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1) Úvod 

Management tělesné výchovy a 

rychle se rozvij ej ící vědní obor, 

sportu je dynamický, 

který má stále větší 

význam také ve sportovní praxi. Na nejvyšší úrovni závisí 

úspěch na dokonalém finančním, personálním a materiálním 

zázemí. To vrcholový sportovec potřebuje k dosahování 

skvělých výsledků na domácím i mezinárodním poli. Aby se 

mohl dokonale soustředit na svůj výkon, je nezbytně nut

né, aby se o tyto věci nemusel starat. V tu chvíli při

chází na řadu manažer, jenž by měl všechny tyto náleži

tosti zajistit. Nezáleží přitom, zda se stará o jednot

livce či sportovní klub. Dalo by se říci, že v případě 

sportovního klubu či tělovýchovné jednoty existují spo

lečné rysy s prací "klasického" manažera v čistě obchodní 

společnosti, jež se na poli sportu vůbec nepohybuje. 

To samé samozřejmě platí na všech výkonnostních úrov

ních, i když směrem dolů se mění struktura činností, kte

rých je k dosaženi vytyčených cílů třeba. Následuj íci 

stránky předkládají pohled na využívání hlavních učebních 

předmětů v praxi a zároveň vše srovnávají s výukou ma

nagementu na Fakultě tělesné výchovy a sportu. V patrnos

ti je však třeba mít, že jen těžko bude struktura akade

mické přípravy manažerů ve sportu přesně kopírovat struk

turu činností manažerů v praxi na všech úrovních. 

Za tímto účelem byl sestaven dotazník (příloha 1), je

hož úkolem je sesbírat primární data k dané problematice. 

Jedná se o dotazník, jenž mapuje využívání nejdůležitěj

ších vyučovaných předmětů na všech úrovních sportovního 

hnutí. Snahou bylo, aby byly zastoupeny rozmanité funkce 

z vedeni sportovních klubů. Ať již se jedná o generální 

manažery, předsedy, sekretáře, ekonomy či účetní. Hlavní 
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zastoupení by však měli mít ti nejčelnější představitelé 

jednotlivých klubů. 

1.1 Cile a úkoly práce 

Následující řádky jasně vymezují cíle a úkoly spojené 

se zpracováním diplomové práce na dané téma. 

1.1.1. Cile práce 

Hlavními cíli této práce jsou: 

1) zjištění využitelnosti hlavních vyučovaných 

předmětů současného učebního plánu v praxi 

2) navržení kreditního systému magisterského studia 

odpovídajícího požadavkům Evropské unie z hle

diska délky a rozložení studia 

1.1.2 Úkoly práce 

K dosažení cílů práce povedou následující úkoly: 

1) tvorba dotazníku 

2) provedení výzkumu u členů vedení sportovních 

klubů a tělovýchovných jednot 

3) analýza získaných primárních dat 

4) vytvoření návrhu učebního plánu přizpůsobeného 

skutečnostem zjištěným během výzkumu 
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Teoretická část 

Na následujících řádcích se ponoříme do teorie vědy 

zvané management. Vzhledem k faktu, že odborné literatury 

sportovního managementu není mnoho, je třeba využít po

znatků obecného managementu, ze kterého ten sportovní 

v podstatě vychází, i když je třeba mít na zřeteli speci

fika sportovního prostředí. 

2.1 Pojem manaqement 

"Výklad pojmu "management" je zvláště nesnadný. Přede

vším jde o pojem specificky americký a je obtížné ho vý

stižně přeložit do ostatních jazyků, dokonce i do britské 

angličtiny. Označuje nejen funkci, ale také lidi, kteří 

ji vykonávají. Označuje nejen sociální postavení a jeho 

stupeň, ale také odbornou disciplínu a obor studia." 

(P.F.Drucker 1973 in Čáslavová 2000, str. 9) 

Výše uvedená slova přesně vystihuji problém vymezeni a 

jednotné definice managementu, který podle Čáslavo

vé(2000, str. 9) lze překládat jako řízení. 

2.1.1 Definice managementu 

Jak již bylo zmíněno odbornici zabývající se problema

tikou managementu se jen těžko shodují na jediné a celo

světově uznávané definici tohoto pojmu. Každý z vědců 

totiž na management pohlíží z poněkud odlišného úhlu po

hledu. Čáslavová(2000, str. 10) proto dělí všechny defi

nice do následující tří skupin: 

skupina preferujících vedení lidi 

skupina akcentuj ici specifické funkce prováděné 

řídícími pracovníky 
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skupina kladoucí přednostní důraz na předmět stu

dia a jeho účel 

Příkladů k jednotlivým skupinám najdeme v odborné li

teratuře nepřeberné množství. Zástupcem první skupiny je 

například definice Koontze a Weihriche (1993, str. 16), 

která říká: "Management je proces vytváření a udržování 

určitého prostředí, ve kterém jednotlivci, pracující spo

lečně ve skupinách, efektivně uskutečňují zvolené cíle." 

Do druhé skupiny řadí Čáslavová(2000, str. 10) mimo 

jiné následující definici: "Management jsou typické čin

nosti, které manažer vykonává, jako rozhodování, organi

zování, plánování, kontrolování, vedení lidí, koordinace, 

motivování atd." (MUller 1988 in Čáslavová 2000, str. 10) 

Příkladem třetí skupiny je následující definice: "Ma

nagement je oblast studia, která se věnuje stanovení po

stupů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace." (Rob

bins 1989 in Čáslavová 2000, str. 10) 

Ve většině případů se jedná o zahraniční autory, ale 

také čeští odborníci se problematikou definování a teorie 

managementu zabývají. Například Bělohlávka, Košťana a 

Šuleře(2001, str. 24) lze s jejich upravenou citací Al

daga a Stearnse(l987) zařadit do druhé skupiny: "Manage

ment je proces systematického plánování, organizování, 

vedeni lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů 

organizace." 

2.1.2 Sportovní management 

Vzhledem k záměru diplomové práce je třeba také vyme

zit pojem sportovní management, neboť právě tento obor je 

předmětem zkoumání. Čáslavová(2000, str. ll a 14) jej ve 

své knize definuje následujícím způsobem: "Pojem sportov

ní management ev. management sportu lze chápat jako způ-
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sob uceleného řízeni tělovýchovných a sportovních svazů, 

spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které 

alespoň zčásti akcentují podnikatelsky orientované chová

ní. Dále jde zcela bezvýhradně přímo o způsob řízení 

v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či pro

vozování placených tělovýchovných a sportovních služeb." 

Nahlédneme-li do anglo-saské literatury zjistíme, že i 

zde je chápán sportovní management ve dvou rovinách, kte

ré jsou však poněkud odlišné od pojetí v podání výše zmí

něné české autorky. Parks, Zanger a Quaterman (1998, str. 

3) rozlišují ve své publikaci dvě základní formy sportov

ního managementu: 

area of professional endeavor in which a variety 

of sport-related managerial careers exit 

area of academic professional preparation - a ma

jor - in many institutions of higher education 

Parks, Zanger a Quaterman(1998, str. 3) se však nespo

kojují pouze s vymezením těchto dvou oblastí. Citují De

Sensiho, Kelleyho, Blantona a Beitela(1990), kteří se za

měřují na první z obou rovin: "Sport management i s any 

combination of skills related to planning, organizing, 

directing, controlling, budgeting, leading and evaluating 

within the context of an organization or department whose 

primary product or service is related to sport and/or 

physical activity." 

Čáslavová (2000, str. 14) cituje učebnici sportovního 

managementu od amerických univerzitních odborníků, kteří 

rozdělují sportovní management na dva póly: 

management a komerce 

sport 
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První komponenta zahrnuje podle uvedené citace mimo 

manažerských řídících funkcí také další oblasti jako jsou 

účetnictví, ekonomie, finance, marketing a právo. Druhý 

pól pak podle citace americké publikace zahrnuje dvě ob

lasti, a sice diváctví a zdatnost. 

2.2 Pojem manažer 

uManažeři jsou odpovědní za realizaci činnosti umožňu

jících takovou práci jednotlivců, která co nejlépe při

spěje ke skupinovým cílům. Tak je management aplikován 

v malých i velkých organizacích, v ziskových i nezisko

vých podnicích, a to jak ve výrobních odvětvích, tak 

v odvětvích poskytujících služby." (Koontz a Weihrich 

1993, str. 17) 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997, str. 46) vymezují 

tři základní úkoly, které by měl manažer plnit: 

řízení práce a organizace 

řízení pracovníků 

řízení produkce a operací 

Většina autorů se shoduje na tom, že existují tři zá

kladní typy manažerů nebo manažeři na třech základních 

úrovních. Bělohlávek, Košťan a Šuleř (2001, str. 26) vy

mezují tyto tři skupiny a přiřazují jim také náplň práce 

z hlediska základních manažerských funkcí (obr. 2.1): 

linioví manažeři (nižší manažeři) například 

mistři ve výrobní jednotce, dispečeři v dopravě, 

vrchní sestry v nemocnicích, atd. 
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střední manažeři - mají odpovědnost za řízení li

niových manažerů nebo řadových pracovníků organi-

zace 

vrcholoví manažeři (top manažeři) - jsou nejmenší 

manažerskou skupinou odpovídající za celkovou vý

konnost organizace 

2.1 Rozložení základní manažerských funkcí u jednotlivých 

typů managementu 

(Aldag a Stearns in Bělohlávek, Košťan a Šuleř 2001, str. 

