má jinou historii, kulturu a filozofii. Každá organizace má také jinou 

profesionální úroveň a osobní kvalitu zaměstnanců, postupy a zvyklosti mezi 

pracovníky ve vertikální a horizontální dimenzi se rovněž liší. Organizační struktura by 

také měla být dostatečně flexibilní, aby se dokázala přizpůsobit novým situacím  

a aktuálním podmínkám, jelikož formování organizace je nepřetržitý proces modifikace 

a změny (Armstrong, 2006, s. 227-228). 

Z těchto důvodů je nutno vědecké metody a principy formování struktury 

kombinovat, přičemž základem jsou vždy jasně formulované cíle organizace. Stanovení 

cíle je vždy prvním krokem, poté následuje zpracování návrhů, jak lze stanovených cílů 

dosáhnout. Nejdůležitější z principů vytváření organizační struktury lze formulovat 

takto: 

1) Organizační struktura řízení by měla především odrážet cíle organizace. 

2) Organizační struktura by měla zajistit optimální dělbu práce mezi nadřízenými  

a podřízenými, zajistit tvůrčí práci a optimální zatížení, stejně jako vhodnou 

specializaci pracovníků. 

3) Tvorba struktury řízení musí být spojena s definicí pravomocí a odpovědnosti 

každého pracovníka a řídícího orgánu, s vytvořením systému vertikálních  

a horizontálních vazeb mezi nimi. 

4) Mezi funkcí a povinností, na jedné straně pravomocí a na straně druhé odpovědností, 

je nutné zachovat shodu. Její porušení by vedlo k dysfunkci řídicího systému jako 

celku. 

5) Organizační struktura musí být navržena takovým způsobem, aby byla přiměřená  

 k sociálně-kulturnímu prostředí. Má velký vliv na rozhodování týkající se úrovně 

centralizace, rozdělení pravomocí a odpovědnosti, autonomie a rozsahu kontroly 

osob vedoucích a manažerů. Realizace těchto principů při vytváření organizační 

struktury nebo její změny znamená zvážení mnoha různých faktorů, které mají  

na organizační strukturu vliv.  

(Dědina, Cejthamr, 2005, s. 31-34) 
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Domnívám se, že by to měl být právě personalista, kdo bude ve sportovní organizaci 

dohlížet na dodržování výše uvedených nejdůležitějších principů fungování organizační 

struktury. Tj. měl by kontrolovat, že organizační struktura je zvolena co nejoptimálněji 

vzhledem k plnění stanovených cílů organizace. Personalista by měl dohlížet  

na optimální dělbu práce v organizaci, ve spolupráci s dalšími složkami stanovovat 

pravomoci a odpovědnosti každého pracovníka, dohlížet na specializaci v organizaci  

a kontrolovat, zda nedochází k přetěžování jednotlivých zaměstnanců.  

 

1.6.1 Klasifikace organizačních struktur 

Klasifikace organizačních struktur není v odborné literatuře jednotná. V následující 

kapitole pracuji s dělením organizačních struktur podle šesti základních hledisek: 

1) hledisko sdružování činností, 

2) hledisko rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti, 

3) dle míry delegace pravomoci a zodpovědnosti, 

4) podle členitosti, 

5) podle časového trvání, 

6) formální a neformální organizační struktury. 

(Vodáček, Vodáčková, 2013, s. 94) 

 

Nyní blíže k těmto jednotlivým klasifikacím organizačních struktur: 
 

 Organizační struktury podle hlediska sdružování činností 

Do této kategorie se řadí struktury funkcionální, výrobkové a ostatní účelové (např. 

potřeby zákazníků, geografické umístění apod.). Funkcionální struktura je založena  

na specializaci organizačních jednotek dle jejich poslání. V praxi je pak vytvořeno 

technické, výrobní, ekonomické či obchodní oddělení. Výrobková struktura je naopak 

založena na výrobkové specializaci, tzn. oddělení výroby produktu A i produktu B 

zahrnuje individuální technické, ekonomické a obchodní oddělení (Bělohlávek, 1996,  

s. 92-93). 

 Ve sportovním sektoru se v české praxi nejvíce využívá organizační struktura 

funkcionálního typu. Proto jsem se tomuto typu organizační struktury více věnovala  

a níže uvádím její výhody a naopak slabé stránky.  
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Výhody a nevýhody funkcionální struktury: 
 

- Dovednosti a zkušenosti jsou orientovány specificky. „Soustředění řady 

odborníků z jedné oblasti ... umožňuje delegování velmi specifických úkolů ...  

a každý z pracovníků má možnost proniknout ve své oblasti opravdu do hloubky.  

Na druhé straně výchova těchto specialistů je zaměřena velice úzce a ztrácejí tak 

obecný přehled stejně jako manažerské dovednosti. Aplikujeme-li tento bod  

do prostředí sportovních klubů, zde vzniká úzká specializace v podobě trenérů, 

masérů, kustodů, technických pracovníků a údržbářů, účetních, marketingových 

pracovníků, obchodních pracovníků apod. “ (Bělohlávek, 1996, s. 96). 

- Kariéra pracovníků je jednoznačná. „Je dána odborným zaměřením pracovníka. 

Sledováním kolegy s podobnou kvalifikací si pracovník ujasní vlastní budoucí postup 

v rámci organizace a získává určitou jistotu do budoucna. Má však dosti omezené 

možnosti změny funkce vzhledem ke své úzké specializaci“  (Bělohlávek, 1996, s. 96). 

- Strategické rozhodování se uskutečňuje jen ve vrcholovém vedení. 

Centralizovaná struktura rozhodování (sportovní organizace jsou velmi 

centralizované) umožňuje přenášet veškerá rozhodnutí po linii příkazů vedení až 

k řadovým pracovníkům. Tím je řízení velmi zjednodušeno. Dojde-li k velkému 

rozlišení služeb či geografických oblastí, nastanou problémy, operativní řízení se 

může časově prodlužovat (Bělohlávek, 1996, s. 96). K tomuto ve sportovních 

klubech většinou nedochází, sportovní kluby jsou orientované na své geografické 

místo i na své pole činnosti, často s dlouhou historickou tradicí. Samozřejmě  

i ve sportu se naleznou výjimky, příkladem může být klub HC LEV hrající 

mezinárodní Kontinentální hokejovou ligu (KHL), jež se v roce 2012 přemístil  

ze slovenského Popradu do Prahy. Dalším příkladem je extraligový hokejový klub 

HC Mountfield, který působil v Českých Budějovicích do sezóny 2012/2013 a další 

sezónu již odehrál pod názvem Mountfield HK v Hradci Králové, kde hraje dodnes. 

- Spolupráce pracovníků probíhá v rámci odborné oblasti, nikoliv však mezi 

oblastmi. „ ... společná odbornost lidí z jednoho útvaru vytváří podmínky  

pro spolupráci uvnitř tohoto útvaru. Problémy nastávají, je-li třeba pracovat  

na některých projektech s lidmi z jiných útvarů. Zjistí se, že každý mluví jinou 

odbornou řečí, má vlastní zájmy. Členové organizace ztrácejí ochotu ke kompromisu 

s ostatními útvary při dosahování organizačních cílů“ (Bělohlávek, 1996, s. 96).  



 
 

36 

Ve sportovní organizaci má každý útvar svůj dílčí cíl, kterého musí dosáhnout, aby 

byl naplněn hlavní jednotný cíl organizace (její fungování, vítězství v soutěži apod.). 

Finanční oddělení má jako svou prioritu hospodařit pokud možno s přebytkem, nebo 

alespoň s vyrovnaným rozpočtem. Hlavním cílem obchodního oddělení je obstarat 

dostatečné příjmy organizaci tak, aby byly alespoň pokryty její výdaje. Sportovní 

úsek má bezpochyby za hlavní cíl úspěchy na poli sportovním, mít dostatečnou 

členskou základnu apod.  

- Špatné jsou podmínky pro inovaci. „Zavádění nových výrobků, služeb nebo 

technologií vyžaduje spolupráci odborníků z různých oblastí. Orientace  

na dosahování cílů oddělení brání vzájemnému pochopení a znesnadňuje 

komunikaci“ (Bělohlávek, 1996, s. 97). 

- Nejasná je odpovědnost za pracovní výsledky. „Dosahované výsledky organizace 

jsou výstupem činnosti mnoha specializovaných útvarů – marketingu, rozvoje, 

obchodu, práva atd. Je obtížné zjistit, jaký byl podíl každé z těchto složek  

na zdárném či nekvalitním dovršení práce“ (Bělohlávek, 1996, s. 97). 
 

 Organizační struktury podle hlediska rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti 

Tento pohled na organizační struktury ukazuje, jaké jsou vztahy mezi organizačními 

jednotkami, a to zejména ve smyslu vzájemné pravomoci při rozhodovacích procesech. 

Dělení struktur z tohoto hlediska je následující: 

- Liniového typu: je zde uplatňována přímá rozhodovací pravomoc 

- Štábního typu: plní především poradní funkce k zabezpečení kvalifikovaných 

rozhodnutí strukturních jednotek s liniovou pravomocí 

- Kombinovaného typu (např. liniově – štábní) 

- Komisionálního typu: jedná se o účelově sestavené skupiny lidí, kteří řeší stanovené 

úkoly 

(Vodáček, Vodáčková, 2013, s. 97-99) 
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 Organizační struktury podle míry delegace pravomoci a zodpovědnosti 

Zde hovoříme o strukturách centralizovaných a decentralizovaných (Čáslavová, 

2000, s. 45). V praxi jde o to, do jaké míry manažer deleguje pravomoci  

a zodpovědnosti při rozhodování na své podřízené Ve sportovním odvětví se jedná 

především o organizace s vysokou mírou centralizace pravomocí. 
 

