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Abstrakt 
 

Název:         Leadership v neziskových sportovních organizacích 
 
Cíle:  Hlavním cílem diplomové práce je zjistit, jakým způsobem probíhá 

managementship a leadership v neziskových sportovních organizacích na 

území České republice. Problematika managementshipu je zaměřena na 
specifické požadavky zaměstnavatelů na pracovníky, jejich kvalifikaci, 

znalosti a dovednosti. Dále pak na motivaci zaměstnanců, včetně 

hodnocení a odměňování pracovníků, nefinanční stimuly a jejich 

příležitosti k dalšímu osobnímu růstu. Problematika leadershipu je 
zaměřena na charakteristické rysy manažera, jeho styl vedení a role 

v organizaci. Dále pak na situační podmínky úspěchu a neúspěchu. 
 

Metody:  Výzkum problematiky managementshipu je proveden pomocí dotazníku. 

Další použitou metodou je rozhovor, který je zaměřen na problematiku 

leadershipu. Rozhovory budou probíhat s manažery ve funkci vedení 

neziskových organizací ve sportu. 
      

Výsledky:  Na základě výsledků dotazníkového výzkumu bylo zjištěno, že podstata 

managementshipu v neziskových organizacích se nijak zásadně neliší od 

obecných zásad. Rozhovory prokázaly, že neziskové organizace ve sportu 

vyhledávají podobné typy osobností, upřednostňují stejný styl vedení  
a potýkají se s obdobnými problémy. 

 
Klíčová slova: leadership, styly vedení lidí, neziskové sportovní organizace 



 
 

 
Abstract 
 

Title:            Leadership in non-profit sports organizations 
 

Objectives: The main objective of the thesis is to find out how managementship and 
leadership in non-profit sport organizations in the territory of the Czech 
republic. The issue of managementshipu is focused on the specific 
requirements of employers on workers, their qualifications, knowledge and 
skills. Then on employee motivation including evaluation and 
remuneration of workers, non-financial incentives and their opportunities 
for further personal growth. The issue of leadership is focused on the 
characteristic features of the manager, his leadership style and role in the 
organization. Then the situational conditions of success and failure. 

 
Methods:  Research issues managementshipu is carried out using a questionnaire. 

Another used method is the interview, which is focused on the issues  
of leadership. Interviews will be conducted with the managers in the 
management of non-profit organizations in the sport. 

 
Results:    On the basis of the results of the questionnaire research, it was found that the 

essence of managementshipu in non-profit organizations are not 
fundamentally different from the general principles. Interviews have 
shown that non-profit organisations in the sport seek out similar types  
of personalities, prefer the same style of leadership and faced with similar 
problems. 

 
Keywords:  leadership, leadership styles, non-profit sports organizations 

 



7 
 

Obsah 

1 Úvod ............................................................................................................. 11 

2 Teoretická východiska .................................................................................. 13 

2.1 Managementship ................................................................................... 13 

2.1.1 Postavení manažera ......................................................................... 13 

2.1.2 Úrovně managementu...................................................................... 15 

2.1.3 Proces managementu ....................................................................... 15 

2.1.3.1 Plánování .................................................................................. 15 

2.1.3.2 Organizování ............................................................................ 16 

2.1.3.3 Vedení lidí ................................................................................ 18 

2.1.3.4 Kontrolování ............................................................................. 19 

2.1.4 Manažer a zaměstnanci ................................................................... 19 

2.1.4.1 Výběr zaměstnanců .................................................................. 20 

2.1.4.2 Motivace ................................................................................... 21 

2.1.4.3 Hodnocení ................................................................................ 21 

2.1.4.4 Odměňování ............................................................................. 22 

2.1.4.5 Osobní rozvoj ........................................................................... 22 

2.2 Leadership ............................................................................................. 23 

2.2.1 Historie ............................................................................................ 23 

2.2.2 Manažer řídí, leader vede ................................................................ 24 

2.2.3 Podstata leadershipu ........................................................................ 26 

2.2.4 Složky systému vedení .................................................................... 27 

2.2.4.1 Vize .......................................................................................... 27 

2.2.4.2 Záměr........................................................................................ 28 

2.2.4.3 Status quo ................................................................................. 29 



8 
 

2.2.4.4 Poslání ...................................................................................... 30 

2.2.4.5 Cesta ......................................................................................... 30 

2.2.4.6 Cíle ........................................................................................... 31 

2.2.4.7 Zpětné vazby ............................................................................ 32 

2.2.5 Charakteristika leadera .................................................................... 32 

2.2.5.1 Kvality leadera ......................................................................... 32 

2.2.5.2 Schopnosti leadera .................................................................... 33 

2.2.5.3 Požadavky na chování leadera ................................................. 33 

2.2.5.4 Schopnost vést a emoční inteligence .......................................... 34 

2.2.6 Role vedení ........................................................................................ 35 

2.2.7 Techniky vedení .............................................................................. 35 

2.2.7.1 Motivování ............................................................................... 36 

2.2.7.2 Vize .......................................................................................... 38 

2.2.7.3 Charisma ................................................................................... 39 

2.2.7.4 Leadeři a následovníci .............................................................. 39 

2.2.8 Styly vedení ..................................................................................... 41 

2.2.8.1 Transakční leadership ............................................................... 43 

2.2.8.2 Transformační leadership ......................................................... 44 

2.2.8.3 Manažerská mřížka................................................................... 45 

2.2.9 Jaký by měl leader být ..................................................................... 46 

2.2.9.1 Vývoj názorů ............................................................................ 46 

2.2.9.2 Formovač a koordinátor ........................................................... 48 

2.2.10 Tvůrčí vedení ................................................................................. 50 

2.3 Neziskové organizace ............................................................................ 54 

2.3.1 Historie v českých zemích ............................................................... 55 



9 
 

2.3.2 Typologie neziskových organizací .................................................. 56 

2.3.3 Typy neziskových organizací .......................................................... 58 

2.3.3.1 Neziskové organizace v oblasti sportu ..................................... 60 

3 Rešerše literatury .......................................................................................... 64 

4 Cíle a úkoly práce ......................................................................................... 67 

5 Metodika výzkumu ....................................................................................... 68 

5.1 Kvantitativní výzkum ............................................................................ 68 

5.2 Přístup ke kvantitativnímu výzkumu .................................................... 69 

5.3 Obecná charakteristika výzkumného plánu .......................................... 70 

5.3.1 Cíle výzkumu .................................................................................. 71 

5.3.2 Výzkumné otázky ............................................................................ 71 

5.4 Identifikace a popis výběrového souboru ............................................. 72 

5.5 Metody a techniky sběru dat a zpracování ............................................ 73 

5.5.1 Dotazníky ........................................................................................ 73 

5.6 Kvalitativní výzkum .............................................................................. 75 

5.6.1 Přístup ke kvalitativnímu výzkumu ................................................. 76 

5.6.1.1 Rozhovor .................................................................................. 76 

6 Výsledky ....................................................................................................... 80 

6.1 Výsledky kvantitativního výzkumu .......................................................... 80 

6.1.1 Diskuze ............................................................................................ 90 

6.2 Výsledky kvalitativního výzkumu ........................................................ 97 

6.2.1 Diskuze .......................................................................................... 107 

7 Závěr ........................................................................................................... 110 

Použitá literatura ............................................................................................... 112 

Seznam obrázků a tabulek ................................................................................. 118 



10 
 

Seznam grafů..................................................................................................... 119 

Přílohy ............................................................................................................... 120 

 



11 
 

1 Úvod  

Pojem leadership je v posledních letech velmi diskutovaným pojmem, stejně tak 

jsou aktuálním tématem neziskové sportovní organizace. Propojením těchto dvou 

aktuálních témat vznikla pro mě velmi zajímavá diplomová práce, která je zároveň  
i velkou výzvou v oboru sportovního managementu. Člověk by měl v životě přijímat 

výzvy, které mu život přináší, a tak i já jsem se odhodlala zhostit tohoto aktuálního  
a nelehkého tématu. 

Při psaní této diplomové práce jsem zároveň byla praktikantkou u jedné 

neziskové sportovní organizace, díky čemuž jsem získala určitý pohled na tyto 

organizace z pozice pracovníka. 
Cílem práce je zachytit problematiku managementshipu a leadershipu 

v neziskových sportovních organizacích na území České republiky. Problematika 

managementshipu je v této práci věnována specifickým požadavkům organizací na 

pracovníky, jejich kvalifikaci, znalosti a dovednosti. Dále je pak věnována pozornost 

motivaci zaměstnanců, včetně jejich hodnocení a odměňování. Posledním zkoumaným 

cílem je osobní rozvoj zaměstnanců neziskových sportovních organizací. Problematika 
leadershipu je zaměřena na charakteristické rysy manažera, jeho chování a role 

v organizaci. Dále je zde věnována pozornost situačním podmínkám úspěchu  
a neúspěchu.  

Nahlídneme-li na problematiku neziskových organizací ve sportu, dostaneme se  
k dalšímu zajímavému tématu, které stojí za to, abychom mu věnovali pozornost a ne 
zrovna malou. Přeci jenom především díky těmto organizacím se velká většina z nás ke 

sportu dostala, aniž bychom si tuto skutečnost uvědomovali. Rodiče dají své ratolesti do 

určitého sportovního kroužku, o kterém si myslí, že by mohlo jejich dítě bavit, 

naplňovat, případně by v daném sportu mohl i závodit. Zaplatí členské příspěvky, ale 

dál se již většinou nestarají. Většinu z nás ani nenapadne myšlenka, kde daný klub shání 

peníze, zda jsou trenéři placení, to bereme jako samozřejmost, jinak by to přeci nedělali. 

Ale bohužel opak je většinou pravdou. Většinu rodičů nenapadne, že velká část týmu 

celé organizace dělá celou činnost zadarmo, dobrovolně, z nadšení, z lásky ke sportu. 

To jsou hlavní důvody, proč věnovat pozornost neziskovým organizacím ve sportu. 
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Tyto organizace nabízejí sportovní vyžití nezištně a se vztahem ke sportu. Proto by se 

jejich problematika měla dostat do našeho podvědomí. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Managementship  

Management lze obecně charakterizovat jako souhrn činností, které je potřebné 

dělat, aby byla zabezpečena funkce organizace. „Management je proces systematického 

plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů 

organizace. Management je proces, protože jde o soustavu následných aktivit a úkolů, 

které jsou vzájemně provázané. Je to proces systematický, protože manažer má vnášet 

do svých aktivit řád a vykonávat své úkoly způsobem, který je uznáván dalšími členy 

organizace a je v souladu s jejich očekáváním. Je to proces zaměřený na dosažení cílů, 

to znamená, že úkoly a aktivity jsou dovozovány z cílů stanovených členům organizace.“ 
(Bělohlávek, 2006, str. 7) 

„Management jako specifická aktivita (profese) je stále s větší vážností uznáván 

jako významný činitel ovlivňující prosperitu každé organizace. I sebelépe technicky 

vybavená organizace disponující kvalifikovanými lidmi nemusí být zárukou úspěchu,  
je-li špatně řízena.“ (Veber, 2002, str. 18) 

„Anglickému pojmu „management“ nejlépe terminologicky odpovídá české 

slovo „řízení“. Obvykle se při tom myslí na řízení podnikové, a to ve smyslu cílově 

orientovaného zvládnutí celku i jednotlivých funkcionálních činností firmy (např. 

prodejní vědeckovýzkumná, výrobní, vývojová, finanční a další aktivita). V současné 

světové literatuře lze snadno najít desítky, ba stovky slovních vysvětlení a definic pojmu 

„management“. Na straně jedné se snaží co nejpřesněji a nejvýstižněji vymezit jeho 

obsahovou náplň, na straně druhé však přispívají k značné nejednotnosti a různé 

interpretaci, co máme pod slovem „management“ chápat.“ (Vodáček, 2005, str. 15) 
2.1.1 Postavení manažera 

Vodáček (2005) uvádí, že dříve byli pod pojmem „manažer“ chápáni pracovníci, 

kteří nesli zodpovědnost za práci ostatních a měli k tomu i odpovídající pravomoc, ale 
 i zodpovědnost. Dále uvádí, že dnešní literatura se přiklání spíše k pojetí  
P. F. Druckera, který zdůrazňuje, že být manažerem je především profese, jejíž nositel 

je zodpovědný za dosahování cílů jednotek (útvarů, kolektivů), které mu organizace 
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svěřila, včetně účasti na jejich tvorbě a zajištění. K tomu všemu využívá kolektiv 

spolupracovníků. 
„Postavení manažera v procesu řízení můžeme znázornit schématem vlastník – 

manažer – zaměstnanec. Někdy se namítá, že toto schéma je nepřesné, protože manažer 

je vlastně také jenom zaměstnancem. To je sice pravda, ale manažer je specifickým 

zaměstnancem jak výší platu, tak i pravomocemi a odpovědností. V původním malém 

soukromém rodinném podniku, kde vlastník býval jediným zaměstnancem, splývala role 

zaměstnance, manažera i vlastníka. Jak se postupně podniky zvětšovaly, všechny tři role 

se osamostatňoval, nejprve se oddělila profese zaměstnance, později u velkých podniků 

došlo k oddělení a vzniku samostatné funkce manažera.“ (Veber, 2002, str. 20) 
Veber (2002) popisuje pohled na chápání úloh takto: 

 vlastníci: rozhodují a schvalují strategické záměry organizace, dohlížejí 

nad činnostmi manažera (zvláště nad plněním strategických záměrů), 
sledují výkonnost organizace; 

 manažeři: mají dominantní postavení v řízení organizace, řídí běžnou 

provozní činnost, mají na starosti koncepce rozvoje organizace, starají se 

o finanční zdraví; 
 zaměstnanci: realizují stanovené úkoly, ale také poskytují příslušné 

informace a další podklady, které jsou nutné pro řízení organizace. 
Manažeři jsou odpovědní za plnění úkolů, které vyžadují řízení dalších členů. 

Rozsah obtížnosti těchto úkolů, stejně jako postavení manažerů v organizacích, se liší 

dle organizace. 
„Role manažera se v našich podmínkách stále výrazněji odvíjí od procesu 

vytváření  
a dalšího aktivního rozvíjení podnikatelsky orientovaného chování organizace. Efektivní 

fungování organizace, dosahování stanovených cílů a s tím spojená kvalita produkce  
a stupeň prosperity vyžaduje od managementu resp. od manažera, jako jeho gestora  
a profesionálního odborníka, zvládnutí komplexu náročných úkolů.“ (Čáslavová, 2009, 

str. 13) 
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2.1.2 Úrovně managementu 

Manažeři jsou považováni za rozhodující činitele v řízení organizace, proto je 

velmi důležitý jejich výběr a výchova. Na jejich kvalitě závisí určení podnikatelských 

záměrů, způsob a úroveň řízení lidí, ale také hospodářská situace a účelnost 

organizačního uspořádání. 
„Jak se stávaly podnikatelské subjekty i neziskové organizace rozsáhlejšími  

a členitějšími, rozšiřovaly předmět své činnosti atd., tak se zvyšovaly nároky na jejich 
řízení a členění managementu.“ (Veber, 2002, str. 21) 

Dále Veber (2002) uvádí tři úrovně, do kterých se manažeři v současné době 

dělí: 
 Manažeři první linie: jedná se o manažery, kteří jsou pouze o stupínek 

výš nad výkonnými pracovníky. Jedná se o předáky, mistry, vedoucí 

dílen, apod. 
 Střední manažeři: jedná se o velmi početnou a rozmanitou skupinu 

řídících pracovníků. Jejich největší náplní, která jim zabírá přibližně 40% 

jejich pracovního času, je poskytování a získávání informací. Řadí se 

sem manažeři závodů a vedoucí různých útvarů prodeje, prodeje, 
personalistiky, atd. 