27) 

LINIOVÝ 
MANAGEMENT 

STiEDNÍ 
MANAGEMENT 

pláilová11~ 

VRCHOLOVÝ 
MANAGEMENT 

Pro porovnání uvádím ještě podobné schéma jiných auto

rů (obr. 2.2), které předkládá poněkud jiné rozložení zá

kladních manažerských funkcí u jednotlivých skupin mana

žerů. Na první pohled je patrné, že nejvýraznější rozdíl 

vzniká již na úrovni vrcholového managementu. Níže uvede

ní autoři považují za důležitější organizování, zatímco 

autoři obrázku 2.1 upřednostňují výrazným způsobem pláno

vání. U manažerů na střední úrovni se oba zdroje také po

někud liší. Zatímco u obrázku 2.1 je patrná vyváženost 

plánování, organizování a vedení, obrázek 2.2 ukazuje, že 

autoři se domnívají, že na této úrovni převažuje manažer-
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ská funkce vedení lidí. Na nejnižší manažerské úrovni se 

autoři obou schémat v podstatě shodují na důležitosti ve~ 

dení. Ovšem následně se rozcházejí v názoru, kterou 

z manažerských funkcí zařadit na druhé místo. Obrázek 2.1 

se staví za kontrolování, kdežto obrázek 2.2 za organizo

vání. Toto srovnání je dalším důkazem faktu, že neexistu

je absolutní jednota odborníků zabývajících se studiem 

managementu jako vědecké disciplíny. 

2.2 Typy manažerů a základní manažerské funkce 

(Úprava Mahoney, Jerdee a Caroll in Koontz a Weihrich 

1993, str. 18) 

/ 
I 

I 

Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997, str. 72-73) při

řazují k jednotlivým typům manažerů úrovně managementu 

(obr. 2.3) , které rozdělují na tři základní: 

operační úroveň - pozornost zaměřena na efektivní 

provádění všeho, co organizace produkuje nebo dě

lá 
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technická úroveň - koordinace činnosti na operač

ní úrovni a určování produkovaných výrobků či 

služeb 

strategická úroveň - určování dlouhodobých cílů a 

směrů rozvoje organizace bez narušení jejích 

vztahů se sociálním prostředím, v němž organizace 

funguje 

2.3 úrovně managementu 

(Donnelly, Gibson a Ivancevich 1997, str. 73) 

Vrctdc:Ný management 

Strednf management 

Provoznr management 

/ Výkonní pracovnic• 

2.1.2 Sportovni manažer 

-----•.., Strategická úrover"' 

----•.., Technická úrover"' 

----+ Operačnf úrover"' 

Z výše uvedených informací je patrné, že sportovním 

manažerem je prakticky jakýkoliv manažer, jehož firma pů

sobí na poli sportu. Může se jednat o manažera sportovní

ho klubu, učitele ve škole, manažera podniku vyrábějícího 

sportovní potřeby i člověka, jenž vede obchod se sportov

ní výstrojí a výzbrojí. Záběr je poměrně široký, přesto 

se dají sportovní manažeři rozdělit do několika katego

rií, tak jak to číní Čáslavová (2000, str. 15) 

manažer na úrovni vedení sportovní činnosti (ve

doucí družstev či jednotlivců ve vyšších soutě

žích nebo vyškolení členové přípravných výborů 
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významných akcí typu mistrovství světa, olympij

ských her, Gymnaestrády, apod.) 

manažer na úrovni řízení určitého sportovního 

spolku respektive organizace (členové výkonných 

výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekre

táři svazů, apod.) 

manažeři v podnikatelském sektoru (výroba spor

tovního zboží, provozování placených tělovýchov

ných služeb, pracovníci reklamních a marketingo

vých agentur pro tělovýchovu a sport, apod.) 

2.3 Ro1e manažera 

Podíváme-li se do odborné literatury, je více než pa

trné, že systematizace a popis jednotlivých manažerských 

rolí souvisí se jménem Henryho Mintzberga. Z poznatků to

hoto vědce vycházejí jak Bělohlávek, Košťan a Šuleř 

(2001, str. 27-28), tak i Donnelly, Gibson a Ivancevich 

(1997, str. 76-79). Oba zdroje člení shodně jednotlivé 

role a zároveň jim přiřazují stejné nebo významově podob

né názvy. Základní člení, které se objevuje v obou kni

hách, je následující: 

interpersonální role 

informační role 

rozhodovací role 

Podle Donnelyho, Gibsona a Ivanceviche (1997, str. 77) 

interpersonální role "vyplývají z formálních pravomocí, 

směřují do oblasti mezilidských vztahů". Dalším důležitým 

bodem, kterému zmínění autoři přikládají značnou váhu, je 

fakt, že "existence těchto rolí umožňuje manažerovi půso-
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bit v rolích informačních a následně i v rolích rozhodo-

vacích". 

Informační role pak od manažera dle Donnellyho, Gibso

na a Ivanceviche (2001, str. 78) "vyžadují, aby zabezpe

čoval přijímání a odesílání informací, které nemají ru

tinní charakter". K tomu slouží také interpersonální ro

le, které pomáhají manažerovi získat dostatečně velký po

čet kontaktů, z nichž získává informace, které následně 

v dalších informačních rolích poskytuje dále. 

Rozhodovací role stojí podle Donnellyho, Gibsona a 

Ivanceviche (2001, str. 78) na vrcholu pomyslné pyramidy, 

jejíž základnu tvoří předcházející dvě kategorie. Nej en 

tito autoři, ale také většina populace považuje právě 

rozhodovací role za nejdůležitější povinnosti manažera. 

2.4 Manažerské role 

(Donnelly, Gibson a Ivancevich 1997, str. 77) 

lntetpetSOnálnf role: 
figurka 
VOdce · 

. styčný dOstojnlk 

lnformačnf role: .....,.,-:--+- sledovalel 
!mtel 
mluvčí 

Obrázek 2.4 slouží jednak jako výčet jednotlivých ro

lí, a zároveň jako důkaz faktu, že základní kategorie ro-
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lí nefigurují jako samostatné celky, ale jsou provázány 

vzájemnou interakcí. 

Pro správné pochopení jednotlivých rolí nestačí pouze 

jejich vyjmenování, ale je třeba alespoň elementárně po

psat činnosti, které ta či ona role zahrnuje. Hlavním vý

chodiskem jsou Donnely, Gibson a Ivancevich (1997, str. 

77-79). Pouze v závorkách je uvedeno pojmenování dle Bě

lohlávek, Košťan a Šuleř (2001, str. 27-28), pokud se li

ší od prvně uvedeného zdroje: 

figurka (představitel) - symbolický či ceremoni

ální charakter jako jsou zahájení provozu, apod. 

vůdce (vedoucí) - řízení a koordinace činností 

podřízených pracovníků a následná kontrola, dále 

může zahrnovat personalistiku a motivování 

styčný důstojník (spojovatel} - zabezpečení in

terpersonálních vztahů mimo oblast pravomocí ma

nažera v rámci dané organizace i mimo ni 

s velkými nároky na disponibilní čas; např.: ko

munikace a udržování dobrých vztahů s dalšími ma

nažery organizace či zaměstnanci jiných organiza

cí 

sledovatel (pozorovatel) zkoumání prostředí, 

v němž manažerova jednotka působí, a shromažďová

ní důležitých informací o změnách, příležitostech 

a problémech, které mohou mít vl i v na fungování 

jeho jednotky či dokonce celé organizace; závis

lost na úspěšnosti role styčného důstojníka 

šiřitel - poskytování důležitých nebo výsadních 

informací podřízeným pracovníkům 
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mluvčí - interní i externí reprezentace své jed

notky vůči ostatním lidem; např.: jednání 

s vrcholovým managementem o zvýšení platů podří

zeným nebo prosazování požadavků firmy u externí 

organizace či instituce 

podnikatel - povinnost sledovat a využívat změny 

v okolí pro efektivní rozvoj vlastní jednotky; 

např.: využívání nových technologií, apod. 

eliminátor poruch (řeš i tel rušivých událostí) 

rozhodování a uskutečňování korektivních aktivit 

jako reakce na působení vlivů mimo kontrolu mana

žera; má prioritu před všemi ostatními rolemi, 

protože vzniklé poruchy vyžadují rychlou odezvu 

alokátor (distributor zdrojů) - nutnost rozhod

nout o přidělení omezených disponibilních zdrojů 

(peníze, pracovníci, čas, stroje a zařízení), aby 

přinášely užitek, protože nikdy nenastává situa-

ce, kdy jsou disponibilní zdroje v neomezené výši 

vyjednavač - manažer vyjednává s ostatními orga

nizačními jednotkami a jednotlivci tak, aby zís

kal pro svou jednotku určité výhodné postavení; 

týká se charakteru a objemu prací, výkonnosti, 

cílů, zdrojů a dalších faktorů ovlivňujících 

efektivitu fungování jednotky 

Ještě o jednu roli více vymezuje také Čáslavová (2000, 

str. 12), která se však poněkud liší od výše zmíněných 

autorů. Výhodou tohoto výčtu, který je uveden jako přílo

ha 2, je skutečnost, že k jednotlivým rolím přiřazuje i 

znalosti, jichž by měl manažer v dané roli využívat a 

další podrobnosti týkající se zkoumané role. Autorka ne

rozděluje jednotlivé role do větších skupin, neboť její 
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výčet je zaměřen na pregnantní definování veškerých nále

žitostí týkajících se všech vyjmenovaných rolí. 

Podíváme-li se na role dle Čáslavové (2000, str. 12) a 

srovnáme je s výše uvedenými rolemi jiných autorů můžeme 

vysledovat některé společné znaky, ale také nalezneme 

mnoho odlišností. Je možné říci, že autorka přehledu po

pisuje jednotlivé role v širším kontextu než autoři, je

jichž přehled je uveden jako první, a proto je velmi ob

tížné jasně stanovit shodné role u obou přehledů. 

Zaměříme-li se na podobné role, můžeme jich naleznout 

pět, které jeví společné rysy. Dá se říci, že jedinou to

tožnou rolí je řešitel problémů a eliminátor poruch. Ana

lytik má se sledovatelem společný především sběr informa

cí, jejichž následná analýza je logickým krokem, jež však 

v prvním přehledu schází. Výkonný vedoucí se zaměřuje na 

efektivní využití dostupných zdrojů, čímž se blíží pod

statě role alokátora. Realizátor změn pak zčásti kopíruje 

roli podnikatele z prvního přehledu. Role koordinátora 

pak v sobě mimo jiné zahrnuje i roli šiřitele, protože 

slouží mimo jiné také ke sdělování informací. Ovšem po

dobně jako v dalších případech není toto jedinou náplní 

role. 