 Organizační struktury podle členitosti 

Toto klasifikační hledisko popisuje počet podřízených a řídících úrovní v organizační 

struktuře, od čehož se odvíjí tvar hierarchické pyramidy organizační struktury. U značné 

horizontální diferenciace má pyramida základnu širokou, taková struktura se nazývá 

plochá. Naopak pyramida s krátkou základnou je znakem struktury špičaté, tedy 

s úzkým rozpětím a vyjadřuje vertikální diferenciaci (Charvát, 2006, s. 43). Sportovní 

kluby ve většině případů spadají do prvního typu dělení organizací dle tvaru struktury, 

tj. ploché organizační struktury se širokou základnou. 
 

 Organizační struktury podle časového trvání 

Předpokládaná doba existence dělí struktury na dočasné a trvalé. Zatímco trvalé 

struktury jsou v čase stálé, dočasné struktury se většinou využívají jen po dobu realizace 

určitého projektu. Když je projekt dokončen, organizační struktura zaniká (Čáslavová, 

2000, s. 45).  
 

 Formální a neformální organizační struktura 

Předchozí charakteristiky se zaměřovaly na formální organizační struktury.  

V podniku se ovšem utváří bez zásahů managementu ještě neformální organizační 

struktury. Jedná se o struktury založené na mezilidských vztazích (tj. vzájemných 

sympatiích a antipatiích mezi pracovníky), sdílených volnočasových aktivitách, 

etnických sympatiích, hmotných zájmech atd. Všechny tyto aspekty významně ovlivňují 

celkové klima na pracovišti, tzn. pracovní nasazení zaměstnanců, jejich spokojenost, 

motivaci k práci. Potenciál synergických efektů lze využít k efektivnějšímu dosahování 

podnikových cílů (Martinovičová, Konečný, Vavřina, 2014, s. 93). Z těchto důvodů by 

se neměl vliv neformální organizační struktury podcenit, a proto ho i já do výčtu 

organizačních struktur uvádím, aby byl uvedený seznam co nejvíce komplexní.  
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1.7 Organizační struktury profesionálních sportovních klubů 

Pronikání tržní ekonomiky do sféry sportu značně ovlivnilo vedoucí pracovníky 

sportovních organizací, kteří se stále více zaměřují na organizování. Pochopili, že plnění 

stanovených cílů je bez kvalitní organizace velmi obtížné. Nedostatky  

v organizační struktuře (např. dublování funkcí) mohou způsobit ztrátu finančních 

prostředků, které mohou chybět v jiné oblasti (Watt, 2003, s. 47). 

Organizační struktury klubů, organizací a jiných institucí v oblasti sportu se odvíjí  

v první řadě od právní formy daného subjektu. Může se jednat o ziskově zaměřené 

subjekty, zde převažují obchodní společnosti ve formě a.s. či s.r.o. Na úrovni 

rekreačního a výkonnostního sportu se jedná o neziskové subjekty, zde jde nejčastěji  

o spolky (do 1.1.2014 se jednalo o občanská sdružení). Avšak důležitost 

propracovaného organizování si uvědomují především sportovní organizace na bázi 

obchodní společnosti. V jejich případě je kladen důraz na prosperitu z hlediska naplnění 

sportovních, sociálních a v neposlední řadě ekonomických cílů, tedy cílů z vnitřního 

prostředí. Zatímco neziskové organizace, především spolky (dříve občanská sdružení), 

se nachází v opačné pozici. Jsou pod tlakem sponzorů (vnější prostředí), proto se  

i u nich tlačí na zkvalitnění organizační struktury, což by mělo přinést větší průhlednost 

všech finančních toků v organizaci (Čáslavová, 2009, s. 58-63). 

Struktury jak ziskových, tak neziskových subjektů, jsou částečně dány legislativou 

České republiky. Při tvorbě organizačních jednotek klubu se velmi často upřednostňuje 

funkcionální hledisko, které bývá kombinováno s hlediskem skupin. V případě 

sportovního klubu se jedná o věkové kategorie sportovců jednotlivců či družstev. Podle 

potřeby zajistit určité činnosti uvnitř klubu se obvykle vytváří tato oddělení: 

- administrativní: koordinace a vnitřní rozdělení úkolů, v čele stojí generální sekretář, 

- finanční: peněžní operace, pokladna, účetnictví, daně, 

- sportovní: skladba A mužstva, vedou jej trenéři, případně společně se sportovním 

ředitelem (manažerem), 

- mládeže: zajištění činnosti mládeže, 

- komerční: obchodní činnost klubu, především sponzoring, tato komerční oblast je   

často rozdělena na obchodní a marketingové oddělení, 
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- infrastruktury: péče o areál klubu (stadion, tréninkové hřiště, šatny, kancelářské 

prostory, parkoviště apod.), 

- styk s veřejností (public relations): péče o image klubu směrem k odborné i široké 

veřejnosti.  

(Čáslavová, 2009, s. 91-93) 
 

Organizační struktura sportovních organizací se velmi podobá té, kterou mají firmy 

fungující mimo sportovní sféru, avšak s určitými zvláštnostmi. Organizační struktura 

sportovního klubu je aplikovaná na oblast sportu, což znamená, že se liší jednotlivé 

funkce složek. V oblasti sportu navíc určité složky (nebo jedna složka) provozují přímo 

sportovní činnosti organizace. 

Sportovní organizace se dělí na veřejné, neziskové a komerční a dále se klasifikují 

dle stupně složitosti, formalizace a centralizace (Parks, Quarterman, Thibault, 2006, 

s.110-113). Jelikož se v diplomové práci zaměřuji na komerční sportovní organizace, 

níže uvádím schéma organizační struktury profesionálního (komerčního) amerického 

baseballového klubu.  
 

Obrázek 2 – Organizační struktura profesionálního amerického baseballového  

           klubu 

 
Zdroj: Parks, Quarterman, Thibault (2006, s. 112) 
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Jak již bylo uvedené v textu dříve, mezi nejčastější právní formu výdělečných 

sportovních organizací v České republice patří akciové společnosti a společnosti 

s ručením omezeným:  
 

 Akciová společnost 

Akciová společnost je obchodní společnost, která má základní kapitál rozdělený  

na stejné části, na akcie. Vrcholnými orgány akciových společností v České republice 

jsou podle obchodního zákoníku valná hromada, dozorčí rada, představenstvo  

a vrcholový management (www.portal.gov.cz). 
 

 Společnost s ručením omezeným 

Organizační struktura společností s ručením omezeným (s.r.o.) musí ve sportu také 

dodržovat strukturu danou obchodním zákoníkem. Vrcholnými orgány společnosti 

s ručením omezeným v České republice jsou valná hromada, dozorčí rada a jednatelé 

(www.portal.gov.cz). 

Srovnám-li organizační strukturu amerického baseballového týmu a organizační 

struktury českých sportovních klubů na bázi obchodní společnosti, lze konstatovat,  

že české kluby mají úzké rozpětí, tzn. že se jedná o struktury špičaté s krátkou 

základnou, viz obrázky 2 a 3 níže. Na rozdíl od profesionálních sportovních klubů  

ve Spojených státech amerických, v našich podmínkách ve většině případů v klubech 

chybí pozice jako ředitel vysílání, manažer ticketingu, viceprezident obchodní části 

společnosti, ředitel skautingu apod. Činnosti těchto zaměstnanců jsou v klubech 

vykonávány pracovníky, kteří mají na starosti širší portfolio činností (např. za ticketing 

zápasu zodpovídá pracovník oddělení marketingu). Situaci  mohu shrnout tvrzením,  

že ve sportovních klubech v ČR působí všeobecně méně asistentů přidělených  

k vrcholovým manažerským pozicím.  
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Obrázek 3 – Organizační struktura akciové společnosti na příkladu fotbalového 
       klubu SK Slavia Praha 

 

Zdroj: Čáslavová (2006, s. 78) 

 

Obrázek 4 – Organizační struktura společnosti s ručením omezeným na příkladu 
       hokejového klubu Bílí Tygři Liberec 

 

Zdroj: Čáslavová (2006, s. 80) 
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Organizační struktura profesionálního klubu (viz obrázek č. 2 a 3) je uzpůsobena  

potřebám a specifickým podmínkám sportovní organizace. Nepochybuji, že jsou 

struktury klubu nastaveny správně, jistě jsou pro fungování sportovní organizace 

vhodné a praktické. Ale domnívám se, že struktury klubu mohou být do jisté míry 

zkostnatělé. Vycházejí dle určitého zažitého rámce, který se v klubu uplatňuje několik 

let a organizační struktura již nemusí zcela vyhovovat aktuální situaci klubu. Sportovní 

prostředí se nachází ve velmi dynamickém období, velmi rychle se vyvíjí a kluby by se 

měly tomuto prostředí neustále přizpůsobovat. Změny vnějších podmínek klubu by se 

měly promítat i do jeho vnitřního fungování, a to včetně změny organizační struktury  

v podobě vzniku nových pracovních míst, nebo naopak v podobě zrušení již 

nepotřebných pozic. Nemusí však nutně jít vždy o takto zásadní zásah do organizační 

struktury. Pracovní pozice může zůstat v organizační struktuře klubu zachována s tím, 

že dojde pouze k úpravě jejího popisu práce, aby byly v klubu spravovány všechny 

potřebné procesy.  