 Vrcholoví manažeři: také se jim říká top manažeři, kteří zpravidla 

reprezentují pracovníky, kteří mají na starosti koordinaci a usměrňování 

všech činností a vytváření koncepce určité organizační jednotky. Na 

jejich práci závisí konečné výsledky. Jsou relativně odděleni od 

organizace a přebírají odpovědnost za vlastníky. Jejich těsnou vazbou na 

vlastníky je vytvořeno jejich zvláštní postavení v hierarchii řízení. 
2.1.3 Proces managementu  

2.1.3.1 Plánování  

Jedná se o manažerskou aktivitu, která je zaměřená na budoucí rozvoj 

organizace. Určuje, čeho a jak má být dosaženo, co má být dosaženo, nikoliv ohlížení 
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za tím, co se již stalo. Má přímý vliv na organizační činnost, snižuje rizika, rozvíjí 

organizace i manažery. Také ale ovlivňuje integraci a koordinaci. 
„Plánování je výchozím bodem, který předchází výkon všech ostatních 

manažerských činností. Je tomu tak proto, že plánování obsahuje vymezení cílů  
a naznačení cest, jimiž má být těchto cílů dosaženo. Dosažení cílů bezprostředně závisí 

na realizaci ostatních manažerských funkcí – na vedení, koordinaci, organizování, 

komunikaci, kontrole.“ (Veber, 2002, str. 51) 
Bělohlávek (2006) uvádí, že do plánování by se měli zapojit všichni manažeři, 

tedy ze všech stupňů řízení. A to především z důvodu, že každý manažer určuje cíle, 

rozhoduje, jakým způsobem se jich dosáhne a kdo který úkol vykoná.  
„Plán může mít řadu způsobů svého vyjádření, např. formální dokument 

schválený poradou vedení organizační jednotky, počítačově uchovávaný soubor údajů, 

záměr v hlavě vedoucího pracovníka, ústní domluva členů pracovního týmu. Klíčovými 

body však vždy jsou cíle, postupy a zdrojové předpoklady jejich dosažení, měřítka 

kontroly a hodnocení dosažených výsledků. Plánování je jedním z podstatných 

východisek úspěšné podnikatelské činnosti. Do jaké míry splní toto poslání, závisí na 

tvůrčí schopnosti a motivaci lidí dobrý plán vytvořit, informačně zajistit a realizovat,  
a to včetně využití v návazných manažerských funkcí.“ (Vodáček, 2005, str. 72) 
2.1.3.2 Organizování  

Organizování patří mezi jednu ze základních manažerských činností. Jedná se  
o cílevědomou činnost, jejíž cílem je uspořádání prvků v systému, jejich aktivity, 

koordinaci  
a kontrolu tak, aby maximálně přispěly k dosažení stanovených cílů. Výsledkem je poté 

organizace, což je zpravidla hierarchické uspořádání celku, kde jsou určené trvalé 

vztahy nadřízenosti a podřízenosti, je zde vymezena působnost, pravomoc, odpovědnost 

apod. 
„I v současných podmínkách představuje organizování, tzn. vytvoření vnitřní 

struktury určitého celku, nedílnou součást manažerské práce. Potřeba organizování 

vyplývá 
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- ze snahy dosáhnout synergetického efektu – většinu výrobních, ale i jiných 

aktivit musí realizovat více lidí; 
- z omezené schopnosti člověka, protože může řídit pouze určitý (omezený) 

rozsah podřízených. 
Proto je nezbytné vymezit vzájemné vztahy mezi lidmi (jednotlivci či skupinami)  

a prostředky při plnění určitých záměrů. Znalost úkolů a vymezení vztahu k ostatním 

pracovníkům představují užitečné předpoklady pro efektivní pracovní výkon.“ (Veber, 
2002, str. 118) 

Organizování bývá považováno za samostatnou manažerskou činnost, která se 

s ostatními funkcemi navzájem silně podmiňuje. 
„Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné 

nezbytné činnosti lidí (jednotlivců, kolektivů) při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo 

její části. Využívá výhod dělby práce (především specializace). Zajišťuje koordinaci 

potřebných činností a vztahů lidí, kteří je provádějí. Řád, disciplínu a způsob 

prováděných činností usnadňuje vymezením pravomoci a zodpovědnosti lidí 

zúčastněných v organizovaných procesech.“ (Vodáček, 2005, str. 104) 
Na celý proces organizování a utváření odpovídajících struktur jsou kladeny 

určité požadavky. Vodáček (2005) poukazuje na starší, ale dodnes používaný model 

amerického odborníka Ernesta Daleho, který je označován jako „OSCAR“. Názvem je 

zkratka požadavků, které mají být tímto procesem zajištěny: 
 O – objectives: cíle podnikatelských činností, 
 S – specialization: specializace, 
 C – coordination: koordinace, 
 A – autority: pravomoc, 
 R–responsibility: zodpovědnost. 
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2.1.3.3 Vedení lidí 

„Manažer je především vedoucím kolektivu lidí. Svou znalostí metod vedení  
a motivace lidí zhodnocuje schopnosti, znalosti, dovednosti a užitečné návyky svých 

spolupracovníků a usměrňuje jejich další profesní a kvalifikační rozvoj.“ (Vodáček, 

2005, str. 156) 
Umění vést spolupracovníky je často považováno za hlavní náplň manažerské 

činnosti. Je to považováno za vědu, která je oceňována jako největší kapitál dobrých 

firem.  
Veber (2002) ve své knize uvádí, že pojem vedení lidí není v manažerské 

literatuře jednoznačně definován, poukazuje na dvě různá chápání. Prvním je dílčí 

manažerská funkce, kdy vedení představuje jednu z důležitých funkcí manažera  
a spočívá v přesvědčování a aktivizaci pracovníků vedoucím pracovníkem tak, aby byly 

splněny stanovené plány, cíle, záměry, úkoly. Tudíž jej přirovnává k pojmu 
ovlivňování, usměrňování pracovníků. Na druhé straně poukazuje na přístupy, kde se 

vedení lidí odlišuje od klasických řídících praktik a dávají důraz na aspekt dlouhodobé 

vize a aktivizaci všech pracovníků k jejímu dosažení. Jako příklad zde autor uvádí 

definici od Johna Kottera: „Vedení definuje, jak by měla vypadat budoucnost, spojuje 

lidi ve jménu budoucí vize a inspiruje je k jejímu dosažení navzdory všem překážkám.“ 
Vedení lidí má smysl v podněcování aktivity a iniciaci k tvořivému  

a podnikatelskému duchu, tedy motivovat pracovníky k takové činnosti, která pokračuje 

dál za disciplinované plnění zadaných úkolů. Dále pak usiluje o rozvoj pracovníků, 

snaží se udržet a zvyšovat jejich kvalifikaci, ale i udržovat dobré mezilidské vztahy na 

pracovišti. V dnešní době je k dostání obrovské množství materiálů, knih, poznatků, 

metod a přístupů, jak toho všeho dosáhnout. 
„V dalším výkladu se posláním manažerské funkce vedení spolupracovníků (lidí) 

bude rozumět vytváření a účinné využívání schopností, dovedností a umění manažerů 

vést, usměrňovat, stimulovat a motivovat své spolupracovníky ke kvalitnímu, aktivnímu, 

popřípadě tvůrčímu plnění cílů jejich práce. Nejde jen o pouhé plnění zadaných úkolů, 

ale i další činnosti, zabezpečující prosperitu firmy. Patří sem zejména iniciativní, 

aktivní a tvůrčí naplňování cílů vnější a vnitřní podnikatelské činnosti.“ (Vodáček, 

2005, str 156) 
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2.1.3.4 Kontrolování 

Jedná se o kritické zhodnocení momentálního stavu s ohledem na řídící záměry. 

Jde především o zjištění, zda bylo dosaženo shody kontrolované reality vůči 

požadavkům.  
„Kontrolní činnosti využívají manažeři na všech úrovních řízení jako určité 

formy zpětné vazby, jejímž prostřednictvím mají získat objektivní představu o řízené 

realitě (plnění plánovaných záměrů, stupni realizace přijatých rozhodnutí). Podstatou 

kontroly je kritické zhodnocení reality s ohledem na řídící záměry. Na základě tohoto 

posouzení jsou přijímány příslušné kontrolní závěry.“ (Veber, 2002, str. 92) 
„Význam kontroly spočívá zejména v zaměření energie organizace žádoucím 

směrem, monitorování, hodnocení a ovlivňování organizačního chování, koordinování 

činností členů organizace a snižování manažerské nejistoty.“ (Bělohlávek, 2006,  
str. 159) 

Vodáček (2005) ve své knize uvádí, že hlavním posláním kontrolování je včasné  
a hospodárné zjištění, rozbor a přijetí závěrů k odchylkám, jež v řízeném procesu 
charakterizují rozdíl mezi záměrem a realizací. Dále zde pak autor přirovnává 

kontrolování k „siamskému dvojčeti“ plánování. „Na rozdíl od některých interpretací 

kontroly, jak byly v naší ekonomice obvyklé, je kontrola jako manažerská funkce 

chápána šířeji. Nemá jen charakter prověřování a případných následných represivních 

opatření. Spíše zdůrazňuje rozborový charakter, který často splývá s některými 

analytickými činnostmi, nezbytnými pro rozhodovací a implementační fáze sekvenčních 

manažerských funkcí.“ (Vodáček, 2005, str. 188). 
2.1.4 Manažer a zaměstnanci 

„Z druhých lidí dostanete to nejlepší tehdy, když vydáte to nejlepší, co je ve vás 

samotných.“ 
Zig Ziglar 

Jak je již z výše napsaných kapitol jasné, tak manažer má ve firmě či organizaci 

plno funkcí, které jsou ještě doplněny následujícími: 
 výběr zaměstnanců, 
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 motivace, 
 hodnocení, 
 odměňování, 
 osobní rozvoj  
 a další. 

2.1.4.1 Výběr zaměstnanců 

Přímému výběru zaměstnanců předchází ještě definování požadavků, které se 

týká dvou oblastí, a to plánování lidských zdrojů a definování konkrétních požadavků 

na obsazení dané pracovní pozice. Tato fáze je velmi důležitá, a když se provede 

správně, můžeme předejít několika komplikacím a nepříjemnostem, mezi které patří 

např. hlášení uchazečů s nedostatečnými kompetencemi, nespokojenost výkonných 

manažerů s prací personalistů, ale i tomu, že uchazeči nebude nabízena jiná práce, než 

by měl ve skutečnosti vykonávat. 
Samotný výběr zaměstnanců se skládá z několika kroků. Prvním z nich je 

selekce životopisů, což je práce personalistů. Může následovat selekce pomocí 

telefonického rozhovoru, kde dochází k ujasnění a potvrzení pravdivosti informací 

z životopisu (např. komunikační úroveň v cizím jazyce apod.). Poté již následuje osobní 

pohovor s uchazečem, který provádí personalista, přímý nadřízený potencionálního 

zaměstnance, případně odborník z oblasti, jejíž znalost musí být prokázána. Může se 

jednat o tři na sobě nezávislé pohovory nebo pouze o jedno setkání, kde jsou všichni tři 

hodnotitelé. Součástí osobního pohovoru může být i testování uchazeče, případně může 

probíhat i jako samostatné kolo výběrového řízení. Toto testování může mít hned 

několik podob. Mezi nejnáročnější jak finančně, tak i časově patří tzv. assessment 

centra, kde se provádí hodnocení pomocí různých modelových, testových a jiných 

situací za pomoci interních i externích hodnotitelů. Dále se může jednat  
o psychologické testy dovedností, chování v krizových situacích, apod. Toto testování 

záleží většinou na nabízené pozici, proto si některé pohovory vystačí i se zadáním 

praktických úkolů nebo modelovými situacemi. 
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2.1.4.2 Motivace 

Proces motivace nebo také stimulace v sobě zahrnuje tři fáze: 
 vzbuzení zájmu, 
 udržení zájmu, 
 nasměrování zájmu k požadovanému cíli. 

Úkolem leadera je rozpoznat vnitřní pohnutky podřízených a naladit je do 
harmonie s úkoly pro firmu či organizaci. Toho může dosáhnout třemi způsoby: 

 „Vybírat správné lidi na správnou pozici (aby je práce, kterou budou 

vykonávat, bavila, naplňovala. 
 Zadávat správné úkoly správným lidem (tvůrčí úkoly tvůrčím lidem, 

týmové úkoly týmovým hráčům atd.). 
 Zadávat úkoly správným způsobem (nemáme-li pro zaměstnance 

motivující úkol, je potřeba mu daný úkol zadat motivujícím způsobem, tj. 

v souladu s jeho motivačním založením).“ 
(Pilařová, 2016, str. 74) 

2.1.4.3 Hodnocení  

Poskytování zpětné vazby je pro leadera velmi účinným nástrojem pro 

ovlivňování výkonu a chování zaměstnanců. Může být provedeno formálně, kdy je 

stanoven formální postup, periodizace, jsou definována měřitelná kritéria, dopady 

hodnocení. Výstupem je poté dokument, v němž jsou zaznamenány výsledky 

hodnocení, případná nápravná opatření, dopady na mzdu a rozvoj, podmínky dalšího 

setrvání na pracovišti, případně další cíle. Nebo může být provedeno neformálně, kdy se 

hodnocení provádí dle aktuální potřeby, ihned po realizaci úkolu nebo vzniku problému. 

Pro neformální hodnocení nejsou definovány pravidla a postupy.  
V rámci hodnocení můžeme hodnotit výkon, kdy se jedná o výsledek určité 

pracovní činnosti, dosažený v daném čase a za předem daných podmínek. Hodnocení 

výkonu je provázáno se systémem odměňování a rozvoje, výkony jsou odměňovány 

prostřednictvím pohyblivé složky mzdy a v rámci rozvoje jsou rozvíjeny znalosti  
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a dovednosti potřebné k podání požadovaného výkonu. Dále můžeme provádět 

hodnocení kompetencí, které je velmi cenným nástrojem řízení lidských zdrojů, ale není 

využíváno ve všech organizacích a to především pro náročnost tvorby kompetenčních 

modelů a objektivně měřitelných kriterií. 
2.1.4.4 Odměňování  

Systém odměňování je v kompetenci personalistů, avšak manažeři a leadeři jsou 
často přizvání k součinnosti. Systém odměňování nám může pomoci při vedení lidí, 

především při ovlivňování jejich motivace, výkonu, ale i chování. Vytvořili jsme si 

kvalitní a objektivní kritéria pro hodnocení kompetencí a výkonu, pak k němu 

v systému odměňování již jen přiřadíme patřičnou finanční hodnotu. Výše celkové 

mzdy je stanovena v souladu s hodnotou dané práce a její tržní hodnotou, proto je podíl 

mezi fixní a variabilní položkou mzdy rozdílný pro různé pracovní pozice. 
Je dobré si uvědomit, že do systému odměňování nepatří pouze peněžní odměny, 

tedy fixní a variabilní složka mzdy, ale řadíme sem také zaměstnanecké výhody, které 

mají velký vliv na stabilizaci zaměstnanců, tj. jejich motivace k setrvání ve firmě. Dále 

sem také patří nepeněžní odměny jako např. uznání, ocenění, motivační pochvaly, apod. 
2.1.4.5 Osobní rozvoj 

„Podstatou rozvoje je zajištění takových kompetencí a na takové úrovni, která 

zaměstnanci umožní výkon současných a v budoucnu naplánovaných úloh a rolí. Rozvoj 

zaměstnanců je možné realizovat interními zdroji (interní školitel, interní kouč, garant, 

manažer, mentor) nebo externími lektory a kouči (zejména potřebujeme-li získat nějaké 
 know-how, které firma nemá). Interní rozvoj bývá nejčastěji realizován prostřednictvím 

koučovaní, mentorování, asistování, demonstrování, instruktáže. Při externím rozvoji 

jsou použity modelové situace, případové studie, videotrénink, přednáška a další 

metody, zaměřené na získání a rozvoj znalostí a dovedností.“ (Pilařová, 2016. Str. 134) 
Rozvoj celkově spočívá v poskytování příležitosti k učení, rozvoji, odbornému 

vzdělávání za účelem zlepšení výkonu jedince, týmu a také celé organizace. 
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2.2 Leadership 

„Leadership je jedním z nejsledovanějších a rovněž nejméně pochopených 

fenoménů na světě.“ (Burns, 2012, str. 4) 
„Leadership byl identifikován jako jeden z nejčastěji studovaných témat z oblasti 

literatury sportovního managementu. Navzdory objemu prací dokončených v této 

oblasti, je většina pouze teoretická a popisná. Navíc je většina výzkumů o vedení ve 

sportu zaměřená na trenéry, nikoliv sportovní manažery.“ (volný překlad autora, Hoye, 
2004, str. 55) 

Leadership je v posledních letech často skloňovaným slovem a přesto často 

špatně interpretovaným. Narůstá však zájem se o leadershipu stále více dozvědět.  
Napsat zcela přesnou a jednoznačnou definici však není vůbec snadné. Jedná se 

totiž o prolnutí hned několika oborů a to nejen historie, ekonomie, politologie, ale  
i psychologie a sociologie. Leadership nebo také používané vůdcovství neboli vedení 

lidí je proces, při kterém leader – vůdce určuje směr pro skupinu lidí, kdy využívá různé 

metody, díky kterým docílí daného úkolu. 
Jednoduchou charakteristikou leadershipu je snaha přimět lidi dělat zadané 

úkoly ochotně. „Vedení může být založenou působení osobnosti nebo může být jen 

kategorií chování.“ (Dědina, Cejtharm, 2005, str. 94) 
„Vést znamená podle Oxford English Dictionary „způsobovat, aby někdo 

s někým šel, … poskytovat vedení, návod.“ Lídři určují směr a získávají lidi pro to, aby 

je následovali.“(Armstrong, 2008, str. 28) 
2.2.1 Historie  

Vývoj v oblasti vedení lze rozdělit na trendy užívané před 20. stoletím, kdy se 

jednalo o přelom v této problematice, a z nedávné minulosti. Než došlo ve 20. století 

k přelomu, hovořilo se především o potřebě silných osobností a byla zdůrazňována 

jejich potřeba a role v kolektivu. Jedná se o Teorie Velkých osobností (Great-Man 
Theories), které vycházejí ze zkušeností z let dávno minulých a to především z příběhů 

o výjimečných osobnostech jako byli Mojžíš, Johanka z Arku, Napoleon III nebo 
z období 19. století Gándhí. Z teorie vyplývá, že lidé byli vedeni nadprůměrnými 

jedinci, kteří určovali chod dějin pomocí ovlivňování mas. 
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První zmínku o existenci slova „leader – vůdce“ dokládá Oxfordský slovník 

z roku 1933. K samotnému zkoumání tohoto jevu z pohledu ekonomie došlo až 

začátkem 20. století. K samotné aplikaci leadershipu začalo docházet až v 80. a 90. 
letech minulého století a to ve velkých amerických subjektech, k čemuž se následně 

začala přiklánět i Evropa a Japonsko. 
2.2.2 Manažer řídí, leader vede 

„Současná manažerská literatura s vysokou frekvencí používá, a přitom více 

nebo méně diferencuje mezi obvyklým funkčním vedením spolupracovníků 

(„managementship“) a jeho tvůrčí verzí určité formy „vůdcovství“ („leadership“). 

Návazně na diferenciaci mezi „managementship“ a „leadership“ se vymezují i jejich 

nositelé. Pro první jsou to manažeři, pro druhé jsou to tvůrčí vedoucí, resp. „lídři“. 