Další role dle Čáslavové by mohli být součástí jedné 

role z prvního přehledu. Jedná se o role plánovač a tvůr

ce týmu, které je možné zahrnout do jedné role prvního 

přehledu (vůdce) . Nositel zdrojů a komunikační partner 

naplňují podstatu práce styčného důstojníka, ale opět je 

třeba zopakovat, že to není náplň jediná. 

Z výše uvedených slov vyplývá, že vychovatel a pomoc

ník druhých jsou jediné dvě role, které nelze přiřadit 

k žádné z rolí prvního přehledu. 
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2.4 Dovednosti manažera 

"Bez ohledu na to jakou pozici zastává v organizační 

struktuře, musí mít manažer určité, obecně použitelné ma

nažerské dovednosti." (Donnely, Gibson a Ivancevich 

(1997, str. 74) 

Autoři uvozující věty a také autoři jiných odborných 

publikací rozlišují tři základní druhy dovedností, které 

manažer ke své práci potřebuje: 

lidské dovednosti 

technické dovednosti 

koncepční dovednosti 

Mezi lidské dovednosti je řazena především efektivní 

komunikace a účinná motivace podřízených pracovníků, ne

boť právě prostřednictvím nich manažeři realizují většinu 

prací, za něž nesou odpovědnost. Dále jsou lidské doved

nosti využívány především v kontrole, vyučování a kouča

vání další lidí, poskytování informací a řešení interper

sonálních a pracovních problémů. Koontz a Weihrich (1993, 

str. 18), kteří používají poznatky Roberta Katze, přidá

vají ještě další dovednosti související s těmi lidskými. 

Řadí mezi ně mimo jiné také vytváření skupinového úsilí, 

uskutečňování týmové práce a vytváření prostředí bezpečí. 

Technické dovednosti podle Donnelyho, Gibsona a Ivan

ceviche ( 1997, str. 7 5) "představují schopnost používat 

specifické znalosti, techniky, metody a postupy pro rea

lizaci výkonných činností a procesů." V praxi to znamená, 

že nadřízený, jež dohlíží na práci svého podřízeného u 

stroje či s nástrojem, by měl být schopen stroj či ná

stroj používat. 
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Koncepční dovednosti podle Donnelyho, Gibsona a Ivan

ceviche (1997, str. 75) "znamenají schopnost vidět firmu 

jako systém, který je třeba usměrňovat tak, aby byly do

sahovány jeho strategické cíle." To nutně vyžaduje zna

lost podstatných aktivit organizace a schopnost umět je 

užitečně koordinovat. 

Koontz a Weihrich (1993, str. 18) přidávají ještě 

čtvrtý druh dovednosti. Jsou jimi proj ekčni dovednosti. 

Ty "představuji schopnost řešit problémy zpOsobem, který 

přináší firmě užitek." V praxi to obnáší schopnost nalézt 

praktické řešeni problému. 

2. 5 Podíl manažerských dovednosti na jednotlivých stup

nich managementu 

(Donnelly, Gibson a Ivancevich 1997, str. 75) 

Manažeri 
na provoznl 

(prvnl) úrovni 
managementu 

Manateri 
na stfednf 

úrovni 
managementu 

Manažeri 
na vrcholové 

úrovni 
managementu 

• • • • l , : _: . 

Koncepčnf·doved~- schoJ)Dost i'fdlt celou organlzacJ ·jako systém. 
,',•:•:,,·,:' w~_-.. ~ 'o • : , • ,,, ~:• :.' ' • [~~·:,;.,: - ,:: • • :: • • ' O '0 O O ,, .. ' O ' • •• • 

'· ;... . . :, ~: : 

. ' . -· .-

Udské dovednosti .-.. schopnost vedenr lídf. 

Technické dovednosti - schopnost pouzívat specifické znalosti, techniky, 
metody a postupy pro realizaci výkonných činnostf a procesů. 

Z obrázku 2.5 je jasně patrné, že lidské schopnosti se 

prolinaj i ve stejné míře všemi stupni managementu, což 

jim přikládá velký význam z hlediska požadavkO na jakého

koliv řídicího pracovníka. U dalších dvou základních dru

hů dovedností je patrné, že se jejich význam pro jednot

livé stupně managementu mění, což souvisí s jejich posta-
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vením v organizaci. Provozní manažer nutně potřebuje mít 

daleko více technických než koncepčních dovedností, neboť 

působí ve funkci přímého kontrolora výkonných pracovníků. 

Naopak vrcholný manažer technické dovednosti do takové 

míry ovládat nemusí, jelikož jeho úkolem je vést organi

zaci jako celek. K tomu mu slouží právě koncepční doved

nosti, jež mu umožňují pohlížet na organizaci jako celek. 

2.5 Znalosti manažera 

Neméně důležité jako dovednosti jsou také znalosti ma

nažera. Obrázek 2.6 ukazuje, jaké znalosti by měl manažer 

mít v závislosti na základních manažerských funkcích. 

Autoři uvedeného schématu také vymezují, které obory 

mezi jednotlivé typy znalostí patří. Mezi behavioristické 

znalosti řadí především poznatky, jež je možné získat 

studiem psychologie, sociologie a antropologie. 

Pakliže se chceme zabývat znalostmi manažerské vědy, 

je nutné si nejprve vymezit, jak je tato vědní disciplína 

definována. Donnelly, Gibson a Ivancevich (1997, str. 38-

39) říkají, že "manažerská věda se zabývá popisem, pozná

váním a předpokládáním chování složitých systémů lidi a 

strojů, operujících v přírodním prostředí." Jejím smyslem 

je fakt, že "poskytuje manažerům kvantitativní východiska 

rozhodování." Pro manažerskou vědu pak uvedení autoři na

cházejí synonymum v podobě operačního výzkumu. 

Klasické znalosti nejsou v uvedené publikaci přesně 

popsány, přesto je zřejmé, že mezi ně lze zařadit takové 

vědní obory jako jsou marketing, ekonomie, účetnictví, 

vedení lidí, komunikace, finance, atp. 
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2.6 Znalosti manažera 

(Donnelly, Gibson a Ivancevich 1997, str. 47) 
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3)Metodoloqická část 

Tato část práce má za úkol seznámit s metodami, které 

byly použity při výběru respondentů, při výběru formy vý

zkumu a při zpracování výsledků výzkumu. 

3.1 Dotazník 

Výzkum probíhal formou dotazování za použití dotazní

ku, u něhož nedošlo k pilotáži. Dá se říci, že pilotáží 

je právě zpracování diplomového úkolu, neboť vzorek není 

natolik velký, abychom jej mohli považovat za reprezenta

tivní. 

Dotazník se zaměřuje především na zjištění základních 

údajů o osloveném klubu a také na četnost používání po

znatků nejdůležitějších vyučovaných předmětů oboru ma

nagement na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy. 

Dotazování bylo téměř vyvážené mezi elektronickým a 

osobním, neboť probíhalo převážně v dostupných regionech 

anebo ve spolupráci s firmou eSports, která se speciali

zuje na tvorbu a provoz internetových stránek hokejových 

klubů. 

Struktura dotazníku je rozdělena na dvě části. Úvodní 

obecná část obsahuje identifikační analytické otázky, 

které mají za úkol rozdělit oslovené respondenty do sku

pin. Jde především o uzavřené výběrové otázky. 

Druhá odborná část je pak tou meritorní, která vysti

huje podstatu výzkumu. Zde je využito škálování, které 

dokáže nejlépe vystihnout využívání jednotlivých oborů. 
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3.2 Vzorek 

Pokud se zaměříme na vlastnosti vzorku, jde o vzorek 

s částečně ovlivněným výběrem, který lze ještě specifiko

vat jako dostupný a záměrný zároveň. Záměrný je z toho 

důvodu, že všichni dotazovaní mají na zjišťovaných sku

tečnostech stejný zájem. 

Osloveni byli vedoucí pracovníci sportovních klubů, 

při jejichž výběru nehrál roli věk, pohlaví ani dosažené 

vzdělání. Základním a jediným kritériem bylo jejich po

stavení ve vedení klubu, jelikož podrobné uosobníu ódaje 

nejsou předmětem zkoumání. 

Zřetel byl brán pouze na jejich funkci v klubu a to 

tím způsobem, aby výzkum obsáhl co nejvíce možných funkcí 

ve sportovních klubech. 

3.3 Zpracování výs1edků 

Ke zpracování výsledků bylo použito jednoduchých sta

tistických metod. Zejména se jednalo o procentuální za

stoupení odpovědí či prostého vyjádření počtu daných od

povědí s následnou tvorbou grafu ve výsečové či sloupcové 

podobě. 
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4)Analytická část 

Na následujících stránkách jsou zpracovány a analyzo

vány výsledky průzkumu provedeného mezi dostupnými pra

covníky ve vedení sportovních klubů či tělovýchovných 

jednot. Snahou bylo, aby měli zastoupení jak rozmanité 

funkce i různé sporty. Jak již bylo napsáno výše, nejedná 

se o vzorek reprezentativní, přesto se některé zákonitos

ti dají vypozorovat. Nejprve bude hodnocena obecná část, 

aby bylo možné udělat si obrázek o struktuře vzorku. Ná

sledně dojde k analýze odborné části, která je tím nejdů

ležitějším pro danou problematiku. Vzhledem k faktu, že 

se podařilo z aj i sti t odpovědi v občanských sdruženích i 

v obchodních společnostech, bude každá forma sportovního 

klubu hodnocena zvlášť a nakonec budou obě formy vzájemně 

komparovány. 

Celkem bylo vyplněno 34 dotazníků, které měly za úkol 

zjistit strukturu využívaných znalostí manažerů na růz

ných úrovních. 