Dle předešlých obrázků organizačních struktur klubů, které jsou založeny za účelem 

podnikání, tzn. že se jedná o obchodní společnosti s právní formou akciové společnosti 

nebo společnosti s ručením omezeným, mohu popsat jejich pilíře organizační struktury, 

kterými jsou: výkonný ředitel / prezident společnosti / generální manažer, předseda 

představenstva, předseda dozorčí rady, finanční ředitel, obchodní ředitel, marketingový 

ředitel, ředitel PR a komunikace, ředitel sportovního úseku a vedoucí sekretariátu. Další 

důležité pozice (i když ne ve všech klubech tak časté) jsou: vedoucí produkce, manažer 

ticketingu a ředitel arény / haly / sportoviště.  

V TELH existují pouze dva kluby, ve kterých působí personalista. Jedná se o kluby 

HC Sparta Praha a Bílí Tygři Liberec. V drtivé většině extraligových klubů je tlak  

na redukci pozic v organizační struktuře s cílem co nejvíce optimalizovat mzdové 

náklady. Uvažování klubů je zřejmé - pokud se obsadí nová pracovní pozice, stoupnou 

klubu náklady. Personalista ale může zvládnout organizaci ušetřit finanční prostředky  

a to při stejném počtu zaměstnanců, či dokonce navýšit počet zaměstnanců se stejnými 

náklady na mzdy. Zároveň je také nutné upozornit, že pomocí poradenství a služeb, 

které personalista může zaměstnancům poskytnout, mohou tito pracovníci rozvíjet své 

schopnosti a vědomosti, a tím se stávají pro organizaci hodnotnější.   
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2. POZICE PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ PROCESY 

VE SPORTOVNÍCH KLUBECH 

2.1 Použité metody a postup empirického šetření    

Empirická část diplomové práce má podobu kvalitativního výzkumu, při kterém bylo 

využito metody případové studie. Analýza se opírá o informace získané pomocí 

empirického šetření, během něhož byly realizovány polostrukturované rozhovory  

se zaměstnanci dvou záměrně vybraných hokejových klubů. Dialogy byly uskutečněny 

s pracovníky na úrovni managementu, ale také se zaměstnanci na nižších pozicích 

organizační struktury hokejového klubu (tiskový mluvčí klubu, marketingový 

specialista, ředitel stadionu apod.). V klubu HC Sparta Praha byl rozhovor realizován 

rovněž s personalistkou klubu. 

V empirickém šetření byly využity také informace získané pozorováním fungování 

klubů a osobní zkušenosti, které autorka nabyla během několikaleté pracovní praxe  

v prostředí profesionálních sportovních klubů.   

 Tato diplomová práce má podobu určité kvalitativní sondy, která díky zvolenému 

typu výzkumu může jít do hloubky, ale zároveň vypovídá o situaci minimálně na poli 

hokejových klubů působících v ČR, ne-li o většině českých profesionálních sportovních 

klubů. Následující podkapitoly se věnují jednotlivým metodám, které byly  

při vypracování diplomové práce použity.   

 

2.1.1 Kvalitativní výzkum  

Kvalitativní výzkum se zabývá především porozuměním, nikoli měřením jako je 

tomu v kvantitativním výzkumu. Kvalitativní výzkum zkoumá současné fenomény  

do jejich hloubky a v jejich skutečném kontextu. Využívá poznatků z psychologie, 

sociologie a antropologie. Malý počet dotazovatelů a soustředění se na kvalitu dovoluje 

výzkumníkovi sbírat většinu dat osobně. Sběr informací je realizován prostřednictvím 

metod pozorování, diskusní skupiny, hloubkových interview a technikami dotazování 

(Hague, 2003, s. 65-71). 
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 Kvalitativní výzkum zahrnuje dvě základní fáze - přípravnou a realizační fázi, které 

dále zahrnují jednotlivé kroky výzkumu:  

 definování problémů a cílů (přípravná fáze), 

 stanovení hypotéz (přípravná fáze), 

 stanovení zkoumaného vzorku (přípravná fáze), 

 výběr vhodných nástrojů pro získávání empirického materiálu (přípravná fáze), 

 stanovení časového harmonogramu a rozpočtu výzkumu (přípravná fáze), 

 sběr informací (realizační etapa), 

 zpracování a analýza údajů (realizační etapa), 

 interpretace výsledků (realizační etapa).  

(Nový, Surynek, 2006, s. 257-264) 
 

Jak uvádí Disman: „Kvalitativní výzkum obsahuje velké množství informací  

o relativně malém počtu jedinců ... kvalitativní výzkum je nenumerické šetření a 

interpretace sociální reality. Cílem tu je odkrýt význam podkládaný sdělovaným 

informacím“ (Disman, 2011, s. 285). 
 

Mezi výhody této formy výzkumu se řadí: 

 získání podrobného popisu a vhledu při zkoumání jedince, skupiny, události, 

fenoménu, 

 zkoumání fenoménu v přirozeném prostředí, 

 možnost studovat procesy, 

 možnost navrhovat teorie, 

 možnost dobře reagovat na místní situace a podmínky. 

(Hendl, 2005, s. 52) 
 

Pro úplnost uvádím i seznam nevýhod kvalitativního výzkumu: 

 získaná znalost nemusí být zobecnitelná na populaci a do jiného prostředí, 

 těžko proveditelné kvantitativní predikce, 

 obtížnější testování hypotézy a teorie, 

 analýza dat i jejich sběr jsou často časově náročné etapy, 

 výsledky jsou snadněji ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními preferencemi. 

(Hendl, 2005, s. 52) 



 
 

45 

2.1.2 Metoda případové studie 

Obecně lze případovou studii definovat jako: „ intenzivní studium jednoho případu – 

tedy jedné situace, jednoho člověka, jednoho problém“ (Olecká, Ivanová, 2010, s. 63). 

Případová studie je klasickou metodou kvalitativního výzkumu, která se často 

využívá v oblastech věd o člověku, především v medicíně, právu, ekonomii,  

či humanitních a manažerských oborech. Její aplikace je použitelná nejen pro budování 

teoretického zázemí daných disciplín, ale i pro praktické využití, jelikož dokáže ideálně 

posloužit jako nástroj edukace praktických dovedností pro studenty i zkušené praktiky 

daného oboru. Případová studie se ale stále řadí mezi metody nedoceněné (Olecká, 

Ivanová, 2010, s. 63). 

Stejně jako v jiných typech výzkumu se i v případových studiích záměrně určuje 

podoba vzorku a vlastnosti získávaných dat. V případových studií se pracuje se 

záměrným výběrem, jedině tak zajistíme, že zkoumané jevy mají relevantní vlastnosti, 

které k výzkumu potřebujeme. Důležité také je studium relevantní literatury, která 

napomáhá orientovat se v problematice (Olecká, Ivanová, 2010, s. 64). 

Případ lze interpretovat buď jako celek, nebo se lze zaměřit na jeho části. 

Charakteristika i interpretace zkoumaného jevu by měly být komplexní, aby případová 

studie mohla sloužit jak rozvoji teorie, tak i praxe (Olecká, Ivanová, 2010, s. 65). 

 

2.1.3 Metoda osobního dotazování 

Osobní dotazování je založeno na komunikaci s respondentem tváří v tvář. Tato 

technika je považována za nejvýznamnější dotazovací techniku, a to především proto, 

že tazateli poskytuje okamžitou zpětnou vazbu a tazatel může používat pomůcky, které 

povedou k větší srozumitelnosti a jednoznačnosti otázek kladených respondentovi. 

Velkou předností osobního dotazování je vysoká spolehlivost získaných údajů. Jde však 

o poměrně nákladnou a časově náročnou techniku. Existuje zde i možnost zkreslení 

odpovědí respondenta právě z důvodu přítomnosti tazatele (Reichel, 2009, s. 99). 
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 Kvalitativní rozhovor  

Kvalitativní rozhovor „ ... vyžaduje dovednost, citlivost, koncentraci, interpersonální 

porozumění a disciplínu. Je obvykle třeba učinit řadu rozhodnutí ohledně obsahu 

otázek, jejich formy i pořadí. Dále se musí uvážit možná délka rozhovoru. Tyto 

problémy se vyjasňují buď před interview, nebo až v jeho průběhu v závislosti na typu 

rozhovoru. … Zvláštní pozornost je nutné věnovat začátku a konci rozhovoru.  

Na začátku dotazování je nutné prolomit případné psychické bariéry a zajistit souhlas 

se záznamem. Také zakončení rozhovoru je jeho důležitou součástí “ (Hendl, 2005,  

s. 166 - 167).  

 Jednou ze speciálních forem kvalitativního rozhovoru je rozhovor pomocí návodu. 

Jeho přesnou charakteristiku popisuje Hendl následovně: „Návod k rozhovoru 

představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci interview probrat. Tento 

návod má zajistit, že se skutečně dostane na všechna pro tazatele zajímavá témata.  

Je na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí získá informace, které osvětlí daný 

problém. Zůstává mu i volnost přizpůsobovat formulace otázek podle situace. Rozhovor 

s návodem dává tazateli možnost co nejvýhodněji využít čas k interview. Současně 

umožňuje provést rozhovory s několika lidmi strukturovaněji a ulehčuje jejich srovnání. 

Pomáhá udržet zaměření rozhovoru, ale dovoluje dotazovanému zároveň uplatnit 

vlastní perspektivy a zkušenosti“ (Hendl, 2005, s. 174). 
 