Bohužel při studiu některé manažerské literatury je vhodné si uvědomit, že někdy 

v používání obou pojmů vznikají nepřesnosti, dokonce i záměny.“ (Vodáček, 2005,  
str. 178) 

Abychom se mohli přesně orientovat v problematice leadershipu, je potřeba si ze 

začátku upřesnit několik hlavních pojmů, aby nedošlo k záměně. Často se totiž stává, že 

dochází k jakémusi manažersko-leadershipovému mixu, kdy dochází k prolnutí dvou 

odlišných, ale i vzájemně se proplétajících pojmů, manažer a leader.  
Slovo manažer má základ v anglickém jazyce – „manage“ v překladu řídit. 

Manažer je tedy ten, kdo vede, efektivně řídí a udržuje fungující systém. „Řízení se týká 

dosahování výsledků pomocí efektivního získávání. Rozdělování, využívání  
a kontrolování všech potřebných zdrojů, tedy lidí, peněz, zařízení, budov a vybavení, 

informací a znalostí.“ (Armstrong, Stephens, 2008, str. 17) 
Slovo leader má také základ v anglickém jazyce – „lead“ v překladu vést. Leader 

je člověk, který systém řízení zásadním způsobem vytváří, rozvíjí nebo mění jeho 

podobu a směr orientace. „Vedení se zaměřuje na nejdůležitější zdroj, tj. na lidi. Je to 

proces vytváření a sdělování vize budoucnosti, motivování lidí a získávání jejich 

oddanosti a angažovanosti.“ (Armstrong, Stephens, 2008, str. 17) 
Rozdíl mezi těmito pojmy je velmi důležitý. Manažer se zaměřuje hlavně na 

zabezpečování, rozdělování, využití a kontrolování zdrojů, ale tam, kde jsou zapojováni 

lidé, což je téměř vždy, je nemožné dosahovat zadaných výsledků bez zabezpečení 
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efektivního vedení. Nestačí tedy mít dobrého manažera zdrojů, ale musíte také mít 

dobrého leadera lidí. 
Mezi manažerem a leaderem jsou dvě základní odlišnosti. Manažer je jakýmsi 

specialistou na hospodaření a výkon, kdežto leader na správné usměrňování potenciálu 

a jeho navýšení a to zvláště v oblasti lidských zdrojů. Velmi zjednodušeně řečeno, 

manažeři se zabývají úkoly, leadeři se zaměřují na lidi. 
Samozřejmě se nabízí otázka, zda není možné, abychom našli manažera  

a leadera v jedné osobě. Nic není nemožné, ale je třeba si uvědomit, že každý je 

specializovaný na jinou oblast. Každý z nich by se měl orientovat v obou směrech, ale 

nemůžeme předpokládat, že někdo, kdo se dlouhodobě specializuje ve vedení lidí  
a týmu, si stejně kvalitně povede i ve směru hospodaření a kontrolování zdrojů, a 

naopak samozřejmě. „Můžete být jmenováni manažerem, ale nestanete se lídrem, dokud 

vaše osobnost, charakter, znalosti a dovednosti při plnění úkolů nejsou uznány 

ostatními. To je naprosto zásadní.“ (Adair, 2009, str. 73) 
„Řídit znamená docílit, aby lidé udělali, co je potřeba udělat. Vést znamená 

docílit, aby lidé chtěli udělat, co je potřeba udělat. Manažeři vyvíjejí tlak. Lídři vyzývají 

k následování. Manažeři rozkazují. Lídři komunikují.“ (Covey, 2006, str. 341) 

 
Obrázek 1 Leadeři a manažeři 

Zdroj: Rozdíl ve složení mezi manažery a lídry (O´Neill, 2011, str. 19) 
„V organizacích mají lidé obyčejně jednu ze tří podstatných rolí: producent, 

manažer nebo lídr. Každá role je pro úspěch organizace důležitá. Například pokud není 

producent, velké ideje a vysoká předsevzetí nebudou naplněna. Práce jednoduše nebude 
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vykonána. Tam kde není manažer, tam je konflikt mezi rolemi, které jsou dvojznačné; 

každý se snaží být nezávisle pracující producent, který operuje jen s několika 

zavedenými systémy nebo procedurami. A když není lídr, není ani vize a vytyčení směru. 

Lidé začnou ztrácet smysl svého poslání. I když je každá role v organizaci důležitá, role 

lídra je nejdůležitější. Bez strategického vedení mohou sice lidé z povinnosti šplhat po 

„žebříčku úspěchu“, ale když se dostanou na vrcholek, zjistí, že žebřík byl opřen  
o protilehlou zeď.“ (Covey, 2003, str. 261)  

„Jasno do dané situace vneseme, když si uvědomíme, že výraz leader souvisí 

s rolí, kdežto výraz manažer s pracovní pozicí. Leaderem se člověk stává neformální 

(přirozenou) cestou, a to tak, že získává své následovníky, kteří jsou ochotni respektovat 
jeho vliv. Manažerem se člověk stává formální cestou, tedy tak, že je kompetentní 

osobou (orgánem) na danou pozici ustaven, je mu delegována potřebná pravomoc 

disponovat se zdroji a jsou mu (zpravidla) přiděleni jeho podřízení. Leader přestává být 

leaderem, pokud je svými následovníky opuštěn, manažer přestává být manažerem, když 

je z manažerské pozice odvolán.“ (Blažek, 2014, str. 191) 
2.2.3 Podstata leadershipu 

Jak již bylo výše napsáno, leadership znamená vůdcovství, ale nelze pokládat 

pouze za vůdcovství. Leader je člověk, kterého lidé následují a následovat hlavně chtějí, 

aniž by je k tomu musel někdo nutit nebo jim vyhrožovat. Jedná se o jedince, co má 

vizi, určuje směr a zná správnou cestu kudy jít. Je to někdo, kdo je vždy vpředu, aby 

ostatní vedl, ale zároveň pomáhá najít cestu těm, kteří bloudí, nebo jim už nestačí dech. 

Leader je tím správným příkladem hodným následování. 
„Podstatou leadershipu není osvojení si několika nových dovedností či taktik 

vedení, byť v mistrové interpretaci, ale celková změna myšlení, chování a jednání 

osobnosti. Jde o připravenost a chuť spolupracovat a pozitivně ovlivňovat a kultivovat 

druhé.“ (Stýblo, 2013, str. 15) Na to je potřeba především odhodlání, zdravé 

sebevědomí, značná osobní síla, ale také vytrvalost.  
Odborníci si také pohrávají s myšlenkou, že pokud si podnik nenajde nebo lépe 

nevychová své leadery, kteří budou schopní se adaptovat v konkurenčním světě, mohou 
se záhy ocitnout v konkurenční pasti. Nepřežije to ten nejchytřejší z leaderů, ale ten, 

který bude nejschopnější se adaptovat na změny, tedy ten, kdo se vyvíjí. 
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Dalším významným předpokladem je schopnost sebeřízení, tedy řízení sebe 

sama – „selfmanagement“ k dosahování optimálních osobních cílů. Pokud tedy člověk 

dokáže dobře a správně vést sám sebe, má dobré předpoklady vést i druhé a stát se 

dobrým leaderem.  
Posilování odpovědnosti za svoje výsledky neboli zmocňování – 

„empowerment“ znamená poskytnutí řídícího prostoru. Pracovník vstupuje do procesu 
řízení jako partner, stává se vlastníkem procesu. Pouze takto lze směřovat potenciál 

vedených lidí k reálnému cíli a světová praxe dokazuje, že toho lze nejefektivněji 

dosáhnout právě pomocí „měkkých dovedností“, které se opírají o sociální dovednosti, 

rozhodně tedy ne silovým vedením. „Právě měkké vedení spolu s mentální odolností 

vytvářejí úspěšné předpoklady (avšak nejsou ještě zárukou) pro úspěšný leadership. 

Ukazuje se, že právě tam míří střelka kompasu leadershipu prvních dekád 21. století.“ 

(Stýblo, 2013, str. 16) 
„Leadeři pomáhají sami sobě a ostatním dělat správné věci. Oni nastavují směr, 

vytvářejí inspirující vize a vytvářejí něco nového. Leadership je o zmapování, kam je 

potřeba jít „vyhrát“ jako tým nebo organizace, a to je dynamické, vzrušující  
a inspirující. Avšak, zatímco leadeři nastavují směr, musí také použít manažerských 

dovedností vést své lidi na správné místo, hladkým a efektivním způsobem.“ (volný 

překlad autora, https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_41.htm).  
2.2.4 Složky systému vedení 

„Vize, poslání a hodnoty neziskových sportovních organizací jsou páteří operací 

a strategického rozvoje, protože každý z nich nabízí zdůvodnění a směr organizace.“ 
(volný překlad autora, Kerwin, 2014, str. 646) 

Plamínek (2000) ve své knize uvádí, že aby byl leadership efektivní, je potřeba 

vytvořit systém, který bude schopný se přizpůsobovat měnícím se podmínkám. 

Jednotlivé složky tohoto systému by měly být jasně definovány a využívány tak, aby se 

mohly měnit a vyvíjet. Popisuje tedy následující složky: 
2.2.4.1 Vize  

Vedení firmy mívá zpravidla nějakou představu o tom, jak by měla jejich firma 

vypadat ve vzdálenější budoucnosti. Zpravidla nemívají dost času na to, aby si o nich 
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pohovořili s ostatními, nebo si vědomě a systematicky promýšleli. Podobné představy 

se přitom liší od člověka k člověku, je to přirozené. Tyto představy na sebe velmi často 

narážejí při řešení operativních úloh, což znamená, že i kdyby nebyly vědomě 

promyšlené, tak ve skutečnosti reálně existují a tím působí na jednání zaměstnanců. 
„Vize představuje cílový stav, kterého hodláte dosáhnout v budoucnosti.“ 

(Plamínek, 2000, str. 196) 
Je však velmi důležité si o těchto vizích promluvit. Rozhovory na toto téma, tedy 

jak by měla firma (instituce, pobočka, oddělení, tým,…) vypadat, až dojde nějakému 

klíčovému okamžiku, například až budeme výsledky své práce někomu předávat, jsou 

velmi užitečné. Pokud jsou tyto rozhovory vedeny zkušeným facilitátorem, mohou být 

formulovány společné představy, čímž vzniká vize, slovo tolik frekventované 

v dnešních teoriích managementu. 
Takto vytvořená vize může být spíše jen zviditelnění pocitů než výsledkem 

racionálních úvah. Tyto vize mohou být často velmi vzletné a vznešené (nebude nic, co 

bychom nezvládli) nebo se mohou držet více při zemi (budeme určovat průběh v daném 

segmentu trhu). Tak či tak vyjadřují spíše obecné naladění rozhodujících lidí ve firmě 

než měřitelné údaje. Jsou sice pomocné k vzájemnému pochopení a vytvoření 

spojenecké atmosféry ve firmě, ale neukazují nic konkrétního, co by měli lidé dělat. 

Upřesnit tuto vizi bychom mohli formulovat jako záměr. 
2.2.4.2 Záměr  

Záměr si již nemůže dovolit nejasnost vize. Se specifikací záměru vstupuje do 

procesu rozum. Pocitová vize (nic není nemožné) je v tomto procesu již racionálně 

opracována do podoby měřitelných parametrů (na požadavky klíčového zákazníka 

budeme reagovat dodávkou zboží do určitého časového intervalu). 
„Záměr také představuje cílový stav, kterého hodláte dosáhnout v budoucnosti. 

Na rozdíl od vize, jež spočívá spíše na pocitech a intuicích, lze záměr měřit, takže může 

oslovovat racionálnější složky našeho chování. Vize a záměr se podporují a doplňují, 

jedno nemůže plně nahradit druhé.“ (Plamínek, 2000, str. 197) Záměr jednoznačně 

určuje, kam hodláme dlouhodobě směřovat. Z tohoto důvodu musí být zcela konkrétní  
a musí umožňovat průběžnou kontrolu, zda k němu firma směřuje a jakým tempem. 
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Racionálně formulovaný záměr nás již přesněji usměrňuje do budoucna. Na 

rozdíl od mlhavé vize se může stát oporou při rozhodování v obtížných a krizových 

situacích. Neohraničená otázka „Co budeme dělat?“ je v tomto procesu převedena na 

přesnější znění „Který postup bychom měli zvolit, abychom dosáhli hodnot, které určují 
náš záměr?“. 

Abychom stanovili závěr, musíme znát alespoň přibližný časový rámec, ke 

kterému jej budeme vztahovat, a také zvolit vhodné parametry, díky nimž bude záměr 

definován. Při výběru parametrů bychom měli brát zřetel zejména na to, aby byly 

správně a úplně vyjádřeny zájmy všech významných skupin, které se točí kolem firmy. 
„Zpravidla jde především o trojí nositele zájmů: o lidi, kteří do firmy investovali peníze 

a očekávají od ní výsledky (například akcionáři), o lidi, kteří využívají vnější firemní 

produkty (tedy o zákazníky), a o lidi, kteří tyto produkty a výsledky vytvářejí (tedy  
o zaměstnance, management a další lidi spjaté s firmou.“ (Plamínek, 2000, str. 197) 

Pokud máme jasno, jaké parametry chceme sledovat, můžeme k nim přiřadit 

žádané hodnoty pro daný cílový okamžik. Soubor hodnot námi vybraných parametrů 

v určeném časovém horizontu poté definuje záměr firmy. 
Naše vize a záměry se mohou v průběhu času měnit. Není tedy na škodu s k nim 

čas od času vrátit a zkontrolovat, zda veškeré prvky vize a parametry záměru a jejich 

cílové hodnoty stále stejně dobře odpovídají situaci v daném stadiu vývoje firmy. 
2.2.4.3 Status quo 

Když již přesně víme, co chceme, můžeme se začít věnovat tomu, co jsme a co 

máme. Ve světle námi vybraných parametrů, jež popisují záměr firmy, můžeme 

vyhodnotit současný stav – status quo. 
„Status quo je současný stav, ze kterého vychází vaše cesta k naplnění vize  

a záměru.“ (Plamínek, 2000, str. 198) 
Rozdílem mezi současnou a cílovou hodnotou parametru záměru je cesta, kterou 

chceme projít. „Rozdíl mezi cílovou a současnou hodnotou každého parametru záměru 
určuje jednu složku vektoru žádoucího pohybu. Kompletní vektor je mnohorozměrný – 
má tolik složek, kolik parametrů má záměr.“ (Plamínek, 2000, str. 198) 
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Plamínek (2000) toto vysvětluje na jednoduchém příkladu, kde firma plánuje, že 

jejich výrobky bude znát 90% české populace, nyní o nich ví pouze 20%. Tudíž ze 

současnosti do budoucnosti vede cesta, během níž se musí zvýšit podíl o 70%. Tento 

posun popisuje vektor v jednosměrném prostoru. Parametrů k dosažení budoucnosti 

bude samozřejmě více, tudíž vektor bude také vícerozměrný, pro n parametrů se bude 

jednat o n-rozměrný prostor.  
Tyto rozměry nejsou vzájemně nezávislé, často se skutečně nebo zdánlivě 

popírají, což činí úvahy o naplnění záměru složitými. Naplnění je závislé nejen na 

vnitřních poměrech firmy, ale také na vnějších okolnostech. Je tedy potřeba ohlídat, aby 

se do systému navržených parametrů nedostal nějaký rozpor. 
2.2.4.4 Poslání  

Nyní víme, čeho chceme dosáhnout, máme stanoven i způsob, jak poznáme 

úspěch či neúspěch. Je tedy na čase se zaměřit na to, jakým způsobem můžeme dojít 

k naplnění záměru. Při hledání odpovědi na tuto otázku začínáme na stejné úrovni jako 

u vize, tedy na úrovni pocitů a emocí. Hned ze začátku nechceme dojít ke konkrétním 

metodám, ale jde nám o jakési citové souznění klíčových lidí ve firmě. 
Promluvit si na téma velmi obecného popisu způsobů a zásad, jak se firma hodlá 

chovat ve svém vnitřním i vnějším prostředí. Výsledkem těchto úvah je „poslání“, což 

je jakýsi soubor pravidel, jimiž se hodlá firma řídit za naplněním své vize. 
„Poslání můžeme chápat jako soubor pravidel, který vede firmu ze současnosti, 

tj. od status quo, do budoucnosti, tedy k naplnění vize.“ (Plamínek, 2000, str. 200) 
Naše poslání nemusí být nějak dlouhé a rozhodně by nemělo řešit detaily 

postupu nebo rozebírat podrobnosti. Obsahuje pouze klíčová slova a vychází 

samozřejmě z vize a svou obecností vizi v systému vedení firmy odpovídá. Stejně jako 

má vize svůj protipól v záměru, tak i poslání má svůj měřitelný protipól a tím je cesta. 
2.2.4.5 Cesta  

Cesta vychází z konkrétní roviny problematiky, která je vyjádřena záměrem. 

V této konkrétní rovině problematiky již nejde o obecná metodická pravidla, ale  
o konkrétní popis trasy, kterou musí firma projít, aby naplnila svůj záměr.  
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„Slovem cesta v této kapitole označuji způsob, jakým je dosahováno naplnění 

záměru. Cesta má k záměru stejný vztah jako poslání k vizi. Stejně jako záměr (a na 

rozdíl od poslání) je spíše racionální a měřitelná než intuitivní a obecná. Jejím 

konkrétním obsahem není vedení, nýbrž řízení.“ (Plamínek, 2000, str. 201) 
Poslání nepopisuje detailně cestu, ale zadává pro ni klíčová pravidla. Hlavní 

smysl správně stanoveného poslání a dobře definované cesty se ukáže až při 

rozhodování v obtížných situacích. Poté se poslání stává základním kritériem 

rozhodovacího procesu hlavně v případech, pokud se jedná o dlouhodobou strategii. 