4.1 Struktura vzorku 

Zaměříme-li se na zastoupení jednotlivých sportů, je 

patrné, že převládá lední hokej. To způsobila především 

spolupráce s firmou eSports, jež se zaměřuje na oficiální 

stránky právě hokejových klubů. Na dalším místě figuruje 

národní házená, s jejímž prostředím jsem také velmi dobře 

obeznámen, neboť jsem členem jednoho sportovního klubu 

tohoto ryze českého sportovního odvětvi. Pouze ve čtytech 

případech se stal, že oslovený klub či tělovýchovná jed

nota sdružovala více sportů. V takovém případě byl každý 

ze sportů započítán samostatně. 
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Graf 4.1 
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Dalším kritériem, podle něhož byl vzorek tříděn, bylo 

zastoupení mužů a žen v jednotlivých sportovních klubech 

či tělovýchovných jednotách. Celkové hodnoty ukazuje graf 

4. 2. Převaha ryze mužských klubů je důsledkem vysokého 

zastoupení hokejových klubů v celém vzorku, i když i zde 

existují výjimky, neboť tři hokejové kluby se skládají 

z obou složek, přestože lední hokej žen není v naší re

publice natolik rozšířen. Ve dvou případech dokonce ex

traligové kluby zaštiťují také tým sledge hokeje, což jen 

dokládá, že i toto odvětví je u nás na vzestupu a lidé 

s postižením se stále více a více začleňují po bok zdra

vých lidí bez handicapů. Jediného zástupce ryze ženských 

klubů představuje klub národní házené, což částečně uka

zuje na jakousi specializaci klubů tohoto sportovního od

větví. Toto tvrzení ještě podporují dva ryze mužské klu

by. Naopak jej vyvrací pět usmíšených" klubů, což je nej

více ze všech uvedených odvětví. Z vlastní zkušenosti mo

hu potvrdit, že v národní házené opravdu převažují "smí

šené" kluby. 

- 24 -



Graf 4.2 
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Podíváme-li se na vzorek z hlediska počtu týmů, ukazu

je se, že nejčastěji se vyskytuji kluby "stfedni" veli

kosti. Graf 4.3 dokládá celkový poměr počtu týmů v jed

notlivých klubech zkoumaného vzorku. Oba krajní póly jsou 

poté zastoupeny téměf shodným počtem klubů, ale jejich 

struktura je odlišná. V nejmenší kategorii jasně vedou 

kluby národní házené, které tvofí 71,4% z celkového počtu 

klubů v této kategorii. Z toho se dá usuzovat, že tento 

tradiční český sport žije ve stínu populárnějších a medi

álně známějších sportů. Na opačném konci v největší kate

gorii nalezneme pfedevším hokejové kluby, které se zamě

řuj i i na výchovu nejmenších hráčů v prvních či druhých 

třídách nebo mají i ženský tým. Tyto tvoří 7 5% 

z celkového počtu klubů v dané kategorii. Jak již však 

bylo několikrát zmíněno; výsledek je ovlivněn velikostí 

vzorku a také převahou hokejových klubů. Mezi týmově nej

větší kluby patří také jeden ze dvou zástupců florbalu, 

který v poslední době nabírá na popularitě a také začíná 

sbírat úspěchy na mezinárodním poli. 
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Graf 4.3 

20 
18 
16 

·= 14 
.Cl 12 = :i: 10 -... 
CD 

>U 8 o 
ll. 6 

4 
2 
o 

5 a méně 

Počet týmů v klubu 

--- -· -------

- -~· 

-·---·-
f-·--------1 

6-10 

Počet týmů 

---· 

10 a více 

Mohlo by se zdát, že kritérium počtu členů úzce souvi

sí s počtem týmů v daném klubu, graf 4. 4 však dokazuje 

opak. Je patrné, že největší část, konkrétně 82,4%, klubů 

eviduje minimálně sto členů. Mezi nejméně početné opět 

patří kluby národní házené, které jsou většinou zastoupe

ny v prvních dvou skupinách. Může to dokazovat, že tento 

sport je právě tím, ve kterém lidi spojuje sociální fak

tor. Zároveň to může být i důkaz smutného faktu, že 

v právě v tomto sportu není hleděno na budoucnost 

z důvodu nízké popularity a malého zájmu dnešní mládeže. 

Dalo by se také usuzovat, že tento sport je rodinnou tra

dicí, která se postupně po generace dědí a jen velmi málo 

lidí "z vnějšku" do něj vstupuje. Tyto hypotézy však 

nejsou předmětem tohoto diplomového úkolu. Mají za úkol 

pouze pokusit se osvětlit, proč je daný sport na okraji 

zájmu. Jediný klub, který má méně než šest týmů, se po

čtem členů zařadil do kategorie nejpočetnějších. Tento 

klub sdružuje více sportů, což může mít vl i v na jeho 
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členskou základnu, pokud je každý ze sportů veden jako 

samostatný tým. 

Graf 4.4 

30 

25 

~ 20 --
:::ll 
~ 15 li 
>U o 10 ll. 

5 -3 -

o I I 
49 a méně 

Velikost klubů 

-

3 

I I 
50-99 

Počet členů 

')g 

Ll 

-

--

-
100 a vice 

Jediným skutečně porovnatelným kritériem účasti klubu 

v soutěžích je fakt, zda tým dospělých nastupuje v nej

vyšší lize v republice. Důvodem je skutečnost, že každý 

sport má strukturu svých soutěží nastavenu jinak. Vezme

me-li si například národni házenou a fotbal. Oba ~porty 

mají sice krajský přebor, ale v obou případech má tato 

soutěž naprosto odlišnou váhu. V národni házené 

v kategorii mužů jsou z dlouhodobého hlediska jen tři 

soutěže prvni liga, druhá liga a krajský přebor. 

V kategorii žen je hierarchie dokonce ještě okleštěnější 

první liga, krajský přebor. Naopak ve fotbale leží mezi 

druhou ligou a krajským přeborem ještě dvě soutěže - Čes

ká anebo Moravskoslezská fotbalová liga a divize. 

Z tohoto důvodu je analýza tohoto aspektu zaměřena pouze 

na fakt, zda tým dospělých hraje nejvyšši soutěž či něja

kou nižší. Z tohoto pohledu je rozdělení vzorku jednodu-
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ché - ll klubů má tým dospělých v nejvyšši soutěži, 23 

klubů pak v nižších patrech hierarchie daného sportu. 

Graf 4.5 předkládá strukturu dotazovaných respondentů, 

která zahrnuje i několikanásobné odpovědi. Celkem třikrát 

uvedl respondent vice než jednu funkci. Ve všech těchto 

případech byla každá jeho funkce zaznamenána samostatně, 

což dává vzorku podobu dokreslenou niže uvedených grafem. 

Struktura funkcí je do značné míry závislá na užívaném 

názvosloví a také na míře specializace činnost í v jednot

livých klubech. Právě míra specializace je v klubech na 

bázi obchodní sp9lečnosti vy§§i než je tomu u občanských 

sdruženích. Tato skutečnost sice nebyla zkoumána přímo 

v dotazníku, ale vycházi z analýzy oficiálních interneto

vých stránek klubů, které dotazník vyplnily. Vše je samo

zřejmě podmíněno existenci oficiálních stránek klubu. Je

dinou výjimkou je pracovník ekonomického úseku jednoho 

z klubů, který je pro potřeby tohoto grafu uveden jako 

ekonom. 

Graf 4.5 
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Budeme-li za zabývat formou jednolitých klubů znovu se 

ukáže, že významně ovlivnila výsledky skutečnost, že bylo 

osloveno větší množství hokejových klubů, které fungují 

na bázi obchodní společnosti v nejvyšší soutěži i stupí

nek níže. I to může být důvodem převahy obchodních spo

lečností v rámci tohoto výzkumu, přestože ve skutečnosti 

mají navrch občanská sdružení. V rámci tohoto výzkumu vy

znívá poměr mírně pro obchodní společnosti, které jako 

formu svého klubu uvedlo 19 respondentů. Pouze o čtyři 

méně, tedy 15, jich pak zaznamenalo, že jejich klub fun

guje na bázi občanského sdružení. 

4.2 Celý vzorek 

Podíváme-li se na analýzu výsledků všech dotazníků 

v grafu 4.6, zjistíme, že alespoň částečně (součet odpo

vědí c + d) jsou nejvíce využívány dva obory. Jedná se o 

práci s počítačem, kterou uvedlo do kolonek spíše využí

vám a využívám dokonce 100% respondentů, a komunikace, 

jež má zastoupení v 97,1% případu. Dalšími v pořadí jsou 

právo (85,3%), znalost struktur sportovního hnutí (76,5%) 

a vedení lidí ( 64, 7%) . Z prezentovaných výsledků tedy 

jasně vyplývá, že právě tyto obory j .sou využívány bez 

zjevné závislosti na formě klubu či účasti v některé sou

těži. V době digitálního pokroku je logické, že manažeři 

na všech úrovních mají snahu veškeré materiály poskytovat 

v tištěné podobě, k čemuž využívají počítač. Dalším důvo

dem pro prvenství je také fakt, že internetová doba s se

bou přináší větší množství korespondence pomocí e-mailů. 

I přesto je však neméně důležitá osobní komunikace zvláš

tě při jednání se sponzory, potencionálními posilami a 

dalšími subjekty. Jelikož je naše republika právním stá

tem, musejí i .sportovní kluby dodržovat zákonem stanovená 
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pravidla, a proto je nezbytně nutná znalost zákonů. Každá 

z forem se zajisté zaměří na jiný druh zákonů, ale v cel

kovém obraze je potřebují všichni. Jediným oborem, který 

nezaznamenal ani jednu odpověď v kolonkách spíše využívám 

a využívám a chybi v grafu 4.6, jsou cizi jazyky. 

Graf 4.6 
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Zcela analogicky vypadá pořadi nejméně využívaných 

oborů (graf 4.7), jemuž vévodí cizí jazyky se 100% odpo

vědi nevyuzi vám a spíše nevyuži vám. Do první pětice se 

dostal i marketing. Jeho pozice není příliš silná ze dvou 

důvodů. Za prvé jej sráži fakt, že větsina klubů na bázi 

občanských sdružení jej příliš nevyužívá. Za druhé je to 

specializace v organizačni struktuře klubů na bázi ob

chodních společností, kde byli osloveni nejen marketingo

vý odbornici daného klubu ale i představitelé jiných 
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funkci. Na postavení psychologie mezi pěti nejméně vylJži

vanými předměty má vliv skutečnost, že čelní představite

lé klubů poznat.ků této vědní discipliny využí v aj i v~1rni 

zřídka, přestože by jim při uzavírání smluv mohly velmi 

pomoci. Matematika a statistika patři v daném vzorku také 

mezi nejméně využívané obory. Svou roli zde může hrát za

řazeni dvou oborů do jedné otázky, neboť každý z manažerů 

jistě alespoň několikrát týdně něco počítá. Posledním 

nejméně využivaným oborem je účetnictvi. V jeho připadě 

se jedná o důsledek velmi úzké specializace v klubech na 

bázi obchodni společnosti. Tyto kluby maji vlastniho spe

cialistu nebo si najímají firmy zvenčí. 