 Polostrukturovaný rozhovor  

Polostrukturovaný rozhovor se vyznačuje tím, že „má připraven soubor 

témat/otázek, který bude jeho předmětem, aniž by bylo předem striktně stanoveno jejich 

pořadí. Mnohdy může tazatel formulace pokládaných otázek částečně modifikovat, 

nezbytné ale je, aby byly probrány všechny. Jiné aplikační varianty zase umožňují, aby 

tazatel případně pokládal doplňující dotazy. Nebo bývají některé tematické okruhy 

předepsány poměrně přesně (formulace i pořadí) a v dalších je tazateli ponecháno více 

volnosti … Rámcově řečeno, jistá volnost se jeví jako vhodná k vytvoření přirozenějšího 

kontaktu tazatele s informantem, do jisté míry se dají akceptovat jeho osobní specifika, 

komunikace může lehčeji plynout atp.“ (Reichel, 2009, s. 111 – 112). 

Jak již bylo řečeno, pro účely diplomové práce byly vedeny osobní 

polostrukturované rozhovory se zaměstnanci dvou záměrně vybraných hokejových 

klubů. Cílem bylo získat odpovědi na stejné, předem definované otázky od pracovníků 
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jak vrcholového managementu, tak i od zaměstnanců působících na nižších pozicích  

v klubech. Otázky byly sestaveny tak, aby vedly k získání informací, na základě kterých 

lze zanalyzovat, zda je pro sportovní organizaci pozice personalisty přínosná a pokud 

ano, tak za jakých podmínek. Soupis otázek, který sloužil jako podklad  

pro polostrukturovaný rozhovor (rozhovor pomocí návodu) je uveden v závěru této 

práce v první příloze označené písmenem A.  

 

2.2 Kluby Extraligy ledního hokeje 

Nejnovější informace od výzkumné agentury International Business & Research 

Services (IBRS) říkají, že lední hokej je nejsledovanější sport v České republice.  

Dle šetření uskutečněného v dubnu 2015 se alespoň trochu o hokej zajímá 60 % 

respondentů a prostřednictvím televize nebo rádia ho sleduje 22 % respondentů.  

Pro srovnání fotbal dle IBRS sleduje 19 % respondentů. Velikost vzorku byla 1000 

respondentů z celé ČR, jednalo se o náhodný výběr s kvótní oporou (velikost místa 

bydliště v regionu, pohlaví, věk). Další podrobnější výsledky tohoto výzkumu jsou 

uvedené v příloze D. 

Myslím si, že hokej není jen sportovním odvětvím a zábavou pro fanoušky,  

v prostředí profesionálních hokejových klubů jde i o business. Kluby na nejvyšší úrovni 

mají právní formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,  

tzn. že jsou založeny za účelem podnikání. Měřítkem úspěchu klubu není pouze jeho 

sportovní stránka, ale také ta ekonomická, tj. dosažení zisku za uplynulou sezónu. 

Profesionální hokejové kluby nejsou závislé jen na státních dotacích do sportu, ale snaží 

se získávat finanční stabilitu na základě uzavřených obchodních smluv (reklama  

a sponzoring) a také vyvíjí samostatnou výdělečnou činnost (např. prodej 

permanentních vstupenek a merchandisingových předmětů).    

Rozhovory byly uskutečněny se zaměstnanci dvou hokejových klubů hrajících 

nejvyšší tuzemskou soutěž - Tipsport extraligu ledního hokeje. Jednalo se o kluby HC 

Sparta Praha a HC Kometa Brno. Jak již bylo v úvodu práce řečeno, tyto hokejové 

kluby byly vybrány záměrně, jelikož patří mezi nejprofesionálnější sportovní kluby 

působící v České republice a zároveň jsou na srovnatelné finanční i sportovní úrovni. 

Personalistu však zaměstnává pouze klub HC Sparta Praha.   
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Rozhovorů se zúčastnili následující zaměstnanci klubů: 

 Z.P. - obchodní a marketingová ředitelka, klub HC Kometa Brno  

 J.S. - technický ředitel haly, klub HC Kometa Brno 

 M.K. - šéfredaktor, klub HC Kometa Brno 

 K.V. - personální manažerka Sportovního holdingu Praha 

 T.R. - PR consultant & Sales Manager Sportovního holdingu Praha 

 A.S. - obchodní manažerka Tipsport arény, HC Sparta Praha 

 L.K. - Sales Coordinator, Sportovní holding Praha  

 L.B. - manažer ticketingu, HC Sparta Praha 

 J.Z. - PR manažer & media a tiskový mluvčí, HC Sparta Praha 
 

V rámci dokreslení prostředí extraligového hokeje níže uvádím bližší informace  

o klubech, s jejichž zaměstnanci byly uskutečněny rozhovory pro účely této práce.   
 

 Klub HC Kometa Brno  

Klub HC Kometa Brno byl založen roku 1953 pod názvem TJ RH Brno. Klubovými 

barvami jsou modrá a bílá, které se promítají i do klubového loga (viz obrázky níže). 

Kometa Brno se může pyšnit jedenácti tituly pro mistra republiky, a to v letech 1955 až 

1958 a později v letech 1960 až 1966. Kometa však sbírala úspěchy i na evropské scéně, 

když v letech 1966-1968 získala třikrát za sebou prvenství v Poháru mistrů evropských 

zemí (www.hc-kometa.cz).  

Mnoho hráčů Komety bylo uvedeno do Síně slávy ČSLH (Českého svazu ledního 

hokeje) a Sportovní síně slávy města Brna. Několika z nich se však dostalo i pocty 

zařazení do Síně slávy IIHF (International Ice Hockey Federation), konkrétně se jednalo 

o hráče Vlastimila Bubníka (1997), Oldřicha Machače (1999), PhDr. Vladimíra Bouzka 

(2007) a Mgr. Josefa Černého (2007). To vše jen potvrzuje, že hokejový klub Kometa 

Brno patří mezi úspěšné české sportovní kluby s dlouhou tradicí (www.hc-kometa.cz).    
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Obrázek 5 – Logo HC Kometa Brno 

   

Zdroj: www.hc-kometa.cz 
 

 Klub HC Sparta Praha 

HC Sparta Praha se řadí mezi nejstarší hokejové kluby celé planety. Její vznik se 

datuje do roku 1903 pod názvem AC Sparta. Mezi klubové barvy patří modrá, žlutá, 

červená a rudá. Nejvyšší českou hokejovou soutěž hrála Sparta od založení ligy v roce 

1936 až do roku 1950 a dále od roku 1951 nepřetržitě až do současnosti. HC Sparta 

Praha hraje svá domácí utkání v Tipsport aréně v pražských Holešovicích 

(www.hcsparta.cz).   

Mezi největší sportovní úspěchy Sparty se řadí osm vítězství v nejvyšší domácí 

soutěži, dále pak vítězství na Spengler Cupu3 v letech 1962 a 1963, druhé místo  

ve Spengler Cupu v roce 2004 a druhé místo v Evropské lize v roce 2000 

(www.hcsparta.cz).   

Hokejový klub Sparta Praha je součástí seskupení sportovních subjektů s názvem 

Sportovní holding Praha (SHP). Tento holding sdružuje několik významných 

sportovních klubů a prestižních sportovních eventů. SHP je od svého vzniku v roce 

2012 největší společností svého druhu v České republice. Do jeho portfolia patří kromě 

HC Sparta Praha také hokejový klub HC Lev Praha, dále Basketball Nymburk, 

nejúspěšnější basketbalový tým České republiky. Součástí holdingu je rovněž EVL's 

Fitness, pořadatel nejvýznamnější evropské kulturistické soutěže. Pod holding spadá ale 

i Letiště Praha Letňany a produkční společnost Promosport.   
                                                

3 Spengler Cup - je nejstarší hokejový turnaj na světě, první ročník se konal již roku 

1923. Soutěž se koná ve švýcarském Davosu, jehož klub HC Davos celý turnaj pořádá 

(www.spenglercup.ch).   
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Obrázek 6 – Logo HC Sparta Praha 

   

Zdroj: www.hcsparta.cz 

 

2.3 Pozice personalisty v hokejových klubech  

Přestože se s rolí personalisty v organizacích působících mimo sportovní prostředí 

setkáváme poměrně často, v podmínkách českých profesionálních sportovních klubů se, 

až na výjimky, jedná o úplně novou pozici, která dodnes v organizačních strukturách 

klubů nenašla své pevné místo. Ze čtrnácti týmů TELH se pozice personalisty vyskytuje 

jen ve dvou případech, a to u klubů HC Sparta Praha a Bílí Tygři Liberec. V této práci 

jsem se zaměřila na popis pozice personalisty v pražském klubu. 

Velkou část personálních činností zastává ve sportovní organizaci buď její vedoucí 

pracovník – generální ředitel, nebo vedoucí ekonomického a finančního úseku,  

ve sportovním úseku je to pak většinou vedoucí mužstva apod. Avšak tito pracovníci 

nemají ve většině případů vykonávání HR aktivit v popisu práce, tzn. že po nich výkon 

těchto funkcí nikdo nemůže vyžadovat. Pokud je vedoucí pracovníci i přesto plní, často 

je jejich vykonávání neorganizované, dle mých zkušeností, až nahodilé. Personální 

činnosti se pak provádějí dle aktuálních potřeb organizace a jejích zaměstnanců.  

Pracovní pozice personalisty by měla být pro organizaci - sportovní klub přínosem  

a naopak by neměla snižovat efektivitu již stávajícího systému dělby práce, tzn. že se 

vznikem této funkce by se neměly zdvojit pravomoci a odpovědnost pracovníků. 