Naopak cesta pomáhá při rozhodování o běžných operativních záležitostech. 
Také k poslání a cestě bychom se měli průběžně vracet a ověřovat, zda stále 

správně vyjadřují potřeby firmy a, pokud je to na místě, tak je upravovat s ohledem na 
vývoj firmy nebo jejího prostředí.  
2.2.4.6 Cíle  

Pokud se vrátíme k záměru, zjistíme, že je příliš vzdálený na to, aby mohl hrát 

roli každodenního stimulu k práci, natož aby mohl přesně určovat, co přesně máme 

dělat v kratších časových úsecích. Na tyto role stanovujeme postupné cíle.  
Cíle se častěji vztahují k určitým termínům a také stanovují očekávané hodnoty 

základních parametrů, jež jsou součástí definice záměru, a často i dalších, pomocných 

parametrů. 
Správně stanovené cíle mají věcný obsah, příslušný termín a člověka, který je 

odpovědný za jejich splnění. Takový člověk nemusí na dosažení cílů pracovat přímo, 

může delegovat, ale je odpovědný za to, že budou probíhat aktivity směřující k těmto 

cílům. V popisech cílů se často objevuje i stupně priorit pro daný cíl, což poukazuje na 

relativní důležitost pro naplnění firemní vize, resp. záměru. Jedná-li se o skupinové cíle, 

mívají podobu tabulky, kde jsou přehledně shrnuty všechny parametry, tedy názvy cílů, 

o jakou se jedná priority, termín dosažení a odpovědnou osobu. 
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2.2.4.7 Zpětné vazby 

Aby mohl celý systém fungovat, musí probíhat systematický monitoring 

výsledků. Některé parametry je potřeba sledovat průběžně. Výsledky jsou pak 

srovnávány s očekávanými hodnotami parametrů, popisujících cestu k naplnění záměru. 
Veškeré odchylky jsou vyhodnocovány a ty, které jsou považovány za 

významné, poté vstupují do úvah, zda není potřeba změnit způsob dosahování cílů, 

případně zda není potřeba změnit samotné cíle.  
„Zavedením zpětných vazeb vnášíme do systému prvek učení se z firemních 

zkušeností. Tento prvek je základem pro získání rozhodujících vlastností pro postup na 

špici tržního pelotonu, protože podmiňuje stabilitu a dynamiku firmy.“ (Plamínek, 2000, 

str. 203) 
2.2.5 Charakteristika leadera 

Každá organizace, ale i každá situace, si vyžaduje různé kvality leaderů, 

výzkumy však ukázaly, že řadu generických, druhových charakteristik a schopností by 

měli mít všichni leadeři společné.  
2.2.5.1 Kvality leadera 

Leader by měl mít hned několik kvalit, které uvedl John Adair (Armstrong, 

Stephens, 2008, str. 31): 
 „nadšení – pro plnění cílů, které lídři mohou sdělovat jiným lidem  

a přenášet je na ně, 
 sebedůvěra – víra v sebe, kterou opět mohou vnímat a chápat (nesmí to 

však být přehnaná sebedůvěra, která vede k aroganci), 
 houževnatost a vytrvalost – lídr musí být pružný a nezdolný, vytrvalý  

a musí vyžadovat vysoké standardy, musí usilovat o respekt, ale nikoliv 

nutně o popularitu, 
 čestnost a poctivost – lídr musí být pravdivý sám k sobě, musí být zralý, 

morální a čestný, neboť to vyvolává důvěru, 
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 laskavost a srdečnost – v osobních vztazích, mít zájem a pečovat o lidi  
a respektovat je, 

 pokora a skromnost – ochota naslouchat a uznávat svou vinu, nebýt 

arogantní, neomalený a panovačný.“ 
2.2.5.2 Schopnosti leadera 

Výsledkem leaderovských zkušeností podle Bennise a Thomase (Armstrong, 

Stephens, 2008) jsou jejich schopnosti, ty je totiž formovaly. Mezi hlavní a rozhodující 

schopnosti leaderů je schopnost adaptace, schopnost dosahovat angažovanosti jiných 

lidí ve společném záměru, podmanivý hlas a také čestnost. Dále se také domnívají, že 

jedním z nejspolehlivějších indikátorů a prediktorů „skutečné schopnosti vést“ je 

schopnost najít smysl, najít východisko v nepříznivých situacích a učit se, nacházet 

poučení z již existujících okolností. 
2.2.5.3 Požadavky na chování leadera 

Dobří leadeři vytvářejí dobrý prostor pro lidi a to takový, aby mohli dobře 

pracovat bez dozoru. Armstrong a Stephens (2008, str. 32) uvádějí deset 

nejdůležitějších požadavků na chování leadera, které jsou seřazeny podle důležitosti: 
1 „Projevuje nadšení. 
2 Podporuje ostatní lidi a pomáhá jim. 
3 Uznává a oceňuje úsilí jednotlivců. 
4 Naslouchá nápadům a problémům lidí. 
5 5Udává směr. 
6 Demonstruje svou osobní čestnost a poctivost. 
7 Dělá to, co říká. 
8 Povzbuzuje k týmové práci. 
9 Aktivně povzbuzuje lidi k poskytování zpětné vazby. 
10 Rozvíjí ostatní lidi.“ 
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2.2.5.4 Schopnost vést a emoční inteligence 

Emoční inteligence je schopnost orientovat se ve svých vlastních pocitech  
a citech, ale i v pocitech a citech druhých, jedná se také o schopnost sebemotivování  
a dobrého zvládání emocí svých a jiných lidí. Na základě emoční inteligence 

fungujeme, když známe své vlastní emoce, usměrňujeme je, dále pak citlivě 

přistupujeme k tomu, co cítí druzí, podle čehož utváříme vztahy s nimi. Emočně 

inteligentní jedinec zná své silné i slabé stránky a dobře ví, že je produktivnější své 

emoce usměrňovat a zvládat než se jimi nechat vést.  
Jedná se o rozhodující složku schopnosti vést. Armstrong a Stephens (2008) 

uvádějí několik složek emoční inteligence: 
1. Vědomí, znalost sama sebe – jedná se schopnost rozpoznávat a chápat své 

nálady, emoce a pohnutky a pochopit jejich dopad na ostatní. Jedná se  
o spojení se třemi dalšími schopnostmi a to sebedůvěrou, realistickým 

sebehodnocením a humorným nadhledem v postoji k vlastní osobě. 
2. Sebeusměrňování – je to schopnost, kdy máme pod kontrolou nebo jsme 

schopni přesměrovávat rozkladné impulzy, nálady a usměrňovat své chování 

s ohledem na potřebu energického a vytrvalého sledování cílů. Stejně jako 

předchozí složkou i s touto souvisí tři schopnosti a to důvěryhodnost  
a poctivost, schopnost cítit se dobře i v právě nejasných situacích a být 

otevřený vůči změně. 
3. Motivace – zanícení pro práci z důvodů, které nijak nesouvisí s penězi  

a postavením, a také sklon energicky a vytrvale sledovat cíle. Tři schopnosti, 

stejně jako u předešlých, které s touto složkou souvisí, jsou výrazná 

orientace na úspěch, optimismus dokonce i tváří v tvář neúspěchu a oddanost 

organizaci. 
4. Empatie – jde o schopnost pochopit emoční ustrojení ostatních, vcítit se do 

nich a jednat s nimi, podle jejich emočních reakcí. Také souvisí s třemi 

schopnostmi, schopnost formovat a udržet si talenty, citlivost vůči kulturním 

rozdílům a služba klientům a zákazníkům. 
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5. Sociální dovednost – především zběhlost v řízení vztahů a budování sítí 

vztahů za účelem dosažení žádoucích výsledků od jiných lidí a také v zájmu 

dosažení osobních cílů, najít společnou řeč a budovat tak vztahy. I tato 

složka souvisí se třemi schopnostmi, efektivnost při vedení změny, 

přesvědčivost a odbornost v budování a vedení týmu. 
„Výzkumy v oblasti psychologie sportu poznamenaly, že rozvoj dovedností 

potřebných pro život, jako je i vedení, může být podporováno prostřednictvím účasti ve 

sportu. Výsledky výzkumu nejsou jednoznačné, ale účast ve sportu, jakožto předchůdce 

vedení, je zahrnuta v koncepčním modelu.“ (volný překlad autora, Peachey, 2015,  
str. 579) 
2.2.6 Role vedení 

Leadeři mají tři zcela základní role, které uvádějí Armstrong, Stephens (2008): 
 Definovat úkol – musí zabezpečit, aby bylo celé skupině zcela jasné, co 

se od ní očekává. 
 Plnit úkol – zajišťují, aby byl splněn účel skupiny, naplňují tedy to, proč 

skupina vlastně existuje. Pokud toho nedosahují, výsledkem může bát 

frustrace, disharmonie, kritika a je možný i rozpad skupiny. 
 Udržovat efektivní vztahy – tím myšleno celkově, mezi sebou a členy 

skupiny a mezi lidmi ve skupině. Pokud vztahy přispívají ke splnění 

úkolu, jsou efektivní. Tyto vztahy můžeme členit na ty, které se týkají 

týmu, jeho morálky a vědomí společného účelu, a na ty, které se týkají 

jedinců a také toho, jak jsou motivováni. 
2.2.7 Techniky vedení 

Každý vedoucí pracovník, aby mohl dosahovat správných výsledků při práci 

s lidmi, by si měl osvojit správné techniky vedení, které spadají do jeho dovedností. 

Podle Harvard Business School Publishing (2006, str. 5) do těchto technik řadíme: 
 motivování, 
 vizi, 
 charisma, 
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 udávání směru a schopnost vytvořit si následovníky. 
2.2.7.1 Motivování 

Motivace pochází z latinského „motus“ (=pohyb), mohli bychom tedy říci, že se 

jedná a jakousi hybnou sílu chování. Jedná se o jeden ze základních psychických 

procesů. Jde o vnitřní pohnutku, která člověka k něčemu podněcuje, pohání ho něco 

dělat. „Motivace může být aktivována pomocí různých stimulů (stimulačních či 

aktivizačních faktorů) – vnějších i vnitřních (sebemotivace). Úzce souvisí s výkonností 

člověka – motivovaný člověk je výkonnější, více se soustředí na dosažení určitého cíle.“ 

(https://managementmania.com/cs/motivace-a-motivovani).  
Motivace je řazena mezi běžné manažerské schopnosti, které musí manažer 

ovládat. Jo Owen (2006, str. 17) uvádí, že právě schopnost motivace patří mimo jiné 

mezi hlavní rysy chování, které jsou očekávány od leadera.  
„Chcete-li vést lidi, motivujte je.“ (Tureckiová, 2007, str. 37) 
Armstrong (2008) ve své knize popisuje motivování lidí jako jejich uvádění do 

pohybu ve směru, kam chceme, aby došli v zájmu dosažení cíle. Mezi správně 

motivované řadí ty, kteří mají jasně definované cíle a podnikají kroky, od nich 
očekávají splnění těchto cílů. Tito lidé mohou být vnitřně motivovaní, sebemotivovaní, 

což je nejlepší motivace. Většina však potřebuje být v menší či větší míře motivována 

zvnějšku. Organizace mohou dosáhnout vyšší úrovně motivovanosti tím, že nabízejí 

zaměstnancům jednak stimuly a odměny, jednak příležitosti ke vzdělávání a růstu. 

Leadeři však mají stále významnou úlohu při využívání svým motivačních dovedností  
a tím přimět zaměstnance, aby ze sebe dostali to nejlepší. 

Motivace vychází z dvou hlavních pojmů – motiv a stimul. Motiv je osobní 

příčina našeho chování, jedná se o pohnutky, činnosti a jednání člověka, které ho 

směřují k uspokojení jeho potřeb. Stimul je podnět zvnějšku, který má působit jako 

motivace zaměstnance. Je tedy vázána na vnitřní podněty člověka, což ovlivňuje jeho 

jednání  
a chování. Prvopočátkem motivace je vždy potřeba jedince, která vede ke vzniku přání  
a to, jestliže není naplněno, vyvolává v organismu napětí. Aby jedinec omezil tato 

napětí, jedná tak, aby byly jeho potřeby uspokojeny. 
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Mezi nejznámější teorii o lidských potřebách patří dozajista Maslowowa teorie. 

V této teorii jsou potřeby uspořádány hierarchicky od nejnižších po nejvyšší. Což 

znamená, že pro uspokojování potřeb musíme nejdříve naplnit základní potřeby, 
abychom mohli postoupit k dalším a pokračovat výš. A to má za následek, že je jedinec 

stále motivován. Bělohlávek (2000) tuto teorii dále osvětluje: 
 fyziologické potřeby jako ochranné pomůcky a ochranu zdraví; 
 potřeby jistoty a zabezpečení jako dobrou perspektivu firmy, kde je 

zajištěno zaměstnání i v budoucnu; 
 potřeba sounáležitosti jako dobré vztahy na pracovišti, což upevňuje 

pracovníka k firmě; 
 potřeba uznání a ocenění jako pochvaly a peníze; 
 potřeba seberealizace jako dobře odvedenou práci, která pracovníka baví 

a také mu umožňuje uplatnění jeho schopností. 
 

„Vývoj motivačních koncepcí: 
1) Koncepce racionálně-ekonomického chování člověka, konec 19. a první 

desetiletí 20. Století. Charakteristika: člověk je ve svém jednání primárně 

pasivní a lze ho motivovat, ovlivnit jen ekonomickými stimuly (peněžními 

podněty), má iracionální pocity, které je třeba eliminovat řídicími zásahy, 

nechuť k práci, musí byt kontrolována a pod pohrůžkou trestu veden 

k výkonu. 
2) Koncepce sociálního člověka v polovině dvacátých let 20. století (jako 

protipól racionálně-ekonomického člověka). Charakteristika:tato koncepce 
vychází z toho, že každý z nás je primárně izolovaný člověk, sociální  
a psychologické faktory mají na výsledky práce větší vliv než fyzické potřeby, 

člověk je motivován především sociálními potřebami, podřízení reagují na 

informace jen je-li brán ohled na jejich sociální potřeby, význam v objevení 

dalších faktorů motivace, podřízení reagují na informace, jen je-li brán 

ohled na jejich sociální potřeby.“ (http://ekonomika-
managment.studentske.cz/2009/02/motivace.html)  
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2.2.7.2 Vize  

„K dosažení skutečného úspěchu musíte být vizionářem – musíte mít velmi 

novátorské pojetí světa a jasnou představu o směru, kterým se ubíráte. Pokud máte 

tohle, projde vám i něco, co by bylo představovalo podnikatelský ekvivalent vraždy.“ 

Henri Mintzberg (https://managementmania.com/cs/vize).  
Jak již bylo výše napsáno, jedná se o představu žádoucího budoucího cílového 

stavu, která je v podobě jednoduchého popisu ideálního stavu, kterého chce firma 

pomocí své strategie dosáhnout. 
Vize je velkou součástí motivačních faktorů, jde o jeden z největších motivátorů  

a pomáhá „táhnout za jeden provaz“. Důležité je, aby s ní ztotožnila celá firma, tedy jak 

vedoucí a vyšší pozice, tak i samotní zaměstnanci. Bez vize postrádá organizace jasně 

vyjádřený směr, kterým chce jít a ke kterému cíli chce především dojít, bez ní se také 

špatně stanovují další motivátory. Tudíž je vhodná pro všechny organizace, jak podle 

typů, tak i podle velikostí. 
Důležitým bodem při tvorbě vize je její formulace. Nemělo by se jednat o nic 

zbytečně dlouhého a obsáhlého. Vize by měla být jednoduchá, jasná, výstižná, sdělovat 

vytyčený cíl a udávat směr. V mnoha případech se jedná o jednoduché heslo nebo 

slogan, který se stane základním kamenem celé organizace.  
Vize může být na první pohled nepochopitelná, a proto by měl být kladen velký 

důraz na bližší obeznámení. Při obeznamování se z nepochopitelného stává 

jednoznačné. Cílem je, aby si vizi organizace vzali za svou i všichni zaměstnanci, je 

proto potřeba aby byla správně předložena. Při jejím definování v ní musí ostatní uvěřit, 

chceme ostatní nadchnout pro práci, je tedy důležité, aby byla podána energeticky, 

kreativně, pozitivně, sám podávající v ní musí věřit a musí to být z něho cítit. 
„Klíčovou schopností lídra je formulovat budoucnost – základem všeho je jasná 

vize. Abychom k takové vizi došli, je potřeba respektovat určitá pravidla, a to: 
 Vize je odlišná od úkolů a cílů 
 Je nutné inspirovat a motivovat srdce a myšlenky ostatních, vytvářením 

lepšího obrázku budoucnosti a sdílet smysl vedení 
 Vize tlačí lidi na jejich rutinní činnosti a přístupy 
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 Vize musí být strategická, založena na zákazníkových potřebách, je 

základním kamenem pro veškerá budoucí rozhodnutí a plány 
 Je rovněž možní, že jí niky nebude zcela dosaženo 
 Vize je vysvětlena do 5minut…Pakliže tomu tak není, vypravěč ztratí 

pozornost a zaujetí ostatních“ 
(Zoubková, 2014, str. 29-30) 

2.2.7.3 Charisma  

Jedná se výjimečnou vlastnost osobnosti člověka, jedná se o osobní kouzlo  
a jakousi přitažlivost. Jedinec obdařen touto vlastností má velmi vyvinuté komunikační 

a přesvědčovací schopnosti, čímž ovlivňuje lidi kolem sebe a budí v nich nadšení. Je 

velmi vnímavý pro emoce druhých, dokáže tyto emoce i vyvolávat a je značně odolný 

vůči ovlivňování ostatními. Všechny tyto vlastnosti jsou ideálem pro leadera, čímž 

dokáže zmobilizovat lidi kolem sebe, kteří mu naslouchají a následují jeho vizi. 
S tímto kouzlem však přináší i chaos a určitá rizika, nejedná se tedy vždy  

o jednoduchou záležitost. Charismatické osoby mají určité společné hodnoty: 
 věří v to, co dělají a říkají; 
 jsou nadšení; 
 nestydí se za své emoce; 
 naslouchají. 