Graf 4.7 
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4.3 Občanská sdružení vs. obchodní společnosti 

Na následujících stránkách bude popsaná struktura od

povědí respondentů z klubů na bázi občanského sdružení ve 

všech sledovaných oborech. 

Jako první je v dotazníku na řadě marketing. V níže 

uvedených grafech je pro lepši orientaci zanesen.;;~. také 

velikost jednotlivých vzorků i s celkovým počtem respon

dentů. z grafu 4.8 je patrnér že u formy občanského sdru

žení výrazným způsobem převládá nevyužívání poznatků mar

ketingu. Převaha využiváni v klubech na bázi obchodních 

společností naopak tak výrazná není, což je dáno již ně

kolikráte zmiňovanou specializací. 

Graf 4.8 
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Z grafu 4.9 znázorňujiciho počet odpovědi v oblasti 

účetnictví vyplývá u formy občanského sdružení vyrovna

nost obou krajních pólů. Tento jev je dán především tím, 
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že u této formy sportovních klubů není mnoho peněz na-

zbyt, a tak i předsedové jsou nuceni dokonale ovládat po

třebné účetní procedury, aby sami mohli zpracovávat účet

ní knihy a nebylo třeba najímat specialistu či speciali

zovanou firmu. Naopak převaha záporné odpovědi u obchod

ních společností svědčí o faktu, že zde se nejvyšší před

staví telé účetnictví příliš nezabývají a tuto pravomoc 

delegují na své podřízené či platí někoho z vnějšku klu

bu. 

Graf 4.9 
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Strukturu využívání znalostí vedení lidí (personálního 

managementu) zobrazuje graf 4.10, z něhož vyplývá mnohem 

častější užití u formy obchodní společnosti, kde mají ge~ 

nerální manažeři, jednatelé a další funkcionáři tým spo

lupracovníků, který jsou nuceni řídit a jehož chod musejí 

zajistit. U formy občanského sdružení jsou jednolité od

povědi vyrovnané. Důvodem je jednak struktura funkcí (se-

- 33 -



kretáři nikoho nevedou), a pak také fakt, že zde většinou 

předseda klubu má své nejbližší spolupracovníky takřka na 

stejné úrovni jako členy výboru klubu. 

Graf 4.10 

Využívám 

NeYJužlvám 

o 5 

VQdenllldf 

15 

10 15 

Poěet odpovědi 

20 

I 
----- -~- ----

0 Celkem (n=34) 

• • Obchodní společnosti (n=19) 

o Občanská sdružení (n=15) ~ --- -- - -- --- -

Graf 4.11 zachycuje situaci v oblasti psychologie, kde 

u obou forem roste počet odpovědí směrem k zápornému pó

lu. O možných důvodechr proč tomuto tak je lze pouze spe~ 

kulovat, což není předmětem této práce. Jak již bylo zmí

něno výše, větší využívání poznatků tohoto vědního oboru 

by jistě prospělo manažerům zejména při obchodních jedná

ních, neboť psychologie je širokou vědní disciplínou, pod 

kterou je možné zahrnout mnoho odvětví - sociální psycho

logie, psychologie obchodu, psychologie sportu, obecná 

psychologie, aj. 
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Pravým opakem psychologie je právo a znalost zákonů 

(graf 4 .12). Jak z výsledků vyplývá, zákony ke své čin

nosti nutně potřebuje každý vedoucí činovník sportovního 

klubu bez ohledu na jeho formu. 

Z celkového pohledu je využívání poznatků public re

lations (graf 4.13) poměrně vyrovnané, ale rozdíly mezi 

jednotlivými formami jsou patrné. Dobře fungující obchod

ní společnost, které chce prosperovat, si dobré vztahy 

s veřejností a novináři pěstuje, jelikož chce být vnímána 

pozitivně, což jí přinese i nové zákazníky - v našem pří

padě diváky. Naopak u občanských sdružení ustupuje tento 

motiv do pozadí, což se odráží také na struktuře odpově

dí. 
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o významu komunikace (graf 4.14) v dnešní době svědčí 

fakt, že u obou forem sportovních klubů se ve třech nega

tivních kolonkách objevují nuly. Jak již bylo napsáno vý~ 
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še, je to jeden z mála oborů, u které jde využívání na

příč celým vzorkem. 

Graf 4.14 
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U matematiky a statistiky (graf 4. 14) vyznívají vý,. 

sledky naopak výrazně v neprospěch obou vědních disci

plín. Znovu jde o jev, který nerozlišuje formu sportovní

ho klubu. 

V ještě větší míře je tomu tak u cizích jazyků, kde se 

pouhé dvě odpovědi u klubů na bázi obchodní společnosti 

objevily v kolonce spíše nevyužívám. Zbytek respondentů 

kategoricky odmítl využívání cizích jazyků při své čin

nosti. Vzhledem k faktu, že byli osloveni představí telé 

klubů, jejichž týmy vyjíždějí minimálně za hranice české 

republiky, nelze se této struktuře divit. Pouze v příhra

ničních oblastech, jako je například Liberec, se dá hovo-

řit o částečném využívání cizích jazyků v práci manažera. 
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V oblasti ekonomie (graf 4.15) se znovu více pohybují 

manažeři z řad klubů na bázi obchodních společností, i 

když ani vedoucí pracovníci občanských sdružení nejsou 

úplnými ekonomickými analfabety. U občanských sdružení je 

sice patrná vyrovnanost spíše negativních odpovědí, ale 

přesto mírně převažují ty pozitivní. U obchodních společ

ností poměr ještě výraznější ve prospěch pozitivních od

povědí. 

Práce s počítačem je stejně jako komunikace další ob

lastí, v níž dominují pozitivní odpovědi respondentů. 

V tomto případě se jedná dokonce o absolutní dominanci, 

neboť ani jeden dotázaný nevyplnil kolonku nevyužívám či 

spíše nevyužívám. Jen deset ze čtyřiatřiceti oslovených 

označilo práci s počítačem jako spíše využívanou, přičemž 

u občanských sdruženích to byli pouze dva respondenti. 
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Zbytek se vyjádřil ve smyslu absolutního využíváni práce 

s počítačem. 

Graf 4.15 
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Při využívání znalostí struktur státní správy (graf 

4.16) jsou obě formy vcelku vyrovnané a celkový obraz od

povědí dává najevo, že tyto znalosti jsou na rozhraní vy• 

užitelnosti, poněvadž oba krajní póly jsou zastoupeny u 

obou forem minimálně. Téměř absolutní rozhraní tvoří tyto 

znalosti u občanských sdruženích, neboť počet odpovědí 

blížících se středu má shodnou hodnotu v pozitivnějším i 

negativnějším smyslu. Krajní póly se u občanských sdruže

ní liší jen o jedinou odpověď. Podobně je tomu i u ob

chodních společností, kde však mírně převažují negativní 

odpovědi. Tato vyrovnanost může být dána především fak

tem, že občanská sdružení jsou ve větší míře závislá na 

dotacích ze státní správy a samosprávy. Naopak u obchod

ních společností tomu tak může být z důvodu nutnosti ko-
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munikovat se státní správou a samosprávou při účetních 

operacích a správě svého majetku. 

Graf 4.16 
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Poslední sledovanou oblastí je struktura sportovního 

hnutí (graf 4.17), která je podle respondentů důležitá u 

obou forem sportovních klubů. U každé z nich to může být 

z jiného důvodu. Občanská sdružení jsou více finančně zá

vislá na prostředcích od centra sportovního hnutí. To mu 

finance poskytuje prostřednictvím svých organizačních 

jednotek a složek. Tudíž je nutná jejich perfektní zna

lost, aby předseda či jeho spolupracovník věděl, kam se 

obrátit v případě problémů s nedošlými financemi či 

v případě podávání žádostí. U obchodních společností je 

to dáno faktem, že kluby na této bázi se samy většinou 

podílejí na řízení soutěže a tudíž také potřebují znát 

organizační strukturu vlastního sportu, aby se mohli lépe 

orientovat v dané problematice. 
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Graf 4.17 

Struktura sportovnlho hnuti 
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4.4 Nejvyšší soutěž vs. nižší soutěž 

Tato část se zaměří na srovnání procentuálního zastou

pení odpovědí v oborech, kde respondenti odpovídali roz

manitě a nichž není převaha pozitivních nebo negativních 

odpovědí. S výjimkou komunikace, cizích jazyků a práce 

s počítačem půjde o všechny zbylé obory. Procentuální vy

jádření odpovědí bylo v tomto případě vybráno z důvodu 

značně rozdílné velikosti dílčích vzorků rozdělených 

podle kritéria účasti v soutěžích. 

Stejně jako v předcházejícím hodnocení bude nejprve 

porovnávám marketing. V nejvyšších soutěžích (graf 4.18) 

jasně dominují oba krajní póly, které jsou takřka vyrov

nané. To je způsobeno především faktem, že některá občan

ská sdružení mají své týmy v nejvyšší soutěži daného 
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?portu, kde se poznatky marketingu příliš nevyužívají. 

V nižších soutěžích (graf 4.19) jasně převládá negativní 

pól odpovědí, přestože jsou zde zastoupeny obchodní spo

lečnosti. Celkový pohled na výsledky pak ukazuje, že 

v nižších soutěžích se marketing spíše nevyužívá. 