Personalista by naopak měl zastávat činnosti, kterým v organizaci nebyla věnovaná 

dostatečná pozornost, nebo které nebyly vykonávány vůbec (K.V., otázka č. 7).  

Na pozici personální manažerky Sportovního Holdingu Praha, jehož je HC Sparta 

Praha součástí, pracuje paní K.V. dva roky. Tuto práci vykonává na zkrácený pracovní 

úvazek, tj. na 32 hodin týdně. Více než 50 % její pracovní náplně tvoří personální 
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agenda hokejové Sparty, ve zbylém času se věnuje ostatním projektům sportovního 

holdingu (K.V., otázka č. 1). 

Paní K.V. před svým nástupem do Sportovního holdingu Praha pracovala v několika 

poradenských firmách a věnovala se také tréninku tzv. měkkých dovedností. Ředitel 

Sportovního holdingu Praha si K.V. najal v době, kdy byla na mateřské dovolené, aby 

mu sestavila schéma organizační struktury a zrealizovala personální audit všech 

zaměstnanců holdingu. V personalistice tedy K.V. pracuje až poslední dva roky.  

Po nástupu do SHP absolvovala na Karlově Univerzitě roční placený kurz pracovního 

práva pro personalisty (K.V., otázka č. 1). 

Postavení personální manažerky v organizační struktuře klubu HC Sparta Praha je 

vysoké. Pozice personalisty patří společně s výkonným ředitelem, předsedou 

představenstva, finančním a sportovním manažerem mezi vedení společnosti. Vedoucí 

personalistka je ve Spartě přímo odpovědná pouze výkonnému řediteli Sportovního 

holdingu Praha. Mezi nejbližší spolupracovníky, se kterými K.V. konzultuje jednotlivé 

personální procesy v klubu, patří nejen obchodní ředitel, obchodní manažerka Tipsport 

areny, marketingový ředitel, ředitel komunikace a PR, ale i hlavní produkční (K.V., 

otázka č. 2 a 3). 

Personalistka hokejové Sparty má na starosti pouze zaměstnance Tipsport arény  

a zaměstnance managementu klubu. Tipsport aréna je samostatný subjekt s přibližně  

50 stálými zaměstnanci a dalšími 250 osobami zaměstnaných na dohodu o provedení 

práce. Tito nestálí zaměstnanci arény pomáhají především s provozem haly během 

zápasu, jedná se o pořadatelskou službu, obsluhu VIP prostor, ochranku, obsluhu stánků 

s občerstvením apod. Management klubu čítá přes 30 zaměstnanců (K.V., otázka č. 2). 

Detailnější rozdělení pracovních pozic v klubu je uvedeno v příloze B v závěru této 

práce.  

Jen okrajově se K.V. zabývá zaměstnanci, kteří jsou přímo spojení se sportovní 

činností klubu, tzn. hráči A-týmu i nižších výkonnostních kategorií a jejich realizačními 

týmy včetně trenérů. Pro zaměstnance sportovního úseku personalistka pouze připravuje 

pracovní smlouvy, ale ve spojitosti s nimi již dále nevykonává žádné další personální 

činnosti. HR procesy probíhající ve sportovním úseku řeší sportovní management,  

tzn. lidé na pozicích sportovního ředitele, vedoucího mužstva a trenéra. S paní K.V. 

personální záležitosti pouze konzultují (K.V., otázka č. 2). 
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Dle K.V. je jediný přínos personalisty pro zaměstnance sportovního úseku klubu 

pouze v roli psychologa hráčů, pokud však personalista tímto vzděláním disponuje. 

Většina profesionálních sportovních klubů ale s vystudovanými psychology 

spolupracuje (K.V., otázka č. 2). 

Náplň práce personalisty v hokejové Spartě je především „tvrdá“ personalistika, tzn. 

příprava smluv a nejrůznějších dodatků (včetně smluv hráčů), mlčenlivost, zajištění 

vstupních i pravidelných lékařských prohlídek, ale i řešení mzdové problematiky, 

nesrovnalostí s docházkou nebo starost o pojištění, a to jak zaměstnanců, tak i majetku.  

 Mezi další činnosti, které má personalistka v pražském hokejovém klubu na starosti, 

patří reporting. Ve Spartě před nástupem personalistky nikdo nepodával vedení ucelené 

zprávy o průběhu aktivit a pracovních projektů. Nyní ředitel sportovního holdingu 

každý měsíc obdrží ucelený report mapující  stav klíčových činností holdingu. 

Personalistka klubu HC Sparta ale sama uvedla: „Ve velkých korporacích dělají 

personalisté jen výběr, nebo jen rozvoj, nebo mzdy apod., v hokejovém klubu však děláte 

všechno“  (K.V., otázka č. 2). 

Personální agenda sportovního klubu může být ve velmi neuspokojivém stavu. Týká 

se to především smluv, absence předávacích protokolů, chybějících zdravotních 

prohlídek zaměstnanců apod. „Po mém příchodu se hodně věcí nově nastavilo a spousta 

personálních procesů teď běží takřka samo dle nastavených mechanizmů“ (K.V., otázka 

č. 3). 

Přínos pozice personalisty v hokejovém klubu spatřuje K.V. v možnosti věnovat se 

činnostem, kterým se klub do nástupu personalisty nikdy nevěnoval. „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 “ (K.V., otázka č. 7). 

Respondenti z klubu, kde personalista nepůsobí, řekli, že většinu personálních 

činností vykonává jejich přímý nadřízený, případně u činností jako hodnocení, 

odměňování a přijímání nových zaměstnanců do managementu klubu pak výkonný 

ředitel. Naopak zaměstnanci HC Sparta Praha uvedli jako vykonavatele takřka většiny 

personálních činností v klubu právě personalistku. U činností analýza a popis 

pracovních míst, vzdělávání a plánování osobního rozvoje pracovníků byla uvedena 

výhradně personalistka, u zbylých činností se jednalo většinou o kombinaci 
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personalistky s výkonným ředitelem, nebo s přímým nadřízeným pracovníka. Z toho 

vyplývá, že pokud personalista v klubu působí, přebírá za vedoucí pracovníky 

podstatnou část personální agendy. To má za následek, že tito vysoce postavení 

zaměstnanci dostávají více prostoru věnovat se plnění úkolů, za jejichž účelem byli 

primárně do organizace přijati.   

Názory na otázku, jak může personalista pomoci klubu být ekonomicky efektivnější, 

jsou různorodé. Následující odpovědi považuji za nejvíce relevantní příklady: 

- Při plánování pracovních míst může personalista přistoupit ke sloučení vybraných 

 pozic, nebo u méně důležitých a vytížených pozic může přijmout pouze brigádníky  

 na  alternativní pracovní úvazek (L.K., otázka č. 8). 

- Pokud se personalistovi společně s vedoucími oddělení podaří lépe definovat 

 povinnosti jednotlivých pracovníků, může to mít za následek zefektivnění práce 

 zaměstnanců a to může vést až ke snížení jejich počtu. Případně to může pomoci lépe 

 rozdělit úkoly mezi stávající tým pracovníků (J.Z., otázka č. 8). 

- Vyhledávání efektivních školení, jejichž absolvováním lze zvýšit dovednosti  

 a potažmo i výkon zaměstnance. Zaměstnanec pak obsáhne větší množství práce,  

 či zvládne splnit různorodější úkoly (T.R., otázka č. 8).  

- Využívání nejrůznějších grantů poskytovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí 

   a jemu podléhajícím úřadům, např. finanční dotace na určitá pracovní místa (A.S., 

 otázka č. 8).  

Personalista může skutečně svou prací prokazatelně snížit některé výdaje 

sportovního klubu. Na Spartě se například paní K.V. podařilo zaměstnat čtyři osoby 

přes projekt úřadu práce, který těmto pracovníkům hradí roční mzdu v plné výši. Klub 

tak ušetří náklady na mzdy pro čtyři své zaměstnance, kteří v aréně pracují na plný 

úvazek po dobu jednoho roku (K.V., otázka č. 5). 

Všichni tázaní zaměstnanci HC Sparta Praha považují pozici personalisty v jejich 

klubu za potřebnou a zároveň si bez výhrad myslí, že personalista je schopný svou 

prací, ať už přímo či nepřímo, snížit výdaje klubu. Názor zaměstnanců HC Kometa 

Brno je také jednoznačný, ale přesně opačným směrem, v pozici personalisty totiž 

přínos pro klub nevidí. 
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Jako příklad pozitivního hodnocení práce personalisty v hokejovém klubu uvádím 

názor L.K., Sales Coordinator Sportovního Holdingu Praha: „Přínos personálního 

pracovníka především vidím v získávání kvalitních a prokontrolovaných nových 

zaměstnanců. Dále ve vyřizování agendy spojené s pracovními podmínkami stálých 

zaměstnanců podniku, kontrola zapůjčeného vybavení zaměstnancům i do osobního 

užívání, pravidelné zdravotní prohlídky, tak i  organizace dalšího vzdělávání,  

např. jazykových kurzů“ (L.K., otázka č. 7).  

A.S., obchodní manažerka Tipsport arény, hovořila o pozitivech personalistky  

v klubu HC Sparta Praha následovně: „Paní K.V. je HR a Project Manager Sportovního 

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

projektu, pomáhala nastavit organizační strukturu, procesy, kompetence a odpovědnosti 

jednotlivých pracovních pozic. Myslím si, že právě díky její práci, mají zaměstnanci 

klubu, oproti letům předchozím, vše, co jim tato oblast může nabídnout, a také klub má 

nyní pokryty všechna pracovní místa, která potřebuje“ (A.S., otázka č. 7). 