2.2.7.4 Leadeři a následovníci 

„Úspěšní lídři mají následovníky, kteří chtějí mít pocit, že budou vedeni 

správným směrem. Potřebují vědět, kde jsou, kam jdou a co z toho budou mít. Chtějí mít 

pocit, že to všechno stojí za to.“ (Armtrong,Stephens, 2008, str. 33) 
Procházka (2013) ve své publikaci uvádí, že mezi leadery a jejich následovníky 

probíhá určitá sociální směna. Nejsou zde však sledovány sociální směny jako takové, 

ale celkový přínos, který z toho plyne pro obě strany, tedy jak pro leadery, tak pro jejich 
následovníky. 
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Armstrong, Stephens (2008) dále uvádějí, že pro obě strany existují tyto tři 

požadavky: 
 Lídři musejí odpovídat očekáváním následovníků – pokud se leader 

chová tak, jak to od nich jejich následovníci očekávají, je zde větší 

pravděpodobnost, že budou mít u svých následovníků respekt a ochotu 

spolupracovat. Tato očekávání se samozřejmě liší v různých skupinách  
a souvislostech, ale často budou znamenat, že leader je otevřený, férový 

a spolehlivý. Leadeři jsou také oceňováni za respektování ostatních, 

přátelskost a přístupnost. Nechtějí však, aby jim byli příliš blízcí, protože 

pokud se přehnaně honí za popularitou, nejsou oblíbení. 
 Lídři musejí být vnímáni jako „nejlepší z nás“ – musí dokazovat, že jsou 

odborníky téměř ve všech úkolech, kterým skupina čelí. V konkrétních 

případech nemusejí být nutně lepšími odborníky něž ostatní členové 

skupiny, ale musejí ukázat, že umějí dosáhnout, aby skupina společně 

pracovala na splnění svého úkolu. Dokázat, že dokážou vést a propojovat 

odborné schopnosti všech členů k dosažení výsledků. 
 Lídři musejí být vnímáni jako „většina z nás“ – musí být nositelem 

hodnot a norem, které jsou pro skupinu nejdůležitější. Jsou schopni 

ovlivňovat tyto hodnoty svou silou jako nositele a uskutečňovatele vize. 

Pokud se od členů skupiny příliš vzdálí, dopouští se velké chyby. 
Leadeři potřebují efektivní následovníky, a proto je potřebné, aby stejně pečlivě, 

jako je zkoumána role leadera, byla zkoumána i role následovníka. „Pro lídra je 

přínosem efektivní skupina – následovníci, kteří směřují k vizi, vynakládají úsilí, obětují 

se pro skupinu, jsou loajální a respektují skupinové normy.“ (Procházka, 2013, str. 50) 
Dále pak Procházka (2013) uvádí, že aby toho byl leader schopen dosáhnout, musí 

svým následovníkům nabídnout vizi, pocit bezpečí, uznání, možnost zažít úspěch  
a někam patřit. 

„Efektivní vedení lidí je klíčem k úspěchu neziskových sportovních organizací. 

Vzhledem k tomu, že většinu pracovní síly v neziskových sportovních organizacích tvoří 

dobrovolníci, je udržení silného mezilidského vztahu mezi vedoucím a následovníky 

důležité.“ (volný překlad autora, Bang, 2011, str. 92) 
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2.2.8 Styly vedení 

Leadeři uplatňují různé přístupy jednání se svým týmem. Tyto přístupy se 

nazývají styly vedení a poukazují na to, jak tuto práci vykonávají. Bělohlávek (2001) ve 
své publikaci popisuje následující styly: 

Autokratický 
Jedná se o styl, který je zcela založen na disciplíně a pořádku, na absolutním 

podřízení. Vedoucí pracovník jedná zcela sám, přesvědčivě formou svých příkazů. Je 

jediným, kdo má informace, je vyčleněn z kolektivu svou nadřazeností. Je zcela 

zodpovědný za celý tým, nezajímá se o jakékoliv návrhy či náměty svých podřízených, 

nemá snahu ani o navození přátelských nebo důvěrných vztahů v kolektivu. Provádí 

přísné kontroly, zda byly všechny jeho příkazy splněny. Tento styl je aplikován 

v armádě nebo je možno jej využít, pokud je zapotřebí rychlého jednání a nezbývá čas 

se radit se zbytkem kolektivu. 
Demokratický 
Tento styl je založen především na vzájemném respektu, toleranci a naslouchání 

si, je zde snaha zapojit pracovníky do celého průběhu plnění úkolu, vedoucí je velmi 

aktivní a snaživý. Důležité je, že formuluje všechny úkoly a postupy za účasti celého 

kolektivu. Je otevřen veškerým nápadům a připomínkám ze strany kolektivu, který mu 
je podřízen, ale i přes to provádí veškerá rozhodnutí pouze on. Tento styl je vhodný 

uplatnit v kolektivu, který se chce aktivně zapojit, projevují zájem o vzájemnou 

spolupráci a snaží se zlepšit, příkladem může být marketing, projektování apod. 
Liberální 
Styl založený na svobodě jednání, kdy si mohou pracovníci samo zvolit nebo 

částečně rozpracovat svou činnost a při tom nejsou nijak omezováni její realizací. S tím 

však přichází i jejich plná zodpovědnost za výsledky jejich práce a jimi zvolená 

rozhodnutí. Vedoucí pracovník tu pak má takovou roli, že předává důležité informace a 

pomáhá pracovníkům, pokud úkol přesahuje jejich možnosti. Udává podřízeným 

správný směr k naplnění cílů, stmeluje kolektiv, pracuje na motivačním prostředí a 

nikdy nepoužívá přímé příkazy. 
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Mládková (2009) interpretuje čtyři styly podle R.Likerta: 
Exploativně autoritativní 
Jedná se o pouhé příkazy od vedoucího, podřízený nemá žádnou možnost, jak by 

se mohl zapojit. Není brán v potaz žádný jeho názor, nepoužívá se zpětná vazba. Jedná 

se komunikaci shora dolů, využívá se strach z trestu, metoda „biče“. 
Laskavě autoritativní 
Mírnější styl než exploativně autoritativní, již se využívá alespoň malá zpětná 

vazba. Komunikace shora dolů, využití odměn, metoda „cukru“. 
Konzultační 
Dochází ke konzultaci mezi pracovníky a vedoucím, částečné delegování, 

intenzivní zpětná vazba. Oboustranná komunikace a týmová práce. 
Participativně skupinový 
Úplná důvěra v pracovníka, plné delegování, otevřenost ve zpětné vazbě. Volná 

oboustranná komunikace, neformální komunikace na pracovišti. Rozhodnutí jsou dělána 

skupinově. 
 
Armstrong, Stephens (2008) uvádějí čtyři protichůdné styly: 
Charismatický/necharismatický 
Ti charismatičtí spoléhají na svou osobnost, inspirační kvality a „auru“. Jedná se  

o vizionáře, kteří jsou orientováni na úspěch, skvěle komunikují a promyšleně na sebe 

berou riziko. Oproti tomu, necharismatičtí, spoléhají především na své znalosti,  
know-how a také na svou tichou a nenápadnou kontrolu. Mají chladný a analytický 

přístup k zacházení s problémy. 
Autokratický/demokratický 
Autokraté vnucují svá rozhodnutí a využívají svého postavení, aby donutili 

ostatní dělat, co se jim řekne. Kdežto demokrat lidi povzbuzuje a nabádá je k tomu, aby 
byli součástí rozhodování a angažovali se v něm. 
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Umožňovatel/kontrolor 

Umožňovatel nebo také usnadňovatel inspiruje lidi svou vizí a podporuje je při 

plnění týmových cílů. Oproti tomu kontroloři s lidmi manipulují, čímž se snaží získat 

jejich ochotu vyhovět. 
Transakční/transformační 
Transakční leadeři nabízejí za ochotu vyhovět úplatu ve formě peněz, práce  

a jistoty. Kdežto transformační kolektiv motivují k práci a k tomu, aby usilovali  
o náročnější cíle. 

 
Autoři se snaží definovat další styly. Zlámal (2011) přidává tyto tři: 
Lhostejný 
Dochází pouze ke zprostředkovávání příkazů a přání od nejvyššího vedení přes 

vedoucího až k jeho podřízeným. Vedoucí je v tomto případě pouze 

zprostředkovatelem, neprovádí žádné kontroly, ani nerozhoduje. 
Kompromisní 
Vedoucí často ustupuje, když se snaží o kompromis mezi požadovaným úkolem  

a svými podřízenými, nechce preferovat výkon a tím dosáhnout nevole u podřízených. 

Jedná se o jeden z nejméně vhodných přístupů. 
Týmový 
Vedoucí je na úrovni svého kolektivu, nijak se nad ně nepovyšuje. Kolektiv se 

aktivně zapojuje na rozhodování a pracovníci jako takoví mají více odpovědnosti. 
2.2.8.1 Transakční leadership 

Jak již sám název napovídá, jedná se o vztah založený na transakci, tedy nějaké 

směně něčeho za něco. Tento způsob vedení je založen na systému odměn a trestů. Má 

však i své výhody a to, že ujasňuje všechny role a pro každého míru jeho 

zodpovědnosti. 
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„Transakční leadership se staví na monitorování a kontrolování následovníků  
a odměňování žádoucího chování.“ Keller, 2006 (Procházka, 2013, str. 67) 

Z této formy těží především pracovníci ambiciózní a motivovaní vnější 

odměnou, protože jsou hodnoceni na základě své výkonnosti. 
Používá se podmíněné odměňování, je předem stanoveno hodnocení a odměny 

úspěšného splnění úkolu, čímž jsou jasně definovány požadavky a nároky na zadaný 

úkol. Pokud nedojde k naplnění očekávání, leader zasáhne, aby pracovníky usměrnil. 

V tomto případě však nepřichází odměna, nýbrž trest, kde se může jednat o kritiku, 

výčitku, apod. 
Může být také použito řízení výjimkou, které se dělí na aktivní a pasivní. 

V aktivní formě dochází v případě chyby nebo porušení pravidel k diskuzi, která vede 

k nápravě chyby. V pasivní formě neprobíhá žádná diskuze, ale dochází rovnou ke 

snížení hodnocení. 
Úkolem vedoucího pracovníka je být autoritou, která pouze zadává úkoly  

a kontroluje jejich plnění a následovník je pouze plnitelem úkolu dle zadání. 
2.2.8.2 Transformační leadership 

Jeden z nejefektivnějších způsobů vedení, který je založen na interakci vůdce  
a vedených, kdy se oba vzájemně dovádějí k vyšší úrovni morálky a motivace 

„Vůdci motivují a inspirují a pomáhají členům skupiny vidět důležitost a vyšší 

zájem daného cíle. Transformační lídři se při vedení lidí zaměřují jak na dosažení cíle, 

tak na rozvoj plného potenciálu vedených lidí. Tito vůdci uznávají vysoké etické  
a morální standardy.“ (http://www.vedeme.cz/pro-vedeni/inspirace/115-teorie-
vedeni.html)  

Jako první s touto teorií přišel James MacGregor Burns v roce 1978. Jeho teorie 
byla následně prohloubena Bassem (Procházka, 2013), který tuto teorii staví na 

charismatu leadera a na vnitřní motivaci jeho týmu. Tento styl využívá několik nástrojů, 

někde nazýván jako „4I“ faktor: 
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 Idealizovaný vliv – dochází k identifikaci leadera a podřízených. Leader 

dává najevo sebedůvěru a odhodlanost. Má vysoké morální a etické 

standardy. Tým v něm má vysoký stupeň důvěry a chtějí jej následovat. 
 Inspirace následovníků – cílem je nadšení a sdílení vize ze strany týmu. 

Vize v tomto případě musí být atraktivní a naplnitelná. Leader je silně 

motivující, klade důraz na roli jedince, podporuje týmového ducha. 
 Intelektuální stimulace – je kladen důraz na samostatnost a kreativitu, 

ostatní jsou vtaženi do řešení problémů. 
 Individualizované posouzení – osobní přístup – pozornost je věnována 

rozvoji vztahů. Vůdce se stává důvěrníkem, pečlivě naslouchá a snaží se 

porozumět potřebám svých následovníků. Podle těchto potřeb se může 

lépe orientovat při zadávání úkolů. 
2.2.8.3 Manažerská mřížka 

„Každý vedoucí je pochopitelně jiný. Některý se více zaměřuje na vztahy s lidmi, 
jiný plnění úkolů. Robert R. Blake a Jane Moutonová zkoumali tyto dva zájmy 

vedoucího. Pro vedoucí pracovníky sestavili dotazník, na základě kterého je možné 

identifikovat pět základních typů manažera. Skóre získané při vyhodnocení dotazníku se 

zanáší do manažerské mřížky.“ (Bachmann, 2011, str. 165) 
„1.1 - „volný průběh“ - minimální řízení/vedení a minimální požadavky na 

splnění úkolu 
1.9 - „venkovský klub“ - vysoká orientace na lidi a mezilidské vztahy, minimální 

orientace na splnění úkolu 
5.5 - „kompromisní vedení“ - střední úroveň orientace na vztahy a orientace na 

uspokojivé splnění úkolu 
9.1 - „autoritativní vedení“ - minimální ohled na lidi, vysoké požadavky na 

splnění úkolu 
9.9 - „týmové vedení“ - nejvyšší orientace na lidi a vztahy i na splnění úkolu.“ 

(https://managementmania.com/cs/manazerska-mrizka)  
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Obrázek 2 Manažerská mřížka 

Zdroj: https://managementmania.com/cs/manazerska-mrizka  
2.2.9 Jaký by měl leader být 

Jedna z velmi častých otázek ohledně leadershipu. Jsou lepšími leadery tvrdí 

nebo přátelští vedoucí? Kdybychom se chtěli omezit pouze na tyto dvě rozdělení, 

najdeme odpověď především v Balbinově typologii, která poukazuje na dvě role 

leadera: 
 formovač, který dosahuje výsledků pomocí své vysoké osobní energii, 

rozhodností a také tlakem na podřízené; 
 koordinátor, který naopak věří v tým, komunikaci s nimi a jejich 

motivování. 
Který z těchto dvou je vhodnější, je otázkou už od začátku 20. století.  

2.2.9.1 Vývoj názorů 

Bělohlávek (2008) uvádí čtyři vývojové etapy, které se postupně prosazovaly 

v průběhu minulého století. 
 
 



47 
 

           Teorie rysů 
Tato teorie předpokládala, že dobrý vedoucí se rodí, že schopnost někoho vést se 

nedá naučit a tudíž nemá smysl o jakýkoliv trénink. Odhalení dobrého leadera bylo na 

základě analýzy jeho osobnosti. Co autor, to jiný názor na důležité rysy leadera, které 

byly  
i v některých případech protichůdné. „Až do čtyřicátých let 20. století převládala 

představa, že ideální vedoucí se vyznačuje určitými rysy osobnosti, zejména inteligencí, 

průbojností, rozhodností, energičností, přesvědčivostí a vlivem na ostatní, sebedůvěrou, 

odpovědností, vytrvalostí, systematičností a organizací práce, schopností 

spolupracovat, přizpůsobivostí vůči situaci, koncepčností, taktikou, taktikou, rezistencí 

vůči stresu atd.“ (Bělohlávek, 2008, str. 41) V praxi se potvrdil jednou určitý názor, 

poté zase názor opačný. Byla zde snaha přistoupit k této problematice i z opačné strany, 

tedy specifikovat negativní rysy, ale ani to nepřineslo očekávaný efekt. 
Teorie stylu řízení 
Teorie padesátých let, kdy se opouští od leadera jakožto nositele určitých 

vlastností a přechází se k teorii, kde je úspěšnost leadera určena způsobem, jakým vede 

tým. V této teorii se rozlišují především dva styly, a těmi jsou autoritativní  
a demokratický, které byly již popsány v kapitole 2.2.8 Styly vedení. Dospělo se 
k názoru, že ideálem je demokratický styl a namísto výběru leaderů byla pozornost 
soustředěna na jejich výcvik. Leadeři byli trénováni v technikách demokratického stylu 

a očekávalo se od nich, že po daném tréninku se vrátí zpět na své pracoviště a budou 
schopni zvýšit efektivnost jak své vlastní práce, tak i podřízených. Nakonec ani tyto 

nácviky nepřinesly ovoce, naopak i přes nově nabyté zkušenosti se leadeři vraceli zpět 

do svých zajetých kolejí. 
Situacionalistické teorie 
„V šedesátých letech se teorie řízení propracovává k současnému řešení 

problémů; tím je především vliv situace. Odborníci a manažeři dospívají k poznání, že 

každá situace vyžaduje jiný přístup, jiné jednání nebo jiný styl řízení. Tlak času 

vyžaduje rychlé autoritativní řešení, protože není prostor pro dlouhé debaty, zatímco 

v případě dostatku času si můžeme dovolit týmové řešení problému.“ (Bělohlávek, 

2008, str. 42) K pracovníkům je potřeba přistupovat diferencovaně. Jejich kvalita  
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a odborná či morální znalost patří mezi hlavní parametry situace. Direktivní způsob 

s vysokým stupněm kontroly bude používán u pracovníků na nižší úrovni, začátečníků. 