Graf 4.18 

Marketing - nejvy~~l soutěž 
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Graf 4.19 

Marketing- niž~ i soutěž 
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U účetnictví panuje poněkud odlišná situace. V nejvyš

ších soutěžích (graf 4.20) dochází v důsledku úzké speci

alizace právě v tomto oboru k posunu většiny 9dpovědí do 

spíše negativní oblasti. V nižších soutěžích (graf 4.21) 

je tomu rovněž tak, ale zastoupení pozitivního vyu_žívání 
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je značně vyšši, neboť se zde vyskytuji na rozdíl od nej 

vyšších soutěži odpovědi využívám. Ty představuji přede

vším předsedové menšich klubů, kteří se starají i o vede

ní účetních knih. 

Graf 4.20 

~etnictvl- nejvyUí soutěž 

io-~~ylltlvám 1!11 Spiše nevyužívám o Spiše využívám o Vy~n:.ám j 
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Graf 4. 21 

Účetnictví- niž~í soutěž 

Jak je patrné z níže uvedených grafů, struktura odpo

vědí u vedení lidi se v nejvyšších i nižš í soutěžích 

prakticky neliší, což dokazuje, že na všech úrovních je 

třeba umět pracovat s kolektivem podřízených či spolupra

covníků takovým způsobem, aby celé organizace pracovala 
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jako homogenní celek a docházelo jen k minimálnímu výsky

tu třecích ploch. 

Graf 4.22 

Vedeni lidi- nejvy~~i soutěž 
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Graf 4.23 

Vedení lidí- nižší soutěž 
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Případ psychologie je svým způsobem zvláštní, neboť 

její poznatky se u obou skupin spíše nevyužívají, přesto 

je zde rozdíl v pozitivním využívání. V nižších soutěžích 

je psychologie využívána ve větší míře než v nejvyšších 

soutěžích. Rozdil může byt dán faktem, že v připadě nej-

vyšších soutěží působí na hráče trenéři a nikoliv přímo 

nejvyšší představitelé klubu. Ti se s hráči sice pravi-
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delně stýkají, ale psychologicky na ně nemají tak častý 

vliv jako trenéři. 

Graf 4.24 

Psychologie- nejvy~~l soutěž 
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Graf 4.25 

Psychologie - nižší soutěž 
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Situace ve využívání práva a znalosti zákonů je tako

vá, že většina dotazovaných při každodenní práci upotře

buje poznatky tohoto oboru. Právo a znalost se tak řadí 

po bok dalších oborů, které jsou v obou skupinách využí

vány prakticky stejně. O důvodech bylo již napsáno výše 

při srovnávání občanských sdružení a obchodních společ

ností. Pouze 22% respondentů z nižších soutěží uvedlo, že 

právo a zákony spíše nevyužívá nebo nevyužívá vůbec. 
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Naopak public relations jsou oborem, jež je v dnešní 

době vnímán jako velmi důležitý zejména ve světě obchodu, 

což se odráží především v jeho pozitivním využívání 

v nejvyšších soutěžích. Také na nižší úrovni jsou po

znatky tohoto oboru značně využívány, přesto v celkovém 

pohledu převažuje spíše negace využívání. Jedná se o 

ústup, který dokládá mimo jiné také klesající mediální 

zájem s klesající úrovní soutěže. 

Graf 4.26 

Pllblic relations - nejvy~§l soutěž 
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Graf 4.27 

Pllblic relations - nižší soutěž 
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Využívání matematiky a statistiky obě skupiny spíše 

negují, protože v nejvyšší soutěži pouze jeden tazatel 
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vyplnil kolonku spíše využívám. V nižších soutěžích se 

vyskytly dvě takovéto odpovědi, k nimž se přidala ještě 

jedna označující plné využívání sledovaného oboru. 

V případě ekonomie je opět struktura odpovědí podobná, 

pouze se obě skupiny liší v plném či částečném využívání 

poznatků této vědy. Plné využívání jasně dominuje u sku

piny klubů s týmem v nejvyšší soutěži, naopak u klubů 

s týmem dospělých v nižší soutěži ustupuje plné využívání 

do pozadí na úkor částečného využívání. Struktura negace 

využívání se liší jen nepatrně. 

Graf 4.28 

B<onorrie- nejvyěší soutěž. 
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Graf 1.29 

B<onomie - nižší soutěž 
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Využívání znalostí struktur státní správy jsou obě 

skupiny vyrovnané z pohledu krajních pólů. V obou přípa

dech mají tyto póly minimální zastoupení a převažují pře

devším středové hodnoty. Možná poněkud překvapivě se klu

by z nejvyšších soutěží přiklánějí na stranu částečného 

využívání, kdežto kluby z nižších soutěží se staví spíše 

k negací využívání znalostí struktur státní správy. 

Graf 4.30 

Struktura státni správy - nejvyšší soutěž 
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Graf 4.31 

Struktura státní správy - nižší soutěž 
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U využíváni znalo-sti struktur sportovního hnutí převa

žuje u obou skupin částečné využívání, ale dále se obě 

skupiny rozcházejí. V nejvyšších soutěžích pak přichází 
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na řadu částečná či úplná negace využiváni. f přesto však 

v celkovém hodnoceni vychází v nejvyšších soutěžích tento 

obor spíše pozitivně. To v nižších soutěžích je tomu nao

pak. Plné využívání následuje ihned po částečném, což do

kládá fakt, že rostoucí "vzdálenost" od centra sportovní~ 

ho hnutí má za následek větší znalost jejich struktur, 

neboť ty jsou daleko více využívány. 

Graf 4.32 

Gr~f 4.33 

Struktura sportovního hnutí- nejvy~~í soutěž 

I ~-~~-u!fvám • Sp!Ae nevyuž~~~lše ~užfvám o Vyu!fvám i 

Struktura sportovního hnuti- nižší soutěž 

j~_Nev~llt_~ám o Splše nevyužfvám o Sp6e vyuŽ-rv~[J Vyu~~~ITI i 

49 



5) Syntetická ěást 

Následující řádky a stránky se pokusí skloubit získané 

teoretické poznatky s výsledky průzkumu mezi sportovními 

kluby. Se vstupem do Evropské unie přicházejí nové pořád

ky i nová pravidla ohledně studia na vysoké škole. Větši

na oborů, která na této bázi ještě nefunguj i 1 by měla 

přejít na pětiletou délku studia s možností získat po 

třech letech titul bakalář. V této části se pokusím před

stavit možné rozložení studia managementu na Fakultě tě

lesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy dle získaných 

poznatků. Mým cílem není kritika současného stavu, jen 

nástin možností v nově nastoleném prostředí. 

Níže uvedený program studia je kompilátem stávajícího 

stavu, poznatků této diplomové práce a pravidel nastave

ných Evropskou unií. První tříletá bakalářská část před

stavuje obecné vzdělání v oblasti managementu sportu, 

které by bylo zakončeno bakalářskými zkouškami a bakalář

skou prací s možností pokračovat ve studiu dále a získat 

ti tul magistra na jedné ze dvou specializovaných větví 

oboru. Jedna by byla zaměřena na fungování sportovních 

klubů a tělovýchovných jednot na bázi obchodní společnos

ti a druhá by umožňovala vzdělání zaměřené na vedení 

sportovních klubů či tělovýchovných jednot na bázi občan

ského sdružení. 

Zaveden by byl kreditový systém, kde by každý z před

mětů byl ohodnocen dle hodinové dotace a především dle 

významu pro studium. 

tříleté bakalářské 

studiu by studenti 

Tento systém by platil pouze pro 

studium. Na následném magisterském 

již nebyli kontrolováni na základě 

získaných kreditů, ale do druhého roku studia by bylo 

možno přesunout jeden neúspěšně absolvovaný předmět. 
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Přesně vypsány byly pouze povinné předměty. Volitelné 

předměty by každý rok vypisovala katedra tak, aby studu

jící měli možnost splnit povinnost získat z volitelných 

předmětů během tříletého bakalářského studia potřebný po

čet kreditů. Každý z volitelných předmětů by byl ohodno

cen minimálně dvěma maximálně čtyřmi kredity dle časové 

náročnosti. 1 u navazujícího magisterského studia by měli 

studenti povinnost absolvovat některé volitelné předměty. 

Tato povinnost by byla stanovena na dva volitelné předmě

ty za semestr. V obou případech by si studenti mohli zvo

lit i volitelné předměty jiných kateder Fakulty tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy, které by se alespoň 

částečně týkali managementu sportu. To by ostatní katedry 

nutilo se více zamýšlet nad nabídkou předmětů studentům 

managementu. 

5.1 Návrh učebniho plánu 

Na následujících řádcích předkládám návrh učebního 

plánu, který je upraven dle výše uvedených kritérií. Nej

prve je předložen návrh celkového počtu kreditů spolu 

s počtem kreditů nutným k postupu do dalšího ročníku stu

dia. 

Tabulka 5.1 

I Kredlty za povinné pfedměty ] 210 
I Kredity za volitelné předměty 1 30 

Tabulka 5.2 

I Minimální počet kreditů I 
Po 1.roc.e studia 45 : 

[Po 2.ro~~·"""s=tu=d=ia--------~~"'-+~~11S-~ 

Nyní v pěti tabulkách bude vyjmenovány povinné předmě

ty navrhovaného učebního plánu. 
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tabulka 5.3 První ročnik 

j Počet kredi-
Př'edmět Povínnest Hodinová dotaee tů 

Zimní Letní 
Základy managementu ZK 2/2 5 
Organizace TV v ČR ZK 1/1 4 
Filosofie z 1/1 2 
Makroekonomie ZK 2/2 7 
Matematika t. 1/1 2 
Historie tělesné kultury z 2/0 3 
Psychologie ZK 1/1 4 
Rétorika I z 1/2 2 
Cizf jazyk I, I z 0/2 2 
Tenis z 0/2 2 
Základy pedagogiky I z 1/1 2 
Základy pedagogiky ll z 1/2 3 
Rétorika ll ZK 1/2 4 
Mikroekonomie ZK 2/2 7 
Základy statistiky ZK 1/1 4 
Jnformace o sport odvětvích z 210 2 
Sociologie ZK 1/1 4 
Etika z 012 2 
Gízí igzyk I, ll z Q/2 2 
Volejbal z 0/2 2 
Kurz aktivit v přlrodě z 7d. 3 

Je zachován systém čtyř zkoušek za semestr, ale u ně

kterých předmětů jako například matematika a filosofie je 

změněna povinnost ze zkoušky na zápočet. Zkouška by nao

pak měla být z organizace TV v ČR a z rétoriky, kterou 

lze považovat za důležitou vzhledem k faktu, že odborníci 

teorie managementu vymezují jako jednu z rolí figurku. Ta 

má ceremoniální charakter, a proto by měl každý manažer 

lhostejno na jaké úrovni umět mluvit a měl se umět také 

vyjadřovat. Přidány jsou rovněž základy pedagogiky, neboť 

manažer vystupující v některých situacích jako vychovatel 

či učitel by měl mít alespoň základní přehled o po

znatcích této vědy, pokud ji má ve své praxi využívat. 