Proti pozici personalisty hovoří názor činovníka klubu, jenž služeb personalisty 

nevyužívá, který tvrdí, že v počtu do dvaceti zaměstnanců není personalista  

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 (J.S., otázka č. 7). 

Já se ale domnívám, že pokud sportovní klub bude zaměstnávat personalistu, nebo 

kvalitní vedoucí pracovníky, kteří souběžně se svými pracovními úkoly zvládnou 

vykonávat i vybrané personální činnosti, jako je motivování, či rozvoj zaměstnanců, lze 

očekávat, že kvalitní tým utvoří i ze svých spolupracovníků. Jak z uvedených příkladů 

vyplývá, personalista, který zastává všechny klíčové personální činnosti, zvyšuje  

i efektivitu samotného fungování organizace a zároveň zlepšuje podmínky  

pro dosahování dílčích cílů klubu, ať už se jedná o cíle sportovní, obchodní, 

marketingové či personální. 
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2.4 Specifika vybraných personálních činností ve sportovních 

klubech 

Dle slov paní K.V. se personálním činnostem v ostatních hokejových klubech, kde 

personalistu nezaměstnávají, věnují především vedoucí pracovníci. Ostatně to vyplývá  

i z rozhovorů s jednotlivými zástupci klubů. V některých oblastech personální agendy je 

tomu ale tak i v případě hokejové Sparty. Role specialisty na HR je pak v nastavení 

personálních procesů a nasměrování vedoucích pracovníků, aby se nadefinovaných 

postupů drželi.  

 

2.4.1 Získávání a výběr zaměstnanců 

Proces získávání a výběru zaměstnanců začíná tím, že personalista zadá poptávku  

na obsazení konkrétní pozice na webové stránky klubu i na specializované webové 

stránky, dále na úřad práce, poptá i personální agenturu, případně uveřejní inzeráty  

v tištěných médiích i na internetu. Každá pracovní pozice má svá specifika, jak oslovit 

vhodné kandidáty pro její výkon.  

Např. pokud Sparta hledala asistentku pro manažerskou pozici, nejvhodnější je 

poptávat uchazeče na webových stránkách klubu. Naopak zájemce o pozici zedníka  

či zámečníka je lepší, dle zkušenosti personalistky, hledat spíše přes úřad práce nebo 

personální agenturu.  

Po obdržení životopisů, případně i motivačních dopisů provede personalista 

předvýběr, na základě kterého si pozve vybrané uchazeče na osobní pohovor. Toho se 

již účastní také přímý nadřízený budoucího zaměstnance. Pokud výběrové řízení 

dospěje i do třetího kola, dalšího (většinou již pouze zdvořilostního) osobního pohovoru 

se může účastnit kromě personalistky a přímého nadřízeného také ředitel společnosti, 

který má většinou tzv. právo veta a může zamítnout přijetí daného uchazeče.  

Na vybrané pracovní pozice v hokejovém klubu se může z uchazečů vybírat i pomocí 

assessment centra.  Na Spartě byla tato moderní metoda naposledy realizována  

při obsazování pozice ticketingového manažera. Za Spartu se assessment centra 

zúčastnili kromě personalistky také obchodní a marketingový manažer, kteří budou  

s osobou na nové pracovní pozici intenzivně spolupracovat. Dle slov personální 

manažerky HC Sparta je v dnešní době těžší obsadit dělnickou pozici než manažerskou. 
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Lidé vykonávající dělnické profese nevyužívají pro hledání pracovního místa internet, 

ne vždy umí napsat životopis apod. (K.V., otázka č. 3 a 6). 

V praxi jsem se setkala se situací, kdy hokejista L.N. pár týdnů po ukončení aktivní 

hráčské kariéry nastoupil v extraligovém klubu na pozici marketingového ředitele.  

V důsledku jednostranné sportovní kariéry může být bývalý hráč jen velmi obtížně 

připraven takřka okamžitě vykonávat manažerskou pozici. Takový člověk při výkonu své 

profesionální sportovní kariéry v podstatě ani neměl prostor nabýt potřebné znalosti  

a dovednosti na výkon manažerské funkce.  

Působení personálního specialisty v organizaci by nemuselo nutně znamenat, že by 

klub dal přednost výběru nového zaměstnance zvenčí a že by svého bývalého hráče 

nezaměstnal i na úrovni managementu klubu. Přesně takovým pracovníkům by práce 

personálního specialisty měla velmi pomoci. Personalista může zaměstnanci na míru 

naplánovat doplnění nezbytných znalostí a dovedností přesně dle potřeb a nároků 

kladených na danou pracovní pozici.   

Jako další příklad mohu uvést obsazení nové pozice manažera sociálních sítí. Díky 

nárůstu významu sociálních sítí pro marketing a PR se jedná ve všech klubech  

o velmi aktuální pozici. V ELH již neexistuje jediný klub, který by pro komunikaci  

s fanoušky aktivně nevyužíval sociálních sítí Facebook, Twitter, či Instagram. Přitom 

před několika lety byly pouze ojedinělé případy, kdy několik nejpokrokovějších klubů 

začalo tato nová média využívat. Veškerá komunikace do té doby probíhala především 

přes webové stránky klubu, případně emailingem. Klub se musel vypořádat se 

zajištěním nové potřeby spravování sociálních sítí. Samozřejmě, že klub mohl využít 

stávající zaměstnance např. z oddělení komunikace a  PR, ale aby byl obsah vkládaný 

na sociální sítě pro fanoušky přitažlivý, musí se jednat  o příspěvky aktuální  

a lukrativní, které jsou i specificky publikovány (existují např. technická omezení  

v podobě množství znaků vkládaných příspěvků apod.). Jinými slovy, aby sociální sítě 

klubu byly vedeny kvalitně, musí se jim někdo věnovat profesionálně na plný úvazek. 

Nestačí pouze naučit stávajícího zaměstnance zákonitostem sociálního prostředí  

a přidat mu správu sociálních sítí k jeho dosavadní pracovní agendě. Kluby tak  

v mnoha případech musely přijmout nového zaměstnance zvenčí, který měl o fungování 

sociálních sítí již povědomí a ideálně měl i zkušenosti z prostředí správy sociálních sítí.  
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Vyvstává ale otázka, zda pracovník klubu (v klubu bez personalisty), který má  

na starosti nábor daného specialisty na nová média, pozná, že je daný uchazeč skutečně 

profesionál, když sám nemá s fungováním sociálních sítí žádné, nebo jen minimální 

zkušenosti. Pokud klub bude zaměstnávat personalistu, ten bude mít dostatek času 

udělat průzkum trhu a zjistit nutné schopnosti a dovednosti uchazeče potřebné na pozici 

specialisty na nová média. Ve spolupráci s vedoucím oddělením, pod které pracovní 

pozice spadá, pak uskuteční výběrové řízení, případně naváže spolupráci  

s personální agenturou, nebo např. školami, kde se studuje obor komunikace a nová 

média, a s jejich pomocí najde pro klub nejvhodnějšího uchazeče, či více uchazečů,  

ze kterých může finální výběr učinit vedoucí daného oddělení. Koneckonců vedoucí 

pracovník by se měl podílet na výběru nového člena jeho oddělení, takže zajisté ocení, 

že finální rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče může udělat z kandidátů 

prověřených personalistou. HR specialista tedy na základě došlých životopisů, 

motivačních dopisů a případně i zrealizovaných osobních pohovorů či dalších testových 

metod učiní jistý předvýběr, jehož výsledky předloží vedoucímu oddělení. Právě  

na něm by mělo být finální rozhodnutí o výběru nového zaměstnance. 

V hokejových klubech personalista v drtivé většině případů zatím nepůsobí,  

tzn. že nábor nového zaměstnance má na starosti vedoucí pracovník daného oddělení, ve 

výše uvedeném příkladě by to byl vedoucí oddělení komunikace a PR (v klubech, které 

toto oddělení mají zřízeno ve své organizační struktuře, případně by to byl vedoucí 

marketingového úseku, či jiného podobně zaměřeného oddělení). Manažer ale  

ve většině případů nemá skrze ostatní úkoly a povinnosti dostatečnou kapacitu  

na podrobný průzkum trhu a nalezení nejvhodnějšího nového zaměstnance. Často se 

tedy stává, že se přijme "někdo" z kamarádů stávajícího pracovníka klubu, který mu dá 

své doporučení, to však ne vždy je skutečně pravdivé a objektivní.  

Je zapotřebí provádět kvalitně personální plánování, pak se lze na situace dopředu 

připravit a řešit je efektivně. Nejnovější pozice, kterou v hokejové Spartě obsadili 

"zadarmo", tzn. že její plat po dobu jednoho roku hradí kompletně úřad práce, je 

vedoucí zákaznického centra. Hledání podobných možností a projektů, které jednotlivé 

instituce a úřady nabízejí, na to ve sportovním klubu nemá, mimo personalisty, nikdo 

čas. Dle vyjádření K.V. i jí samotné trvalo několik týdnů se v projektech a jejich 

podmínkách zorientovat. SHP ale v roce 2015 zaměstnává přes různé projekty úřadu 

práce celkem devět osob, z toho čtyři zaměstnanci působí přímo v hokejové Spartě. 
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Také výuku jazykových kurzů, kdy na plat lektora lze využívat dotace, je možné touto 

cestou pro svou organizaci získat. S účastí v takovýchto projektech je ale spojeno velké 

množství papírování, a to již při přihlášení do projektu, kdy ještě není jasné, zda 

všechny podmínky organizace splní a dotaci obdrží. Pokud se tak stane a organizace 

získá finanční prostředky na mzdy zaměstnanců, musí každý měsíc kontrolovat  

a reportovat chod projektu, každé tři měsíce je povinna posílat hodnocení pracovníka, 

který je v klubu zaměstnán za prostředky úřadu práce apod. (K.V., otázka č. 5).  