Zkušenější pracovníci vyhledávají více komunikace ze strany šéfa a nejzkušenějším 

bychom měli dát důvěru a prostor pro vlastní rozhodování. 
Nové vedení 
V osmdesátých a devadesátých letech je kladen důraz na emocionální složku, 

kterou působí leader na lidi. V této době je obdivován charizmatický vedoucí, který 

dokáže ovlivňovat své následovníky svým osobním kouzlem, má silnou vizi, 

přesvědčivý obraz budoucnosti a je schopen to předat. Jeho protikladem je manažer, 

kterému jde hlavně o běžný chod organizace, je organizovaný a systematický. Leader je 

ten, kdo formuje budoucnost. Jindy je zde také srovnáván transakční a transformační 

vedoucí, kteří byli již popsáni již v kapitolách 2.2.8.1 Transakční leadership a 2.2.8.2 
Transformační leadership. 
2.2.9.2 Formovač a koordinátor 

Bělohlávek (2008) interpretuje teorii R. M. Belbina, který definoval dvě role – 
demokratický motivující koordinátor, který vnímá potřeby členů a využívá jejich 

potenciálu,  
a autoritativní energetický formovač, který je silně orientovaný na výsledek, často 

prosazuje své řešení bez ohledu na názor ostatních členů týmu. Ideálním řešením 

leadera je ten, kdo dokáže působit jako formovač i jako koordinátor podle toho, jaká je 

situace. Danou situaci určuje i kvalita lidí v týmu, podle jejich znalosti může leader 

využívat různých motivačních nástrojů. 
Dále zde pak poukazuje na silné stránky obou vedoucích: 
Formovač 

 „dokáže vyvinout vysokou energii a mimořádná tlak na lidi, aby dosáhl 

cíle; 
 jednoznačně vysvětlí zadání a formuluje požadované výsledky tak, aby 

nikdo nezůstal na pochybách, jaký výstup je očekáván; 



49 
 

 je náročný vůči sobě i vůči ostatním; nastavuje vysoko standardy plnění 

úkolu a trvá na jejich kvalitním splnění ze strany spolupracovníků; 
 často a průběžně kontroluje postup jednotlivců a bezprostředně jej 

komentuje; 
 nevyhýbá se kritice, nebojí se reagovat na nedostatky v odvedené práci  

a podniknout adekvátní nápravná opatření; 
 dokáže zvládat neschopnost, neochotu, negativní jednání pracovníků; 

překonává bezradnost nezkušených jednotlivců direktivním řízením jejich 

činnosti stejně jako lenost či odpor demoralizovaných pracovníků 

energetickým prosazováním své vůle.“ (Bělohlávek, 2008, str. 42-43) 
Koordinátor 

 „umí lidi motivovat a vnitřně přesvědčit o smyslu vykonávané práce, 

povzbudit je a dodat energii; 
 dokáže naslouchat odlišným názorům, pochopit cítění ostatních  

a respektovat je; 
 dobře odhadne osobní potenciál spolupracovníků a snaží se pro ně 

vyhledat příležitost k seberealizaci; 
 všímá si osobního přínosu jednotlivců a neopomine je pochválit, kdykoliv 

k tomu existuje důvod; 
 umí do týmové práce vtáhnout a zapojit také individualisty nebo málo 

průbojné jedince; 
 jedná s lidmi taktně a dokáže i nepříjemné věci sdělit způsobem pro ně 

přijatelným, takticky zvládá napětí a předchází konfliktům.“ (Bělohlávek, 

2008, str. 43) 
Pokud bychom to shrnuli, došli bychom k závěru, že formovač je vhodný na 

místa, kde je potřebný stálý dohled, tedy kde jsou lidé s nižší pracovní úrovní nebo 

pracovním nasazením. Oproti tomu koordinátor je vhodný pro větší volnost  
a samostatnost, tedy pro schopné a spolehlivé pracovníky. 
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2.2.10 Tvůrčí vedení 

 „Z řady přesnějších definic tvůrčího vedení spolupracovníků, zmíněného 

„leadershipu“, doporučujeme pojetí H. Koontze a H. Weihricha, kteří uvádějí: „Tvůrčí 

vedení lidí je vliv, umění nebo proces ovlivnění lidí tak, že se budou ochotně  
a s nadšením snažit o dosažení cílů skupiny.“ [148, str. 437]. Zdá se, že je výstižnější 

než např. pracovní definice z druhé výborné učebnice současného managementu, práce 

J. A. Pearce a R. B. Robinsona, kteří uvádějí: „Tvůrčí vedení lidí je proces ovlivnění 

ostatních, aby pracovali k dosažení specifických cílů.“ [215, str. 483].“ (Vodáček, 

2005, str. 178-179) 
Vodáček (2005) uvádí, že studium tvůrčího vedení je v dnešní době ve velkém 

rozmachu, ale výsledky nejsou zdaleka jednoznačně systémově uspořádány do výkladu 

teorie a praktických doporučení. Z řady současných postupů, bývá nejčastěji používáno 

členění do třech skupin, především podle toho, na co se klade při zkoumání důraz. 

Zároveň zde autor upozorňuje, že se jedná pouze o orientační klasifikace. Jedná se  
o teorie zaměřené na: 

 „trait theories“- charakteristické rysy, 
 „behaviour theories“- chování, 
 „contingency theories“- situační podmínky úspěchu a neúspěchu jednání. 

Charakteristické rysy leaderů 
Již od starověku a středověku převažovaly názory, že leaderem se musí člověk 

narodit, má určité vrozené vlastnosti, které ho předurčují k vedení kolektivu nebo mu to 

alespoň usnadňují. Vlivem vývoje sociálně-psychologických přístupů, které od 50. let 

postupně sílí, výrazně převažují názory, že některé charakteristické rysy jsou sice 

vrozené, jako např. částečná inteligence, asertivita, energie, ale i tyto rysy musí být 

rozvinuty nebo úplně vypěstovány. 
Vodáček (2005) uvádí, že prostudujeme-li současnou manažerskou literaturu, 

dojdeme k výsledku, že pro dobré tvůrčí vedení jsou obvykle příznačné tyto schopnosti: 
 porozumění psychice spolupracovníků- leader by měl pochopit, jaké mají 

jeho spolupracovníci motivátory a jak se tyto motivátory mění v čase  
a podle změn v konkrétních situacích; 
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 získání loajality spolupracovníků- umět vytvořit pracovně koherentní tým  
a umět je motivovat tak, aby byli inspirováni, což by mělo vytvořit 

prostředí k jejich pozitivní odezvě na vytyčené cíle a ochotnému plnění 

cílů; 
 vedení spolupracovníků- zodpovědným a účinným způsobem, který 

povede k dosažení vytyčených cílů a to včetně aktivní účasti 

spolupracovníků na jejich případném dotváření; 
 naplnění motivačních potřeb spolupracovníků- včetně výrazného podílu 

morálních stimulů jako je pocit hrdosti z účasti na plnění cílů, pocit 
seberealizace apod. 

Dále se zde autor také odvolává na výzkumné práce Edwina Ghiselli, který 

analyzoval tři skupiny faktorů (schopnosti, osobnostní rysy, motivační rysy). Prokázal 

také, že si lze podle své významové závažnosti tyto rozhodují faktory osvojit dobrou 
kvalifikační přípravou. 

Chování leaderů 
Samotný leadership nemá určený jednotný styl vedení. Tvůrčí vedení určitě 

nemusí být neformální a neplatí ani, že leader musí být jakousi analogií charismatického 

politického vůdce. V současné manažerské literatuře se nejčastěji setkáváme se třemi 

základními styly tvůrčího vedení. Jedná se o: 
 autokratický, 
 demokratický, 
 liberální. 

V dnešní době jsou u tvůrčího vedení rozvíjeny především styl demokratický  
a liberální. Pokud někde přetrvává autokratický styl a už se u něho ve větší míře 

objevují tolerantní prvky, jedná se o „benevolentní autokracii“. 
Toto dělení se odráží i v dalším populárním dělení stylů tvůrčího vedení a to do 

čtyř systémů. Autorem je Rensis Linkert a jeho teorie je v manažerské literatuře 
označována jako „Systém 4“. Toto dělení vychází z experimentálních rozborů práce 



52 
 

manažerů i leaderů, jež tvoří jejich podskupinu. Autor tohoto dělení uvažuje o tom, že 

běžné i tvůrčí vedení využívá styl: 
 exploativně autoritativní, 
 laskavě autoritativní, 
 konzultační, 
 participativně skupinový. 

Tyto styly vedení byly popsány již v kapitole 2.2.8 Styly vedení. 
Tvůrčí vedení neznamená ztrátu disciplíny ani kontroly, ať už formálně nebo 

neformálně vzniklého týmu spolupracovníků. Vycházejí na povrch především 

z prostředků a ducha vedení, jsou tedy především uvědomělé, nenásilné a bez filozofie 

„cukru a biče“, přesto mají svůj řád. „Důležité je uvědomit si, že styl práce tvůrčích 

vedoucích se může podle situace výrazně měnit, a to i pro stejný kolektiv. V podmínkách 

stability a ustáleného chodu vedených činností může být více volnosti. Když však např. 

dochází k zlomovým změnám, překvapujícím potížím a krizovým situacím, je často 

účelné, aby „lídr“ vzal „otěže vedení“ pevně do svých rukou. Bývá to zejména nutné 

s ohledem na dynamiku měnící se situace, která vyžaduje rychlost jednání, razantnost, 

nestrpí váhání, zpoždění z důvodů komunikačních zpoždění informací, které má vedoucí 

pracovník k dispozici apod. platí manažerské úsloví, že „když hoří, nelze dlouho 

diskutovat, zda a jak hasit požár“. (Vodáček, 2005, str. 183) 
Situační podmínky úspěchu a neúspěchu jednání 
Autoři světové manažerské literatury se snaží zobecnit a vytvořit soubory 

pragmatických doporučení pro tvůrčí vedení jak kolektivů, tak i jednotlivců. Zpravidla 

mají tyto postupy myšlenkovou podobnost s teoriemi, které jsou zaměřeny na chování 

leaderů. 
Jako obecně známé teorie na situační podmínky úspěchu a neúspěchu jednání 

Vodáček (2005) uvádí tyto: 
 Teorie proměnného chování- doporučuje leaderům, ale i ostatním 

manažerům, diferencovat své jednání a styl vedení přiměřeně dané 

situaci nebo podmínkám. Vycházet by měl zejména ze zájmů, možností, 
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vlastností a očekávané odezvy vedených spolupracovníků, ale také 
z charakteristik úkolu, který má být zajištěn (termíny, kvalita, schopnosti, 

apod.). 
 Teorie účelnosti- doporučuje zvolit ověřený styl tvůrčího vedení a to 

vzhledem k parametrům konkrétní situace. Rozeznat tyto parametry je 

klíčové umění vedoucího. Důležité jsou při tom vztahy mezi vedoucím  
a spolupracovníky (loajalita, důvěra, podpora, apod.), charakter řešeného 

úkolu (náročnost, zvládnutelnost v daných podmínkách), ale také 

formální a neformální pozice vedoucího a jeho možnosti k vytvoření 

podmínek pro úspěšné řešení. Zvláštní pozornost by měla být věnována 

negativnímu vlivu spolupracovníků, které pro řešení úkolu preferuje 

nejméně. Nemusí to být zapříčiněno antipatiemi nebo disidentským 

chováním spolupracovníků, ale i protože se pro plnění daného úkolu 

nehodí, proces zdržují nebo vytvářejí slabá místa. 
 Teorie postupného dosahování cílů- zdůrazňuje ověřenou zkušenost, kdy 

je pro vedení kolektivu osvědčené rozdělovat řešené úkoly na přehledné  
a zvládnutelné dílčí kroky. Usnadňuje to pochopení, plnění dílčích cílů i 

celku, ale i motivaci a kontrolu. Umožňuje také změny stylu vedení 

podle charakteru dílčích úkolů a jejich nositelů. Doporučuje se také silná 

komunikace s řešiteli i s využitím zpětné vazby. 
„Porovnání osobností vynikajících „lídrů“ prokazuje, že – z pohledu na jejich 

vlastnosti vedoucích pracovníků – mají hodně podobného. Týká se to nejen jejich 

energie, cílevědomosti, tvůrčího myšlení apod., ale i jejich názorů na klíčové schopnosti 

a umění dosáhnout úspěchu podnikání nejen pro svou vlastní tvrdou, časově  
i intelektuálně náročnou práci, ale i mozky a rukama vhodných spolupracovníků.“ 

(Vodáček, 2005, str. 186) 
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2.3 Neziskové organizace 

„Pro neziskové organizace jistě platí mnoho stejných principů jako pro 

organizace ziskové. Je potřeba mít atraktivní vizi, charizmatického vůdce, efektivně 

řízené procesy, spokojené zákazníky či klienty, schopný tým lidí a mohli bychom jistě 

pokračovat. Na stranu druhou se neziskové organizace pohybují ve specifickém 

prostředí, kdy často uspokojují takové potřeby lidí či společnosti, ta které nejsou 

příjemci služeb schopni či ochotni platit. Specifické je nejen prostředí, ve kterém se 

pohybují, ale také jejich fungování.“ (Novotný, Lukeš, 2008, str. 17) 
Neziskové organizace využívají příležitost především tam, kde ostatní vnímají 

problémy a to většinou proto, že zákazníci daných služeb nejsou schopni nebo ochotni 

zaplatit za danou službu takovou cenu, která by byla pro firmy zajímavá. Zároveň 

poskytují takové služby, které stát neumí nebo nechce poskytovat, případně je poskytuje 
neefektivně, čímž pro ně pro ně vytváří ideální prostor. Dalším benefitem neziskových 

organizací je, že umožňují lidem věnovat se svým zájmům, berou v potaz menšinové 

zájmy obyvatel, podporují svobodný proces jednotlivců a skupin, jsou nápomocny při 

integraci znevýhodněných jedinců a uspokojují řadu potřeb, jako například sociální, 

kulturní, sportovní a další. Celkově tak přispívají k velmi pozitivním změnám ve stylu 

života lidí, ale i celé společnosti. Často se jedná o iniciátory změn a nových trendů ve 

společnosti a jsou nositeli morálních hodnot a to díky svému zaměření a charakteru. 
Většinu pracovníků tvoří dobrovolníci. „Studie ukázala tři mechanismy vedení, 

které mohou neziskové organizace využívat pro dlouhodobou dobrovolnickou motivaci: 

vytvářejí sdílenou vizi, jejímž smyslem je pomáhat druhým, staví na péči a lásce ke 

komunitě, vytvářejí svobodu a potřebné zdroje pro své následovníky.“ (volný překlad 

autora, Parris, 2015, str. 266) 
Svou velikostí, počtem zákazníků a poskytovaných služeb můžeme neziskové 

organizace porovnávat se ziskovými malými či středními podniky. Z důvodu 

specifických rámcových podmínek je však jejich fungování odlišné. Jejich odlišnost je 

specifická již na úrovni formulace poslání a strategického plánování, na což 

samozřejmě navazuje další jako krátkodobé plány ohledně financí, interní procesy, 

marketing, PR, personální oblast a také realizované programy a služby. 
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Neziskové organizace mívají dobrý přehled o organizacích s podobným 

zaměřením, tudíž dobře znají svoji konkurenci. Na rozdíl od ziskových organizací je 

zde častější komunikace a spolupráce s konkurencí. Často se stávají členy některé sítě 

neziskových organizací nebo asociací.  
2.3.1 Historie v českých zemích 

Historie neziskových organizací v českých zemích má velmi dlouhé a bohaté 

kořeny. Sdružování bylo původně povinné (korporativní) i přes to, že lidé mají zcela 

přirozenou vlastnost sdružovat se do skupin, komunit, celků nebo stavů. Z tohoto 
důvodu se již v dávné historii můžeme setkat s různými typy církevních organizací, 

regionálními svazy šlechty, řemeslnými cechy nebo ochrannými svazy měst. 