Pedagogika byla zařazena s odkazem na role manažera dle 

Čáslavové (2000, str. 12). 
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Tabulka 5.4 Druh~ ročník 

Počet kredi-
Pfedmět Povírmost Hodinová dotace tO 

Zim nf Letní 
Personálnl management I z 1/1 2 

1 Personáini management ll ZK 1/1 4 
Manažerská ekonomika ZK 1/1 4 
Komunikace I z 1/1 2 
Komunikace ll ZK 111 5 
Marketing I z 2/1 3 
Marketing ll ZK 1/1 5 
Základy účetnictví I ZK 1/1 4 
Základy účetnictvr ll ZK 1/1 4 
Průzkum tmu z 012 2 

I Veřejné finance ZK 2/0 5 
Právo I z 2/0 2 
Právo ll z 210 3 
Psychologie sportu z 1/1 2 
Cizí jazyk I, 111 z 012 2 
Cizí j&-v·k 1, IV z 012 2 
Cizí jazyk ll, I z 0/2 2 
Cizí jazyk ll, ll z 0/2 2 
Basketbal z 0/2 3 
Antropologie ZK 1/1 4 
Squash z 0/2 2 

· Kurz fytovánf z 7d. 3 
Gymnastické aktivity z 0/1 2 
Atletika z 0/1 2 
F'IOrbal z 012 2 
Uživatelská informatika I z 0/2 2 
Uživatelská informatika ll z 0/2 3 

Opět platí pravidlo jeden semestr čtyři zkoušky. Opro

ti stávajícímu plánu je odebrána zdravotní tělesná v~cho

va. Naopak přidany jsou jako povinné squash a florbal. 

Úplně nov~m předmětem je antropologie, která je v teorii 

managementu zmiňována jako jeden z oborů, jenž by ve ma

nažerské přípravě neměl chybět. Uživatelská informatika 

by měla studenty naučit ovládat základní programy Micro-

soft Office, mezi něž patří především Word~ Excel, Power

point a Access. Dále by se měla zaměřit na základní uží-

vání internetu a získávání informací a dat z něj. Změněna 
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je u ni také povinnost, jeliko~ na misto zkoušky jsou u 

ní jen dva zápočty. 

Tabulka 5.5 Tfeti ročnik 

Počet kredi-
Pi'edmět Povinnost Hodinová dotace tů 

Zim nf Letnt 
Odborná praxe z 0/2 2 
Marketing a sport f z 111 2 
MarketinQ a sport ll ZK 0/2 5 
~!!tová ekonomika .. . _ ZK 1/1 4 
Mezinárodní sportovní oiganiza-
ce z 1/1 2 
Hospodái'ská politika ZK 210 3 
Finance a SQort ZK 112 4 
Politologie z 1/1 2 
Plavánf I z 0/1 2 
Plavánr ll z 0/1 2 
Základy sportovního tréninku z 210 3 
Softbal z 0/1 2 

JlE9k_ca b~j.Qyá uměnf z 0/1 2 
Golf z 0/2 2 
CizUazyk I V . - ZK 0/2 - . ·- 4 
Cizf jazyk ll, 111 z 0/2 2 
Cizí jazyk ll, IV ZK 0/2 4 
Psychologie managementu z 1/1 5 

-- - -- --- -·- - . . - . 

Kurz bruslení a lednfho hokeje z 6d. 3 
Fotbal z 0/1 2 
Loaika I z 1/1 2 
Logika ll ZK 1/1 5 

Na seznam povinných předmětů přibyly dva sporty - golf 

a úpoly - spolu s logikou, která je podle odborné litera

tury také využivána v některých manažerských rolich. U 

mezinárodních sportovních organizacích je změněna povin

nost ze zkoušky na zápočet. Znovu je zachován rovnoměrný 

počet zkoušek v obou semestrech. Po skončení tříletého 

studia skládaji studenti bakalářské zkoušky z ekonomie, 

marketingu a managementu. Po odevzdání bakalářské práce a 

jejim obhájeni dostávaji titul bakalář. Mohou však dále 

pokračovat v navazujícím magisterském studiu, jež trvá 

další roky. 
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Tabulka 5.6 Navazující magistérské studium- Spécializace 

občanská sdružení 

Predmět Povinnost Hodinová dotace 
Zim nf Letnr 

IV.ročník 

Metodologie diplomového úkolu I z 011 
Metodologie diplomového úkolu ll z 0/1 
Základnf produkty bankovnfch a finančnlch 
trhů ZK 2/1 
Veřejná správa a S.QPrt I z 111 
Veřejná správa a sport ll _ ZK 1/1 
Sport a oolitika I z 011 
Sport a politika ll z 0/1 
Občanská sdruženi a daněJ ·-. z . _0/.L . - - ·· ·-

Občanská sdružení a daně H ZK 0/1 
Sport a volný čas I z 0/1 
Sport a volný čas ll z 0/1 
Očetníctvl občanských sdruženi ZK 212 

V.ročnlk 

Odborná praxe z 10 týdnů 
Doping a sport ZK 2/0 
Sport a internet I z 0/1 
Sport a internet ll ZK 1/1 
Spart tělesně postižených z 011 
Stanovy občans~ch sdruženi ZK 1/1 
Management sportů v pl'iřoaě z 0/2 
Nadace ve sportu z 1/1 

ke zdárnému ukončení studia musejí studenti odevzdat 

diplomovou práci, která je rozšířením a upravením jejich 

práce bakalářské, pokud přešli na magisterské studium 

z bakalářského. Státní závěrečné zkoušky jsou ze stejných 

předmětů jako bakalářské, ale jsou zaměřeny více konkrét

ně na danou specializaci. Na obou specializacích jsou 

v obou létech magistérského studia něktéré přédměty spo

lečné. Jedná se o předměty, které mohou v praxi využívat 

manažéři obou větví. Jdé o rnétodologii diplomové prácé, 

která má dát návod k případnému upravení práce bakalář

ské, základní produkty bankovních a finančních trhů, je

hož poznatky se mohou hodit při manipulaci s případnými 

- 55 -



volnými prostředky klubu, doping a sport, odborná praxe a 

sport a internet. 

Tabulka 5.7 Navazující magisterské studium - specializace 

obchodní společnosti 

Predmět Povinnost Hodinová dotace 
Zim nf Letnl 

IV.ročník 

Metodologie diplomového úkolu I z 0/1 
Metodoloqie diplomového úkolu ll z 0/1 
Základní produkty bankovnlch a finančních 
trhů ZK 2/1 
Public relations I z 1/1 
Public relations ll ZK 1/1 
Sport a média I z 0/1 
Sport a média ll z 0/1 
Obchodní společnosti a daně I z 0/1 
Obchodní společnosti a daně n ZK 0/1 
Psychologie obchodu I z 0/1 
Psychologie obdlodu ll z 011 
Účetnictvf obchodnlch spoiečnostl ZK 2/2 

V.ročnik 

Odborná praxe z 10 týdnů 
Doping a sport ZK 210 
Sport a internet I z 0/1 
Sport a internet ll ZK 1/1 
Sport a cestovnr ruch z 0/1 
Stanovy obchodnlch společnosti ZK 1/1 
Sociologický Wzkum z 0/2 
Modely rrzenr obchodnfch sPOlečností z 1/1 
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6) Závěr 

Zjištění, která tato práce přináší, mohou pomoci 

v dalším rozvoji akademické přípravy sportovních manaže

rů. Vzhledem k omezenému výběru respondentů, kteří se vý

zkumu zúčastnili, však mají výsledky analýzy pouze omeze

nou platnost a nelze je generalizovat. Mohou však přispět 

ke stanovení prioritních předmětů při přechodu na novou 

formu studia managementu sportu na Fakultě tělesné výcho

vy a sportu Univerzity Karlovy. 

Struktura činností manažera se mění nejen v závislosti 

na formě klubu, kde působí, ale také v závislosti na po

stavení jeho týmů v hierarchii soutěží. Z výsledků šetře

ní je patrné, že ve sledovaných skupinách existují obory, 

jejichž využití se prakticky nemení a je téměř nezávislé 

nejen na konkrétní pozici funkcionáře, ale také je nezá

vislé na formě klubu a jeho postavení v hierarchii soutě

ží. Jedná se především o komunikaci a práci s počítačem, 

kteréžto jsou využívány vždy a za všech okolností. Na 

opačném konci využitelnosti se skví cizí jazyky společně 

s matematikou a statistikou. V případě dalších oborů již 

nelze jasně říci, že je vždy využíván nebo vždy nevyuží

ván. 

Podíváme-li se na rozdíly mezi občanskými sdruženími a 

obchodními společnostmi, je možné vysledovat obory pře

vážněji využívané jednou či druhou skupinou. Tuto skuteč

nost ovlivňuje mnoho faktorů, mezi něž patří nejen veli

kost klubu, ale také i míra specializace na jednotlivé 

činnosti v daném klubu. Účetrlictvi vystupuje do popředí 

zejména u občanských sdruženích, kde není míra speciali

zace tak velká a jeden člověk dělá více věcí najednou. 

Naopak obory jako marketing, public relations a vedení 

lidí lze zařadit mezi obory využívané spíše v obchodních 
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společnostech. Mezi "neutrální" obory, u nichž se využi

telnost nekloní ani na pozitivní ani na negativní stranu, 

pak z výsledků můžeme zařadit ekonomii a znalosti struk

tur státní správy. V obou skupinách jsou hojně využívány 

znalosti práva a zákonů společně se znalostmi o struktu

rách sportovního hnutí. Naopak na okraj i zájmu v obou 

skupinách se nachází psychologie. 