 

2.4.2 Vzdělávání 

Ve všech organizacích (nejen z oblasti sportu) by měli být odborně i osobnostně 

rozvíjeni všichni zaměstnanci bez ohledu na vykonávanou funkci. Zvláštní důraz by se 

měl klást především na pravidelné proškolování zaměstnanců účetního oddělení, jelikož 

v české účetní legislativě dochází takřka ke každoročním změnám. Personalista,  

či vedoucí pracovník by se měl snažit v klubu vytvářet takové podmínky, které 

zaměstnance podněcují se o nové metody a trendy zajímat (K.V., otázka č. 3; L.K., 

otázka č. 7). 

Ve sportovním klubu by se mělo působit motivačně také na trenéry a celý realizační 

tým, aby sami vyhledávali možnosti, jak se ve své práci zdokonalovat, využívat 

moderních poznatků a technologií a tím se stávat profesionálnějším sportovním týmem 

s konkurenční výhodou oproti soupeřům. Jelikož pokud se bude týmu dařit po sportovní 

stránce, přiláká to více sponzorů a klub bude moci hospodařit s vyšším rozpočtem. 

Pokud na tom bude klub ekonomicky lépe, bude moci zvýšit objem investic do kapitálu 

(včetně kapitálu lidského), což by mělo vést opět k prosperitě klubu. A pokud bude mít 

klub vzdělané trenéry, kteří budou využívat dostupné moderní trenérské metody  

a prostředky, může to vést opět ke sportovním úspěchům daného klubu, tzn. k většímu 

zájmu sponzorů a to už jsme opět na začátku popsaného koloběhu.  

Jako příklad vzdělávání hokejového realizačního týmu bych uvedla využívání 

aplikace SAP Match Insight. Tuto pomůcku začala využívat česká hokejová 

reprezentace během domácího mistrovství světa v roce 2015 jako vůbec první hokejový 

tým na světě. Trenéři si od využívání nové metody slibují získání konkurenční výhody 

před ostatními nejlepšími hokejovými týmy světa. Díky této aplikaci se čeští trenéři 

dostanou k detailním přehledům a analýzám všech zápasů, při nichž bylo do haly 
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instalováno potřebné množství malých kamer. Obraz z (až dvanácti) kamer je 

automaticky snímán, trenéři si tak mohou prohlížet statistiky či přehrát a analyzovat 

konkrétní hokejové momenty. Zatímco dosud museli trenéři s hráči jednotlivé situace 

osobně rozebírat, nyní se hráči mohou kdykoli (i ve svém volném čase) na své výkony 

podívat na speciální obrazovce. Navíc subjektivní hodnocení trenéra se nyní stává 

objektivnější. A trenér se v takto ušetřeném čase může věnovat jiným potřebným úkolům. 

Trendem v trenérství je využívání moderních technologií, což klade nároky  

na trenéry, aby se neustále vzdělávali a byli otevření k novým dostupným metodám  

a technologickým inovacím a naučili se aplikace správně používat (www.hokej.cz).  

Zatímco v klubu HC Kometa Brno nedochází k systematickému vzdělávání 

zaměstnanců, klub HC Sparta Praha se zaměřuje především na jazykové kurzy  

pro pracovníky, kteří využívají cizí jazyk k výkonu své práce. Jazykové kurzy jsou  

dobrovolné, a pokud se zaměstnanec kurzu účastní, přispívá na výuku úhradou  

50 % nákladů na lektora. Když v Praze působil klub HC LEV Praha (klub je součástí 

SHP), tak se vyučovala i ruština, nyní se klub zaměřuje výhradně na výuku anglického 

jazyka. Dále se na Spartě pořádají interní školení pro pracovníky účetního oddělení, ale 

také půldenní tréninky pro oddělení telemarketingu, nově se plánuje dvoudenní trénink 

vyjednávání pro obchodníky. Potřebu školení probírá personalistka s vedoucími 

jednotlivých oddělení, konzultuje se téma kurzu a jeho konkrétní náplň. Nejvíce kurzů  

v rámci klubu absolvuje jednoznačně účetní oddělení, kurzů se účastní většinou  

v závěru kalendářního roku, aby se připravilo na změny v zákonech před jejich 

účinností. HC Sparta Praha disponuje ročním finančním budgetem na vzdělávání svých 

zaměstnanců. Rozpočet na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je samostatná položka 

rozpočtu klubu (K.V., otázka č. 3).  

 

2.4.3 Péče o pracovníky 

Dle rozhovorů s pracovníky klubů i z mé zkušenosti vyplývá, že v extraligových 

klubech neexistují koncepční plány osobního rozvoje zaměstnanců. I přesto, že je paní 

K.V. specialistkou na trénování lidí, v rámci Sportovního holdingu žádná školení 

osobně nevede z důvodu nevhodnosti trénování vlastních spolupracovníků (K.V., otázka 

č. 1 a 2).   
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S odůvodněním paní K.V., že HC Sparta Praha není nadnárodní firma, se péče  

o zaměstnance a jejich pracovní podmínky vztahuje pouze na propůjčování pracovního 

oděvu pro dělnické pozice (týká se zaměstnanců Tipsport areny). V klubu nebyla 

historicky věnována velká pozornost archivování předávacích protokolů na nejrůznější 

pracovní pomůcky, proto se nyní klade na tuto oblast velký důraz. Klub by tak neměl 

zbytečně přicházet o svůj majetek v podobě počítačů, mobilních telefonů a dalších 

pomůcek při odchodu zaměstnance z klubu. Nyní má klub v pořádku kategorizaci 

zaměstnanců i vysílání zaměstnanců na pravidelné zdravotní prohlídky. Po příchodu 

personalistky klub splňuje všechny podmínky, které plynou ze zákona, ale je zde velký 

prostor pro zlepšení péče o své pracovníky (K.V., otázka č. 3). 

Po rozhovorech se zaměstnanci hokejových klubů mohu konstatovat, že pokud 

existuje personální činnost, která plošně není v organizacích vykonávána, pak je to 

právě systematická péče o pracovníky. Zaměstnanci mají pocit, že o jejich pracovní 

podmínky nikdo v organizaci cíleně nepečuje. Jsou sice dodržovány povinnosti 

vyplývající ze zákoníku práce a ochrany zdraví při práci, ale většinou bez další větší 

nadstandardní péče. Může dokonce docházet až k porušení zákoníku práce, kdy 

zaměstnanci není poskytnuta kompenzace za práci o víkendu. Jelikož v ELH je 

pravidelným hracím dnem neděle a od většiny zaměstnanců klubu se vyžaduje jejich 

přítomnost na stadionu. Navíc ve všední den se v pražských klubech hraje až  

od večerních hodin. Pokud je zápas vysílán v televizi, je jednotný čas pro úvodní 

vhazování 18:20 hod., utkání pak končí až kolem 21. hodiny. Jestliže dojde  

k prodloužení a případným nájezdům, pak je konec utkání ještě později. Není výjimkou, 

že zaměstnanci nedostávají tuto pracovní dobu speciálně zaplacenou, klub nevnímá čas 

strávený v práci během zápasu jako přesčas. Mnohdy se v klubech bere jako 

samozřejmost, že si pracovník bude během zápasu plnit své úkoly bez ohledu na to, kdy 

utkání probíhá. Očekává se, že zaměstnanec již při uzavření pracovního poměru bere  

v potaz skutečnost, že se stane součástí sportovního klubu, jehož tým hraje utkání  

ve večerních hodinách, o víkendu, či o svátcích.  
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2.4.4 Propouštění a outplacement  

Uvolňování pracovníků řeší primárně vedoucí pracovník s tím, že vždy chodí 

jednotlivé kroky konzultovat s personalistkou, která se obvykle dále radí  

s odborníky na pracovně-právní vztahy. Na základě vedoucím pracovníkem podepsané 

výpovědi, personalistka ve spolupráci se mzdovou účetní řeší celý zbylý proces 

uvolňování pracovníků. Dále také  připravuje vytýkací dopisy při porušení pracovních 

povinností zaměstnanců apod. (K.V., otázka č. 3).  

Klíčovou roli personalisty ve sportovním klubu spatřuji při procesech propouštění  

a outplacementu. HR specialista by mohl danému hráči, který dobrovolně nebo nuceně 

ukončil svou aktivní hráčskou kariéru, nabídnout pomoc v tomto zlomovém období, 

pomoc v podobě outplacementu. Pro profesionálního sportovce může být ukončení 

aktivní kariéry daleko těžší, než výpověď pro ostatní zaměstnance na jiných pozicích  

v klubu. Pokud sportovec věnoval celé dětství a dospívání pouze sportovní přípravě, 

nemá mnohdy dostatečnou kvalifikaci na vykonávání jiné pracovní pozice. V jiných 

případech sice sportovec disponuje odpovídající kvalifikací, ale nemá potřebnou praxi, 

která je na mnoha pozicích vyžadována již jako standard. Na druhou stranu bývalí hráči 

mají obvykle ze sportu vybudovanou velmi silnou disciplínu a houževnatost, což jim 

pomáhá se rychleji adaptovat na potřeby svého nového pracovního místa.  