Společenská činnost, respektive příslušnost k řemeslu, byla klíčová ke sdružování. Až 

do 18. století dominovaly církevní organizace v oblastech zájmu dnešních neziskových 

organizací, tedy sociální a zdravotní pomoc a vzdělávání. Jednou z nejznámějších 

osobností je sv. Anežka Česká (1211-1282), která se jako jedna z mála z královského 

rodu věnovala pomoci chudým a nemocným. Mezi další velké vzory patří sv. Ludmila 

(866-921) a sv. Zdislava (1220-1252). Řád sester boromejek je vzorným příkladem 

řeholního řádu, který se významně angažoval v oblasti sociální  
a zdravotní. Řády jezuitů a piaristů vynikaly zejména v oblasti vzdělávání. Říšský 

zákon z roku 1867 upravuje charitativní a spolkovou činnost. 
Svoboda sdružování byla vždy tvrdě popírána absolutistickými a totalitními 

režimy. „Vzrůstající občanská iniciativa většinou předznamenávala liberalizaci nebo  
i změnu politického systému a měla na ní většinou i podstatnou zásluhu. Řada vůdčích 

osobností a politických uskupení vyrostla právě z prostředí původně nepolitických 

aktivit a spolků, kde se již před pádem režimu tříbily názory, postoje a formoval se tak 

v podstatě nový politický program.“ (Rektořík, 2010, str. 32-33) 
Období 19. století bylo velmi bohaté na spolkovou činnost. V období národního 

obrození vzniká řada vlasteneckých spolků, z nichž některé přetrvaly do dnes. Jednalo 

se o spolky na podporu umění, kultury, vědy a vzdělávání. Nový prostor se otevřel po 

vzniku samostatného státu v roce 1918, kdy vzniká nespočet různých dobrovolných 

soukromých iniciativ v oblastech sociální a zdravotní péče, kultury, vzdělávání, péče  
o děti a mládež, charitativní spolky apod. Byly zakládány na základě spolkového práva 
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a měly celou škálu organizačních forem, od soukromých přes náboženské, obecní až po 

polooficiální, které měly poměrně široké kompetence (např. Masarykova liga TBC, 

Československý červený kříž). Velká péče byla věnována chudým spoluobčanům  
a mládeži. Docházelo ke zdokonalování činnosti a odbornosti, rozšiřován kruh jejich 

působnosti a směr k vyšší institucionalizaci. Jejich vývoj byl však násilně přerušen 

v roce 1939 německou okupací a následným protektorátem. Byla jim omezena činnost 

pouze v rámci Národního souručenství a pro mládež v rámci Kuratoria. 
Tradice dobrovolné činnosti byla znovu obrozena v letech 1945-1948, ale poté 

byla opět cílevědomě a násilně přerušena, zredukována a zcela podmaněna stranickému 

(KSČ) vedení. Neziskové organizace byly zcela nahrazeny státnímu rozpočtovými  
a příspěvkovými organizacemi. Z organizací věnujících se vzájemné prospěšné činnosti 

(kultura, tělovýchova, mládež, hobby, odbory) se staly dobrovolné společenské 

organizace, které byly direktivně integrovány do střechové státní (stranické) Národní 

fronty, nad nimiž vykonávaly dozor příslušné výbory komunistické strany. Aby byly 

stranické výbory detailně informovány, co se v organizacích děje, byl zaveden úzuz, což 

znamenalo, že předseda, výjimečně místopředseda, každé společenské organizace musí 

být členem komunistické strany.  
I přes tyto nepříznivé podmínky ojediněle vznikala seskupení, která se 

zaměřovala na prosazování občanských svobod, dodržování lidských práv, podporu 

pronásledovaných rodin, za což byla režimem pronásledována. Koncem 80. let se tyto 
aktivity občanů zesilovaly a vyvrcholily v roce 1989 „sametovou revolucí“. To 

zapříčinilo vznik různých nadací a nezávislých spolků, s čímž souvisí oživení 

občanských svobod a práv a zapojování občanů do těchto aktivit.  
2.3.2 Typologie neziskových organizací 

„S využitím poznatků z teorie i praxe se jeví jako nejvhodnější rozdělení 

organizací působících v neziskovém sektoru do pěti skupin s následujícími 

typologickými znaky: 
I. Neziskové soukromoprávní organizace vzájemně prospěšné, s globálním 

posláním vzájemně prospěšné činnosti. 
II. Neziskové soukromoprávní organizace veřejně prospěšné, s globálním 

posláním veřejně prospěšné činnosti. 
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III. Neziskové veřejnoprávní organizace typu organizačních složek  
a příspěvkových organizací státu a samosprávných územních celků 

s globálním posláním veřejná správa a veřejně prospěšná činnost. 
IV. Neziskové ostatní veřejnoprávní organizace, s globálním posláním 

veřejně prospěšná činnost. 
V. Neziskové soukromoprávní organizace typu obchodní společností a jim 

podobných (jde o výjimečné případy neziskových organizací) s možností 

globálního poslání veřejně i vzájemně prospěšné činnosti.“ (Rektořík, 

2010, str. 42-43) 
Dále můžeme dělit neziskové organizace podle jejich funkce: 
Servisní 
Řeší veřejné problémy, poskytují přímé služby svým klientům. Jedná se hlavně  

o nečlenské organizace. Typickými servisními organizacemi jsou ty, které poskytují 

sociální služby, organizace v oblasti zdravotnictví a sociálního začleňování nebo 

v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. 
Advokační 
Jak již název napovídá, tyto organizace bojují za vybrané veřejné zájmy nebo za 

práva vymezených skupin. Prosazují změny nebo naopak brání změnám vůči veřejným 

či soukromým institucím. Prosazují principy rovnosti a nediskriminace, ochraňují zájmy 

menšin a veřejný zájem, jako např. ochrana zdraví, životní prostředí apod. jedná se  
o členské (spolky) i nečlenské organizace (nadace a nadační fondy, obecně prospěšné 

společnosti). 
Filantropické 
Jejich cílem je podpora veřejně prospěšných aktivit a to jak finančně, tak  

i hmotně. Jedná se především o nadace a nadační fondy. 
Zájmové 
Jedná se o nejpočetnější skupinu v českém neziskovém sektoru. Cílem je 

organizování zájmové činnosti buď výhradně pro jejich členy, nebo s přesahem na širší 

veřejnost. Typickými organizacemi v této skupině jsou z oblasti sportu a kultury či 
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tradiční zájmové venkovské spolky (např. dobrovolní hasiči, Sokol). Jsou postaveny 

zásadně jen na členském přístupu. 
2.3.3 Typy neziskových organizací 

„NNO jsou právnickými osobami soukromého práva a patří mezi formalizované 

struktury občanské společnosti. Typické NNO naplňují znaky mezinárodně sdílené 

definice NNO, jejímiž autory jsou americký sociolog L. M. Salamon a německý sociolog 

H. K. Anheier: 
 Organizovanost (stálá, formalizovaná struktura) 
 Soukromý charakter a nezávislost na státu (soukromoprávnost) 
 Nerozdělování zisku (mezi členy a rozhodující osoby) 
 Samosprávnost (vnitřní struktura) 
 Dobrovolnost (ve smyslu „s účastí dobrovolníků“)“ 

(http://www.neziskovky.cz/clanky/511_692/fakta_typy-neziskovych-organizaci/) 
Tato definice se sice vztahuje dle citace pouze na nestátní neziskové organizace, 

ale stejně tak platí pro neziskové organizace celkově. 
Aktuálně jsou v České republice tyto typy neziskových organizací: 

 Spolky – dříve občanská sdružení 
 Obecně prospěšné společnosti – nelze již založit 
 Ústavy 
 Fundace – nadace a nadační fondy 
 Evidované právnické osoby 
 Sociální družstva 
 Příspěvkové organizace 
 Organizační složky státu 

Statistiky o rozvoji neziskových organizací uvádí portál www.neziskovky.cz, 
kde je možné se dozvědět plno dalších informací ze světa neziskových organizací. 
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Nabízejí například i vzdělávání, poradenství, ale také informace o grantech. Jsou zde 
dostupné dvě statistiky o počtu nestátních neziskových organizací od Českého 

statistického úřadu a to letech 1990-2012 a 2014-2016, viz Tabulka 1 a Tabulka 2. 

 
Tabulka 1 Statistika počtu NNO v letech 1990-2012 podle údajů ČSÚ 

Zdroj:http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2012txt12780.pdf 
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Tabulka 2 Statistika počtu NNO v letech 2014-2016 podle údajů ČSÚ 

Zdroj:http://www.neziskovky.cz/data/Statistika%20po%C4%8Dtu%20nest%C3%A1tn
%C3%ADch%20neziskov%C3%BDch%20organizac%C3%AD%202014_2016_prosin
ec%202016txt16356.pdf   
2.3.3.1 Neziskové organizace v oblasti sportu 

Spolky a pobočné spolky 
Dříve se jednalo o občanská sdružení, která fungovala podle zákona o sdružení 

občanů č.83/1990 Sb., nyní upraveno podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb. 
K založení spolku stačí tři osoby, které budou vedeny společným zájmem, jako 

samosprávný a dobrovolný svazek členů. Spolek musí být zapsán u rejstříkového soudu, 

kde registruje své stanovy, které jsou osvědčující právní existencí spolku. Právnickou 

osobou se stává až dnem zápisu. Název musí obsahovat spolek nebo se za název píše 

zapsaný spolek případně zkratka z.s. 
Spolky mohou založit své pobočné spolky, které musí obsahovat příznačný 

název spolku hlavního a jasně vyjadřovat vlastnosti pobočného spolku. Stejně jako 

spolek musí být zapsán ve veřejném rejstříku a vzniká dnem jeho zápisu na základě 

návrhu hlavního spolku. Je-li zrušen hlavní spolek, spolu s ním zanikají i jeho pobočné 

spolky. 
Spolek má povinné orgány – nejvyšší a statutární orgán, statutární orgán může 

být zároveň orgánem nejvyšším. Stanovy jsou odsouhlaseny zakladateli, kteří se na nich 
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společně shodli a stanoví obsah stanov, nebo se svolá ustavující schůze, kdy svolavatel 

připraví stanovy a schůzi svolá.  
Zákon stanovuje pouze povinné části a to v minimálním rozsahu. Stanovy musí 

dle zákona obsahovat: 
 název a sídlo spolku; 
 účel spolku; 
 práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak 

budou práva a povinnosti vznikat; 
 určení statutárního orgánu. 

Zastřešující organizací je Česká unie sportu, spadají sem samostatné sportovní 

asociace, sportovní svazy a dále pak tělovýchovné jednoty a sportovní kluby. 
Ústav 
K založení ústavu je potřeba zakládací listina, která obsahuje: 

 název ústavu, jehož součástí musí být „zapsaný ústav“ nebo zkratka z.ú., 
 sídlo, 
 účel, kde musí být vymezena hlavní a vedlejší činnost 
 výše vkladu 
 počet členů. 

Ústav vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Jeho statutárním orgánem je 

ředitel, který musí být nezávislý, tudíž nemůže být členem správní ani dozorčí rady. 

Ústav zpracovává výroční zprávu, která se ukládá do veřejného rejstříku. 
Fundace 
Jedná se o právnickou osobu vytvořenou majetkem vyčleněným k určitému 

účelu. Vždy musí být důkladně určen účel vzniku, na nějž se váže její činnost. Její 

vnitřní poměry upravuje statut. 
Ve sportu se jedná o účelové sdružení majetku, který je určen k rozvoji sportu. 
Rozlišujeme dva typy fundace: 
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 nadace, kde je zdrojem majetku nadační jmění a ostatní majetek 

(podpora, dary apod.). Pro založení je nutná minimální částka 500 000 
Kč, zřizuje se písemnou smlouvou, zakládací listinou, pokud jde  
o jednoho zřizovatele, nebo závětí. Zapisuje se do nadačního rejstříku; 

 nadační fond, který nemá žádné omezení ve výši vkladu, nevytváří 

nadační jistinu ani nadační kapitál. Pro založení je potřeba zakládací 

listina. 
Zájmová sdružení právnických osob 
Jedná se o právnické osoby, které jsou založeny písemnou zakladatelskou 

smlouvou nebo ustanovující členskou schůzí, kde jsou k zápisu předloženy stanovy. 

Podle nového občanského zákoníku se již nemohou zakládat, staré se však nechají dále 

pracovat nebo mají možnost změnit svou právní úpravu na spolek. Jejich právní 

subjektivita nabývala až dnem zápisu do registru sdružení, který vedl krajský úřad dle 

sídla. 
Ve sportu vznikala za účelem provozu sportovních zařízení. 
Příspěvkové organizace státu eventuelně územních samosprávních celků 
Zřizovatelem je státní orgán nebo orgán samosprávy – kraje a obce. Jeho 

základním dokumentem je statut, který podléhá schválení zřizovatele. Dostává 

pravidelný státní příspěvek a další činnosti kryje ze svých vlastních zdrojů. 
Ve sportu se jedná o resortní sportovní střediska MŠMT, MV a MO. 
Organizační složky státu a územních samosprávních celků 
Tyto organizace zřizuje sám stát, především jeho ministerstva – hlavně MO, MV  

a MŠMT. Nejedná se o právnickou osobu, nemá právní subjektivitu. Jednání organizace 

je jednáním státu, nemá rozpočet pro samostatné financování, vše v rámci rozpočtu 

zřizovatele, v tomto případě ministerstev.  
Jedná se o resortní sportovní centra MO, MV a MŠMT. 
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Podle Mezinárodní klasifikace neziskových organizací podle OSN, kterou uvádí  
P. Bachmann (2011) ve své publikaci, je sport – pěstování amatérského sportu, trénink, 

tělesná výchova a pořádání sportovních soutěží, řazen do sekce Kultura a rekreace. 
Informace ohledně počtu neziskových organizací ve sportu nejsou veřejně 

dostupné. Statistiku na vyžádání poskytuje Český statistický úřad (dále ČSÚ), který je 

schopen vytvořit tabulku s přehledem i do jednoho dne. Tyto služby jsou však 

zpoplatněny a to za každý kalendářní rok, který chcete to statistiky uvést. Z tohoto 
důvodu byl ČSÚ požádán o nejaktuálnější dostupné informace, tedy z jednoho 

kalendářního roku. Výsledkem je Tabulka 3 s informacemi za rok 2015 a to z důvodu, 

že informace za rok 2016 nejsou zatím momentálně k dispozici. Požadovaná tabulka 

měla být rozdělena podle výskytu neziskových organizací ve sportu podle krajů, ale tyto 
informace ČSÚ nemá k dispozici. Tabulka je rozdělena na neziskové organizace také 

podle počtu zaměstnanců, což podtrhuje problematiku zaměstnanosti v neziskových 

organizacích. Informace jsou z evropské klasifikace ekonomických činností (NACE), 

která je vydávána Evropskou komisí. 
 
Tabulka 3 Počet neziskových organizací v NACE 931 v roce 2015 

 

Nadace, 
nadační 
fondy 

OPS, 
Ústavy 

Spolky Církve 
Pobočné 
spolky 

Ostatní Celkem 

Počet NO nad 10 
zaměstnanců 0 4 76 0 9 1 90 

Počet NO s 1-9 
zaměstnanci 46 56 24 367 0 3 343 24 27 836 

Celkem 46 60 24 443 0 3 352 25 27 926 

 
Zdroj: Český statistický úřad 



64 
 

3 Rešerše literatury 

O problematice leadershipu je v dnešní době k nalezení již plno knih, jedná se 

aktuální téma, kterému se začíná věnovat velká pozornost. Obdobně je tomu tak  
i v problematice neziskových organizací. Pokud bychom však chtěli najít knihu, která 

nám propojuje obě problematiky, narazíme na velkou díru na trhu. Navíc pokud 

bychom chtěli tyto dvě problematiky ještě obohatit, aby se jednalo přímo o sportovní 

neziskové organizace, ani jim samotným není na trhu věnována pozornost. Je proto 

potřeba prozatím v českém jazyce studovat obě problematiky zvlášť a chceme-li hledat 
propojení těchto dvou oborů, musíme hledat knihy a články především v cizím jazyce. 

Pro pochopení úplného základu problematiky leadershipu je dobré ujasnit si, 

jaký je rozdíl mezi ním a managementem, dvěma pojmy, které jsou často propojovány  
a zaměňovány. Přehlednou knihou, která srovnává a ujasňuje oba pojmy je Management  
a leadership (2008) od autorů M. Armstronga a T. Stephens. Kniha je věnována 

především managementu, ale vysvětlují zde základy leadershipu a poukazují na jeho 

důležitost v provázanosti s managementem. Z českých autorů bych poukázala na  
I. Pilařovou a její knihu Leadership & Management development, kde se autorka knihy 
dostává již hlouběji do problematiky a rozdíly mezi oběma pojmy. Oproti těmto dvěma 

publikacím stojí velmi obsáhlá kniha J. Plamínka Synergický management (2000). 

V této knize je plno informací z obou pojmů, navíc se věnuje i komunikaci  
a mezilidským vztahům. Jediné, co bych této knize vytkla, je menší zmatenost 

v kapitolách, kde se prolínají prvky z managementu a leadershipu zároveň. 
Po vyjasnění si těchto základních dvou pojmů, můžeme přejít k literatuře, která 

se věnuje především vedení lidí. Základem je zcela jistě autor světových bestsellerů 

Stephen R. Covey. Jedná se o autora, který je velmi často citován v ostatním knihách a 

na svém účtu má několik zásadních knih, které jsou velmi čtivé. Mezi tyto knihy patří  
7 návyků vůdčích osobností (1997), Bez zásad nemůžete vést (2003) a 8. návyk (2006). 

Dalším významným autorem je J. Adair, který je označován za jednoho z největších 

myslitelů v oblasti leadershipu na světě, a P. Reed a jejich kniha Ne šéf, ale lídr (2009). 
Kniha je rozdělena do devíti kapitol, které jsou věnovány především leadershipu, ale 

nechybí zde ani krátké vyjasnění s pojmem management. Kapitoly jsou logicky řazeny  
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a velkým bonusem je shrnutí na konci každé z nich. M. Tureckiová věnovala svou 

knihu Klíč k účinnému vedení lidí (2007) především problematice motivace  
a komunikace, které se přímo nevěnuje až tolik autorů. Kniha bohužel neobsahuje žádné 

jiné poznatky. Efektivní leader (2005) je knihou, která se snaží obsáhnout celou 

problematiku leadershipu, kterou se snaží obohatit příklady z praxe. Kniha je rozdělena 

do čtyř oddílů, které mají logické uskupení. Jejími autory jsou Patrick J. McKenna  
a David H. Maister. 