Podobně jsou rozdíly nastaveny také mezi kluby s týmy 

dospělých v nejvyšší soutěži sportu a v nižších soutě

žích. Poměry jsou sice nepatrně odlišné, ale vzhledem 

k faktu, že v nejvyŠších soutěžích převládaj i kluby na 

bázi obchodních společností, které jsou ještě zastoupeny 

v druhých nejvyšších soutěžích, je možné konstatovat, že 

na sledovaném vzorku se struktura u obou skupin příliš 

nemění. §truktura činnosti v klubech na bázi obchodních 

společností se téměř rovná struktuře činností v klubech 

s týmy v nejvyšší soutěži. Stejně tak tomu je také v pří

padě struktury činností v klubech na bázi občanských 

sdruženi a v klubech s týmy v nižších soutěžích. 

Závěrem je také možné říci výuka managementu sportu na 

Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

v podstatě kopíruje nejčastěji využívané předměty v praxi 

a zároveň z vetší části splnuje také nejnovější teoretic

ké poznatky v oblasti přípravy a znalostí budoucích mana

žerů. Dle zjištěných skutečností by postačilo doplnit jen 

minimum nových předmětů. Otázkou je však náplň některých 

předmětů, která se dle mé vlastni zkušenosti v některých 

případech zbytečně vzdaluje praxe nebo postihuje v praxi 

minimálně využívanou část problematiky. Přesná náplň jed

netli vých předmětů však nebyla předmětem zkoumání této 

práce. 
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9) Piilohy 

Příloha l - Dotazník použitý k výzkumu 

Vážený pane, vážená paní! 

Do rukou se Vám dostal dotazník, který má pomoci při řešení 

diplomového úkolu studenta Fakulty tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovy obor management. Mým cílem je zjistit jaké 

obory v praxi využívají lidé na nejvyšších postech sportov

ních klubů. Proto bych Vás rád požádal o co nejvěrohodnější 

vyplnění. Tento dotazník je zcela anonymní a bude zpracován 

pouze pro potřeby diplomové práce. 

Obecná část 

Rozdělí jednotlivé kluby podle daných kritérií. 

1) Kolik sportů je sdruženo ve Vašem klubu? 

a) pouze jeden 

b) vice než jeden 

V případě odpovědi b) vypište všechny sporty 

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

2) Jaké složky má Váš klub 

a) pouze mužskou 

b) pouze ženskou 

c) obě 

3) Kolik týmů má Váš klub včetně mládeže? 

a) 5 a méně 

b) 6 - 10 

c) více než 10 

4) Kolik členů má Váš klub? 

a) 49 a méně 
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b) 50 - 99 

c) 100 a více 

5) Jakou soutěž hraje A-tým dospělých? 

a) nejvyšší domácí soutěž 

b) nižší soutěž 

V případě odpovědi b) vypište přesný název soutěže 

D IO IO •••••••••••• • D D D D D • D • • S D D D D D • 10 D D 10 10 • D 10 10 D 10 10 10 D ll 10 • D D 

6) Vypište slovy Vaši funkci v klubu? 

...................................... 
7) Forma Vašeho klubu? 

a) občanské sdružení 

b) obchodní společnost (a.s. nebo s.r.o.) 

Odborná část 

Bude Vám předloženo několik oborů, které se vyučují na oboru 

management TV a sportu. Zakroužkujte variantu, která nejlépe 

vystihuje skutečnost ve Vašem případě. 

Jak využíváte znalosti a poznatky z následujících oborů? 

1) Marketing 

a) nevyužívám 

b) spíše nevyužívám 

c) spíše využívám 

d) využívám 

2) Účetnictví 

a) nevyužívám 

b) spíše nevyužívám 

c) spíše využívám 

d) využívám 

3) Vedení lidí (personální management) 

a) nevyužívám 

b) spíše nevyužívám 
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c) spíše využívám 

d) využívám 

4) Psychologie 

a) nevyužívám 

b) spíše nevyužívám 

c) spíše využívám 

d) využívám 

5) Právo a zákony 

a) nevyužívám 

b) spíše nevyužívám 

c) spíše využívám 

d) využívám 

6) Public relations (vztahy s veřejností a médii) 

a) nevyužívám 

b) spíše nevyužívám 

c) spíše využívám 

d) využívám 

7) Komunikace 

a) nevyužívám 

b) spíše nevyužívám 

c) spíše využívám 

d) využívám 

8) Matematika a statistika 

a) nevyužívám 

b) spíše nevyužívám 

c) spíše využívám 

d) využívám 

9) Cizí jazyky 

a) nevyužívám 

b) spíše nevyužívám 

c) spíše využívám 

d) využívám 

lO)Ekonomie 

- 64 -



a) nevyužívám 

b) spíše nevyužívám 

c) spíše využívám 

d) využívám 

ll)Práce s počítačem (Word, Excel, Access, PowerPoint, 

atd.) 

a) nevyužívám 

b) spíše nevyužívám 

c) spíše využívám 

d) využívám 

12)Znalosti organizačních struktur státní správy (včetně 

EU) 

a) nevyužívám 

b) spíše nevyužívám 

c) spíše využívám 

d) využívám 

13)Znalosti organizačních struktur sportovního hnutí 

a) nevyužívám 

b) spíše nevyužívám 

c} spíše využívám 

d) využívám 
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Příloha 2 - Role manažera dle Čáslovové (2000, str. 12) 

Role Zml osli Dtmdnosti Postoj Hodnoty 

Analytik Přehled o stab.llirkých Sběr a analýza inlor!NcL Ochota zkoumal inforrna- Spnivná analýza užitelná 
metodách, ziliady odhad trendu na základě ce, poril wpokojtní pro rozhodovirú 
ekonomie, logiky, relevi111trúrh dat z pnire s Jat1. grafy. 
psychologie, soriolop empirickými údaji 
a vlastního oboru 

Plánovač Plánovací princtpy, Přewdení cilů do plánov., Přáni projektovat mmulost Plin jako směr aktivity, 
plánovací techniky cích programů. pm!vídání a souřasnoM do budouc- aphkace cilu do konkr.tni-
a postupy mOŽII05tÍ pmděpodobno~ nosti, přáni transponoval ho užiti 

ti výsledků. vývoj plánu filozofii do pr.ne 
v podmínkách omezených 
zdrojú. zptJCoviní velkých 
čísel v rnlitě rozwje spo-
lečn~ti (realtzace pianu) 

Realizátor RoreznaiJaké moinosti Iniciovat změny. podnéco- Přáni samostatnelto Řídicí vztahy, systémoYé, 
uněn JWtavají ve společnosti. vat lidi ke změnám, převmi odpovědnosti, organizařrú aJ. hodnoty. 

organizaci, ve skupině aj .• analýza potřeby přáni kooperovat a sdtlet spolupnice , veřeJností 
zaviděni a prosazování z komplexniho hlediska idení s ostaiiUÍIII, vest ,e v konkurenčrúm prostiedi 
uněn il!šeni potřeb podniku kezměnim 

~osirel i'lgl!nd a obulru, informaci RoZJIIi$toviní a vytváil!ni Spolupracovat s partnery Spolupráce s ostatninu 
zdroju o zdrojích sítě nositt!U zdro~ v distribuci a na tmu, subjekty 

liCionálrú chovirú 
z hlediska nákladovosti 

Komurukačrú Pnnripti a procuti :'\aslouchat, jasně hovořit Ochota sdtlet názory fulřeba itrokého porozu-
partner komurtikace, ovlivňováni .profesním jazykem•, a pocity s ostatrúmi, mění 

a přesvědřovirú bdL vstoupit do komurtikačních dilvěryhodnost (ochota 
tvarba kanálu komurtikace sítí důvěřoval) 

Vychovatel Princtpu učení a ~'ZIIělav._ Vedení lidí v plic~ Ochota učit a překovivat Práce naskýlá přiležitosti 
rú, ~'VUČOVliCÍCh metod identifikovat polieby lidi obtiíe vzděláním k učení, 
a po~ lupu. metod .učení vzdělávat se, ubzovat na kultivace osobnosti 
práci' přtkJadech, CD je potil!bné, pracovníků 

vytváření přízniveho 

klimatu pro podrukové 
vzdělávani 

Rešttd l'u1tupu řeieni problému, Sber a analýza dat, tvorba Problémy Je třeba nacházet Hledaní vim· nepomáh.i 
problému hledarú a identtfikace variant rozÍtodoviní, a překonat řešení prublemu. nezaujaty. 

problému, rechnické zohledněrú vlivů působí- problémově orientovilllý 
analýzy a ohodnocerú cích na ře.šení problému přistup; vše, co směřuje 
vari~ni il!šerú k optimálnímu řešeni je 

prospěšné 

l'omornik Psychologie a sociologie Vytvářet klima Olevřenosb Přání otevřených vztahu ZdraYé klima řešicí 
druhých a podpory mezi lidmi konflikty a stimulující 

k výkonnosti 

Koorďmator Systému a procesu, vazeb Znázorněrú a tmplementot- SystérrtOYý přistup čut musí tvořtt s celkem 
čisti a celku. zásad ce nových svstému k řireni Jeden orgaruJmus 
komurukace, sdělováni a proČesů, ~ektivni Jed-
informaci a stanoverú nání vederú jednotliltů. 
priont skupin a stanoverú ctlu 

Tvurce !Vmu Techmky výstavry Vytviřerú týmu Přáni vvtvoiit eftktrvrú Respektovaní b.hkeho 
a vývoje týmu z indrviduaht a skupin tým hdi vzájemně lol! potenciálu 

podporujících 

Wkonn\· l'lánovárú, organizace, Jaké dostupné zdro,e ma~ Systemabčnosl I' práCI, ZdroJe musí být využity 
1-edouci kontrola. prue i Ieone být efektivně využity nad.ierú pru nuvé mty. pro naplněrú ctlti 

managementu. vedeni v řídicím procesu zptisoby a metodv 

I penonálu managementu 
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