Pro sportovní organizaci je určitě výhodné, pokud zaměstná svého bývalého 

profesionálního hráče. Oba subjekty - hráč i klub - se navzájem velmi dobře znají, vědí, 

co od sebe očekávat, znají svou historii. Hráč stráví v jednom klubu i několik let své 

aktivní kariéry, často ho klub "vychoval", tj. pracoval s ním již od dětských sportovních 

kategorií až do dospělosti. Takový zaměstnanec je s klubem velmi úzce svázán a je  

k němu obvykle velmi loajální, až oddaný. Z toho může klub při dalším zaměstnání 

svého bývalého sportovce jen těžit.  

Pokud je personalista schopný poskytnout odborné poradenství často zmatenému  

až zlomenému sportovci, který ukončuje svou sportovní kariéru a zároveň je schopný 

bývalému hráči pomoci nastartovat pracovní dráhu novou, pak je pozice personalisty  

v klubu nenahraditelná.  

V případě profesionálních sportovců se jedná o jejich nedobrovolné propuštění,  

či rozvázání pracovně-právního vztahu dohodou. Ze zkušenosti vím, že sportovec, který 

se po většinu svého života připravoval na vykonávání profesionální sportovní kariéry,  
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je profesně velmi úzce vyprofilován. Spousta sportovců cítí oprávněné pochyby, zda  

po ukončení své hráčské kariéry uspějí na trhu práce. Profesionální sportovci (obzvláště 

v kolektivních sportech, kde je velká konkurence) mají většinou pouze dokončené 

středoškolské vzdělání, mnohdy pouze výuční list. Často jim také chybí jakási obecná 

finanční gramotnost, která by je nutila spořit si ještě během aktivní sportovní kariéry. 

Personalista by v tento okamžik mohl sportovci nabídnout odborné poradenství  

v podobě outplacementu.  

 

2.4.5 Okrajově vykonávané personální činnosti 

Zajímavé pro mě bylo zjištění, že kromě jednoho respondenta si všichni ostatní 

oslovení zaměstnanci myslí, že jsou v klubu vykonávány veškeré vyjmenované 

personální činnosti, viz otázka č. 3 a 4 v dotazníku uvedeném v Příloze A. Včetně 

činností jako je motivace pracovníků, hodnocení zaměstnanců, či vzdělávání  

a plánování osobního rozvoje. Z mého vnějšího pohledu jsou právě tyto činnosti  

v klubech buď úplně opomíjeny, nebo je jim věnovaná nedostatečná pozornost. To se 

potvrdilo, když mi tři respondenti sdělili, že právě motivace, hodnocení a vzdělávání 

zaměstnanců jsou sice v klubu nějakým způsobem vykonávány, ale zároveň se jedná  

o nejvíce zanedbávané personální činnosti v jejich organizaci. Výtka pro vedoucí 

pracovníky v klubech může být zjištění, že pokud k hodnocení podřízených 

zaměstnanců dochází, děje se tak bez jejich vědomí a bez následného informování 

daného pracovníka, v rámci jakých konkrétních kritérií byl hodnocen a jak si v nich 

vedl. Dá se ale předpokládat, že v klubech jsou (alespoň okrajově) vykonávány všechny 

v dotazníku uvedené personální činnosti, ovšem některým je přikládána větší pozornost 

a na jiné, jako je motivace, hodnocení a vzdělávání, je kladen menší důraz.  

Na otázku, jaké personální činnosti jsou v klubu vykonávané jen okrajově, tzn. že 

jim není v organizaci věnovaná dostatečná pozornost, personalistka Sparty odpověděla, 

že jednoznačně hodnocení pracovníků. Tuto oblast má sice již zpracovanou, ale procesy 

nejsou formalizované, a proto si tuto personální činnost zatím řeší jednotliví manažeři 

samostatně. Vedení společnosti zatím nepřikládá hodnocení pracovníků dostatečnou 

pozornost. Další personální činností, ve které má klub rezervy, je motivování 

zaměstnanců. Personalistka Sparty zastává názor, že nejefektivnější motivací  

v pracovním procesu jsou do určité výše peníze, proto v organizaci postrádá  nastavení 
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finanční složky ročních bonusů (K.V., otázka č. 4). 

Další z personálních činností - motivace zaměstnanců - se v klubu HC Sparta řeší 

pouze s pracovníky na vybraných pracovních pozicích, tzn. že není sestaven jednotný 

motivační systém napříč celou organizací. Např. pro zaměstnance na pozici manažera 

ticketingu je sestaven finanční motivační systém, který reflektuje množství prodaných 

permanentních vstupenek. Pro vybrané další zaměstnance je pak připraven soubor 

benefitů v podobě zaměstnaneckých permanentních vstupenek za zvýhodněnou cenu, 

vstupenek na kulturní a sportovní akce v Tipsport aréně, stravenek, možnosti využívání 

klubové posilovny apod. (K.V., otázka č. 3). 

V klubu HC Sparta Praha řeší odměňování pracovníků přímý nadřízený daného 

zaměstnance. Pokud chce pro svého podřízeného získat navýšení platu, či jednorázovou 

finanční odměnu, musí to konzultovat přímo s ředitelem sportovního holdingu. Vedoucí 

pracovníci nedisponují finančním budgetem, který by mohli dle svého uvážení 

přerozdělovat mezi své podřízené (K.V., otázka č. 3).  
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3. ZÁVĚR 

Vzhledem ke stanovenému cíli - analyzovat pozici personalisty a popsat specifika 

personálních procesů v prostředí profesionálních hokejových klubů působících v České 

republice - mohu konstatovat, že většina specifik v HR oblasti se týká především 

rozdílnosti sportovní organizace od typické obchodní společnosti. Ve sportovním 

prostředí je cílem organizace nejen tvorba zisku, ale i dosažení co nejlepších 

sportovních výsledků. A od toho se odvíjejí i specifika personálních procesů  

ve sportovních klubech.  

Charakteristické pro sportovní kluby je, že zaměstnávají své bývalé profesionální 

sportovce. Ti většinou nedisponují adekvátními odbornými znalostmi a zkušenostmi, jež 

jsou na danou pracovní pozici potřeba. Pokud se klub ale aktivně podílí na zaučení  

a adaptaci sportovce na novou pracovní pozici, získává tak loajálního zaměstnance, 

který zná dané sportovní a klubové prostředí. Současně tak klub napomáhá bývalým 

profesionálním hráčům nasměrovat jejich další pracovní kariéru. 

Vykonávání personálních činnosti v hokejovém klubu je odlišné v prostředí 

managementu klubu a v jeho sportovním sektoru. Zatímco oblast managementu klubu je 

velmi podobné prostředí jiných obchodních organizací, oproti tomu oblast sportovního 

mužstva má svá značná specifika. Nezastupitelné jsou zde role hlavního trenéra  

a vedoucího mužstva, kteří činnosti jako motivaci sportovců, sportovní vzdělávání  

a osobní rozvoj svěřenců, či metodiku hodnocení hokejistů řeší individuálně. Služeb HR 

specialisty trenér a vedoucí mužstva využívají jen výjimečně při konzultaci pracovně- 

-právní problematiky. Personalista, pokud v klubu působí, ve sportovním sektoru plní 

především činnosti spojené s personální administrativou a personálním poradenstvím. 

Mezi přínosy personalisty pro profesionální hokejový klub patří schopnost 

prokazatelně eliminovat náklady organizace. Nejjednoznačnějším příkladem snížení 

finančních položek, který vzešel z empirického šetření, je čerpání grantů a příspěvků  

v rámci projektů úřadů práce, či Ministerstva práce a sociálních věcí. Jelikož dle 

uskutečněných rozhovorů se zástupci hokejových klubů vyplynulo, že vedoucí 

pracovníci nemají dostatečné časové kapacity na analýzu možností a případné zapojení 

se do podobných projektů, které klubu mohou ušetřit finance.  
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Z rozhovorů se zástupci klubu, kde personalista působí, vzešly také další možnosti, 

jak může HR specialista zlepšit ekonomickou efektivitu klubu. Jedná se především  

o činnosti, v rámci kterých dochází k optimalizaci pracovních pozic (jejich sloučení, 

zrušení, upravení náplně práce, či změna formy pracovního úvazku), ale také  

vyhledávání přínosných školení, po jejichž absolvování se pracovníkovi prokazatelně 

zvýší dovednosti, což může mít za následek i zvýšení pracovního výkonu zaměstnance.  

Bez rozdílu, zda se jednalo o klub s personalistou, či bez, byla v hokejových klubech 

věnována jen okrajová pozornost procesům motivace, hodnocení a rozvoji zaměstnanců.  

Z výše uvedených závěrů vyplývá, že ať už jsou důvody klubu pro dosavadní 

nezřízení pozice personalisty jakékoli, vlastníci klubu, či výkonní ředitelé, by měli 

důkladně zvážit potenciál a pozitiva, které může odborník na lidské zdroje organizaci 

přinést, a to již při zaměstnání na částečný pracovní poměr. Případně lze personální 

administrativu a další personální činnosti svěřit (outsourcovat) vybrané profesionální 

externí společnosti.  

Přestože personalisté působí ve velkém počtu organizací fungujících mimo sportovní 

prostředí, v extraligových hokejových klubech se jedná o unikátní pracovní pozici. 

Věřím, že situace se bude pomalu měnit a sportovní kluby si uvědomí, jaká pozitiva jim 

může personalista přinést. Jsem přesvědčena, že výsledky této diplomové práce se 

netýkají pouze extraligových hokejových klubů, ale lze je vztáhnout na prostředí všech 

profesionálních sportovních klubů působících v České republice. 
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