Pokud bychom se nechtěli pročítat pouze teoretickými poznatky a poučkami, je 

na trhu dostupných plno publikací, které buď celou problematiku vysvětlují na 

příkladech z praxe, v jednoduchém příběhu, nebo obsahují různá cvičení. V tomto 
ohledu stojí za zmínku kniha Leadership a sebeklam (2013) od Arbinger Institut. 
V příběhu jednoho uchazeče o pracovní pozici je vysvětlena nejen podstata leadershipu, 

ale i životních komplikací, které si zapříčiňujeme sami. V samotném příběhu se plno 
čtenářů ztotožní s uchazečem. Velmi stručnou, účelnou a jasnou knihou je Leadership: 
Lídrem jednoduše a přirozeně (2012), která je napsána S. Radcliffem, který je řazen 

mezi nejúspěšnější kouče leaderů. Celkově kniha poukazuje na fakt, že leadership není 

komplikovanou záležitostí a vysvětluje jeho jednoduchost. Autoři knihy Kodex lídrů 

(2015), D. Ulrich, N. Smallwood a K. Sweetman, nabízejí „program pro všední den“, 

který může být použit téměř okamžitě. Oproti tomu P. Birch ve své knize Leadership 

(2005) uvádí pouze několik stručných stran teorii a zbytek jeho knihy je věnován 
cvičením, kde se ale snaží pokrýt veškerou problematiku. Obdobnou knihu již napsal  
P. Birch s B. Cleggem a to Intenzivní kurz vedení lidí (2004), zde se společně více 

věnují dané problematice, je zde i více cvičení. 
Další problematikou, kterou je potřeba prostudovat jsou neziskové organizace. 

Uznávaným světovým autorem je Peter F. Drucker, napsal Řízení neziskových 

organizací (1994), který se věnuje problematice neziskových organizací již od dob, kdy 

byly v americké společnosti považovány za okrajovou záležitost. V této jeho starší 

publikaci se však seznámíme se základními fakty, které jsou doplněny rozhovory 

s tehdejšími autory dalších významných děl v oblasti managementu, neziskových 

organizací nebo zakladateli neziskových organizací. Stručnou knihou, která je 

podložena empirickým výzkumem, je od autorů J. Novotného, M. Lukeše a kol. Faktory 

úspěchu nestátních neziskových organizací (2008). Autoři se zde již snaží představit 
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opomíjené oblasti z neziskového sektoru, tedy osobnost a motivace vedoucích 

pracovníků, ale i práce s dobrovolníky, dosažení vize a další faktory. Oproti tomu ze 

stejného nakladatelství vyšla obsáhlejší kniha Nestátní neziskové organizace (2009) od 

P. Boukala. Autor zde popisuje nejen historii, konkrétní typy neziskových organizací, 

ale i jejich financování, personální činnost, kde se věnuje především dobrovolnictví, její 

prezentaci i výkonnost. Oproti předešlé knize zde tedy chybí kapitoly věnované vedení 

neziskových organizací. Problematiku neziskových organizací ve sportu popisuje  
E. Čáslavová ve své knize, která reaguje na moderní trendy v oblasti sportovních 

organizací, Management a marketing sportu (2009), kde můžeme nalézt nejen popisy 

jednotlivých organizací, ale také doporučení pro jejich praktické vedení. 
Do teď se jednalo o stručný výběr publikace dostupný v českém jazyce. 

Přejdeme-li nyní k cizojazyčné literatuře, nalezneme zde i námi vyžadované spojení 

všech problematik. Současné vedení ve sportovních organizacích (2014) od D. Scotta je 

knihou, která spojuje výzkum ve vedení s praktickou aplikací dovedností a znalostí. 

Poskytuje komplexní pochopení tématu vedení ve sportovních organizacích. Praktické 

příklady poté poskytují příležitost kriticky zhodnotit předmět diskuse. B. Dym a H. 

Hutson napsali knihu Leadership v neziskových organizacích (2005), kde zaujímají 

nový postoj ke studiu vedení. Dochází zde ke kritickému zhodnocení literatury ohledně 

vedení. Výsledkem je poté mnohostranný pohled na vedení jako komplexní systém 

posouvání vzájemných vztahů, který přináší poznatky nejen pro studenty, ale  
i výzkumné pracovníky a samotné leadery.  

Od tištěných publikací se dostáváme k cizojazyčným článkům. R. Hoye článek 
napsal  Leader-member exchanges and board performance of voluntary sport 
organizations (2004), kde pojednává o vztahu mezi vedením a dobrovolníky v rámci 

neziskových sportovních organizací v Austrálii. H. Bang poté Leader-member exchange 
in nonprofit sport organizations (2011). 
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4 Cíle a úkoly práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, jakým způsobem probíhá 

managementship a leadership v neziskových sportovních organizacích na území České 

republiky. Cíle v oblasti managementshipu jsou zaměřeny na specifické požadavky 

zaměstnavatelů na pracovníky, jejich kvalifikaci, znalosti a dovednosti. Dále se poté 

soustřeďuje na motivaci zaměstnanců, včetně hodnocení a odměňování pracovníků, 

nefinanční stimuly a jejich příležitosti k dalšímu osobnímu růstu. Cíle v oblasti 
leadershipu jsou zaměřeny na charakteristické rysy manažera, jeho styl vedení a role 

v neziskových organizacích ve sportu. Dále je zaměřena na situační podmínky úspěchu 

a neúspěchu. 
 
Dílčí úkoly, které vedou k dosažení hlavního cíle práce: 

 studium odborné literatury k danému tématu; 
 vysvětlení hlavním pojmů; 
 plán koncepce výzkumu; 
 sestavení otázek pro kvantitativní výzkum- operacionalizace, pilotáž, 

obsahová validita; 
 sestavení otázek pro kvalitativní výzkum; 
 realizace dotazníkového výzkumu v neziskových sportovních 

organizacích ve sportu; 
 realizace rozhovorů s vedoucími pracovníky neziskových organizací ve 

sportu; 
 analýza a zpracování dotazníků a rozhovorů; 
 vyhodnocení výsledků výzkumů. 
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5 Metodika výzkumu 

Cílem práce je získání informací o způsobu vedení zaměstnanců v neziskovém 

sektoru sportovních organizací, které by měly čtenáři ujasnit, jaké přístupy jsou 

používány v tomto sektoru ve sportu.  
Z důvodu povahy problematiky a cílu práce jsem pro tuto diplomovou práci 

zvolila jak kvantitativní, tak kvalitativní výzkum, abych pokryla celou problematiku 

managementshipu i leadershipu. Problematice  managementshipu je věnován 

kvantitativní výzkum, který se pokouší zachytit vzorek z celého území České republiky. 

Kvalitativní výzkum bude naopak zkoumat problematiku leadershipu. 
5.1 Kvantitativní výzkum 

„Kvantitativní výzkum hledá odpovědi na otázky typu: Co? Kolik? Jak často? 
Zkoumá přístup, postoje a názory zákazníka ke konkrétním výrobkům nebo službám. Je 

prováděn na větším počtu respondentů.“ (Matula, 
http://www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/kvantitativni-vyzkum.php). 

Kozel (2006, str. 120) uvádí, že shromažďování údajů u kvantitativního 

výzkumu by mělo probíhat za určitých podmínek. Údaje musí být srovnatelné, což 

znamená, že by měly být shromážděny ve stejném období, stejné struktuře a stejným 

způsobem sběru dat. Dále zde poukazuje na to, že shromážděný soubor by měl být také 

dostatečně velký z důvodu vzájemné závislosti a zjištěné údaje z výzkumu musí být 

nezávislé na názorech ostatních. 
„Kvantitativní přístup, stručně vzato, předpokládá, že fenomény sociálního světa 

(různé jeho aspekty, objekty, procesy ad.), které činí předmětem zkoumání, jsou svým 

způsobem měřitelné, či minimálně nějak tříditelné, uspořádatelné. Informace o nich, 

získávané v jisté kvantifikovatelné a co nejvíce formální porovnatelné podobě. Pak se 

analyzuje statistickými metodami se záměrem ověřit platnost představ o výskytu 

nějakých charakteristik zkoumaných fenoménů, případně o vzájemných vztazích těchto 

charakteristik, také o jejich vztazích k dalším objektům a jejich vlastnostem apod.“ 

(Reichel, 2009, str. 40) 
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Reichel (2009, str. 42) dále uvádí, že kvantitativní výzkumy byly dříve 

považovány za jedinou podobu empirického výzkumu a také za jediné důvěryhodné 

výzkumy. Dle jeho názorů byl kvalitativní přístup brán jako doplněk kvantitativních 

postupů až do 70. let 20. století. V praxi však platí, že oba přístupy jsou si rovnocenné  
a navíc se vzájemně doplňují. 
5.2 Přístup ke kvantitativnímu výzkumu 

Správné určení výběrového vzorku pro výzkum má za úkol zaručit splnění 

pravidel pro správný průběh i jeho použití do praxe.  
„Výběrový vzorek při dotazování zastupuje vlastně celý základní soubor. Proces 

výběru vzorku sleduje především tři základní kroky: vybrat rámec vzorku (koho), určit 

techniku výběru vzorku (jak), stanovit velikost vzorku (kolik).“ (Kozel, 2006, str. 155) 
Koho? 
Na začátku každého výzkumu si musíme určit cílovou skupinu respondentů. 

„Podle tohoto prvního rozhodnutí se budou následně odvíjet další směry našich 

činností. Měli bychom dobře zvážit obsah tématu a jeho dopad na cílové skupiny. 

Důležité je zjistit, jak je námi zkoumaná problematika odborná, resp. se dotýká pouze 

vybraných skupin respondentů.“ (Kozel, 2006, str. 156) 
Pokud se rozhodneme určit širokou cílovou skupinu, můžeme se tím vyhnout 

riziku, že přehlédneme nebo vynecháme významnou část respondentů. Na druhé straně 

se můžeme také setkat s vysokým počtem neutrálních odpovědí, které mohou být 

zapříčiněny neznalostí či nezájmem respondentů k danému tématu. 
V případě této diplomové práce vyplývá cílová skupina již z názvu, jedná se 

tedy o neziskové sportovní organizace na území České republiky. 
Jak? 
Máme-li určenou cílovou skupinu výzkumu, měli bychom se zaměřit na další 

krok, tedy jakým způsobem budou respondenti vybíráni. 
„Existuje mnoho přístupů ke členění jednotlivých technik výběru vzorku, protože 

se jich mnoho pohybuje na rozhraní mezi reprezentativními technikami, které využívají 

statistické postupy, a tzv. záměrnými technikami pracujícími zpravidla s vlastním 



70 
 

úsudkem při výběru vzorku. Těmto hraničním technikám říkáme kvazireprezentativní.“ 

(Kozel, 2006, str. 156) 
Vzhledem k nedostatečným informacím o neziskových sportovních organizacích  

a neexistenci jednotného souboru, ať už o počtu nebo celkovému výčtu těchto 

organizací, byl pro tento výzkum použit náhodný, pravděpodobnostní výběr. 
Reichel (2009, str. 80) uvádí, že podstatou náhodného, pravděpodobnostního 

výběru je, že každý prvek ze základního souboru má stejnou šanci (pravděpodobnost) 

stát se prvkem výběrového souboru. Celý výběr je založen na náhodnosti. Tento výběr 

má několik typů, pro tento výzkum byl vybrán stratifikovaný náhodný výběr, který 

probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku nahlížíme na základní soubor jako na 

množinu podsouborů, kterým se říká strata (vrstvy). Tyto straty se vyznačují tím, že 
mají několik společných vlastností, navzájem se od sebe tolik neliší. V druhém kroku 

dochází k náhodnému výběru, který vychází z výzkumného záměru. V případě tohoto 

kvantitativního výzkumu byly množinou základních souborů neziskové organizace ve 

sportu, ze kterých byly následně náhodně vybrány organizace, které byly elektronicky 

osloveny k vyplnění dotazníku. 
Kolik? 
„Velikost vzorku představuje, kolik lidí by mělo být dotazováno. S rostoucím 

počtem bývají výsledky pochopitelně spolehlivější (při eliminování nevýběrových chyb). 

Důležitější než vlastní rozsah je správný postup při sestavování výběrového vzorku. Na 

malém trhu je výhodnější dotazovat všechny členy základního souboru. Zpravidla však 

velikost výběrového vzorku odvozujeme od celkové velikosti zkoumaného souboru.“ 
(Kozel, 2006, str. 159) 

Celkem na dotazníky odpovědělo 27 neziskových organizací ve sportu. 
5.3 Obecná charakteristika výzkumného plánu 

Následuje stručný popis cílů výzkumu, který byl zaměřen na managementship. 

Poté se obsáhleji věnuji výzkumným otázkám, které byly v dotazníku a jsou propojeny 

se zaměřením a cíli celého výzkumu. 
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5.3.1 Cíle výzkumu 

Cílem kvantitativního výzkumu bylo zjistit, jak funguje managementship na 
úrovni neziskových sportovních organizacích ve sportu v České republice. 

Celý výzkum byl zaměřen na: 
 specifické požadavky zaměstnavatelů na pracovníky- problematika 

výběru zaměstnanců, požadovaná kvalifikace, praxe, zaměření na jejich 

znalosti a dovednosti či osobní zájmy; 
 motivaci zaměstnanců- zájem o kolektiv, jejich motivaci, hodnocení  

a styl odměňování, nefinanční stimuly; 
 příležitosti k dalšímu osobnímu růstu- zájem a starost o rozvoj kolektivu, 

podílení se na rozvoji kolektivu a prostor pro osobní růst. 
5.3.2 Výzkumné otázky 

Dotazníky, které byly rozeslány respondentům, uvádím jako přílohu 1. Při jeho 

sestavování jsem vycházela ze třech základních oblastí, které považuji za základní 

v oblasti managementshipu v přístupu k pracovníkům. Jak již bylo uvedeno v cílech 

práce, jedná se o oblasti specifických požadavků zaměstnavatelů na pracovníku, jejich 

kvalifikaci, znalosti a dovednosti, dále pak motivace zaměstnanců, včetně hodnocení  
a odměňování pracovníků, nefinanční stimulu a poslední oblastí je příležitost k jejich 
dalšímu osobnímu růstu. Vybranými otázkami jsem se snažila zachytit problematiku 
daných oblastí managementshipu v přístupu k pracovníkům. Velká většina otázek 

v mém dotazníku je uzavřená, jen některé otázky jsou doplněny o otevřené otázky, kde 

jsem se chtěla dostat více do hloubky dané problematiky. 
Specifické požadavky zaměstnavatelů na pracovníky, jejich kvalifikace, 

znalosti a dovednosti – v této oblasti jsem se zaměřila na problematiku výběru 

zaměstnanců. Zajímala jsem se o důležitost dosaženého vzdělání, zda musí vzdělání 

úzce souviset s nabízenou pracovní pozicí a zda je důležitá praxe u potencionálních 

pracovníků. Dále mne pak zajímalo, zda se vedoucí pracovníci zajímají o osobní zájmy 

uchazeče s ohledem na přispění v pracovní náplni. Poslední otázkou z této oblasti jsem 

chtěla zjistit, zda při výběru zaměstnanců využívají i některé ze specifických metod 
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kromě výběrového pohovoru. Pokud by zde byla kladná odpověď, žádala jsem, aby mi 

sami vypsali, o které se jedná.  
Motivace zaměstnanců, hodnocení a odměňování, nefinanční stimuly – zde 

jsem chtěla především zjistit, jak se starají a zajímají o své pracovníky. Zajímala jsem 

se o hodnocení zaměstnanců a jejich formy, nefinanční benefity a jejich systém 

rozdělování, případné udělování motivačních pochval a uznání. V ohledu, jak se 
zajímají o své zaměstnance, jsem se soustředila na schopnosti a přímé pohnutky 

zaměstnanců. Zde jsem si vědoma možnosti zkreslených odpovědí za účelem vypadat 

tak, jak se od leadera očekává. Dále pak, zda nabízejí svým zaměstnancům určitou 

rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a jejich případné formy. 
Příležitost k dalšímu osobnímu růstu – v poslední oblasti jsem se snažila 

zjistit, jakým způsobem, a zda vůbec, se organizace zajímají a starají o rozvoj svých 

zaměstnanců. Zajímalo mne, zda se jako organizace přímo podílejí na rozvoji svých 

zaměstnanců, zda využívají k tomuto účelu externích nebo interních programů a jaké 

přesně. Dále mne pak zajímalo, zda se se svými zaměstnanci na jejich cílech společně 

domlouvají a zda jim dávají případní prostor pro jejich vlastní vzdělávání. 
5.4 Identifikace a popis výběrového souboru 

Pro kvantitativní výzkum byly cílovou skupinou neziskové organizace ve sportu 

na území celé České republiky. Z celkového počtu oslovených neziskových organizací 

mi na můj dotazník odpověděly tyto: 
TJ Dukla Praha 
TJ Sokol Uherské Hradiště 
SK Vodomílek, z.s. 
SK Sever Brno 
SDC Šumaváček, z.s. 
TJ Orion 
Hradecký jezdecký klub, z.s. 
SKI Polevsko 
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TJ Lokomotiva Plzeň 
Cannibals Šumperk, o.s. 
Klub sportovního tance QUICK Olomouc, z.s. 
Černí koně, z.s. 
SKN Hradec Králové, o.s. 
FbC Jazzmani Žatec 
Mushing team Ostrava, z.s. 
Fotbal Studénka, z.s. 
AKTRA, z.s. 
Sportvisio, z.s. 
K4 cyklo tým, z.s. 
SK Lvíček, z.s. 
Ski klub Ještěd, z.s. 
Ostravská tělovýchovná unie, z.s. 
SK Žeravice, z.s. 
TJ Spartak Vrchlabí, z.s. 
SK Nové Město nad Metují 
TJ Meteor České Budějovice 
TK Tennispoint, z.s. 

5.5 Metody a techniky sběru dat a zpracování 

Sběr dat probíhal elektronicky a to především z důvodu, že jsem snažila posbírat 

data z neziskových organizací ve sportu po celé České republice. Sběr těchto dat 
probíhal pomocí dotazníků, které byly rozeslány příslušným organizacím. 
5.5.1 Dotazníky 

Jedná se o způsob psaného řízeného rozhovoru, kde jsou na psané otázky 

vyžadovány písemné odpovědi. Je také méně časově náročný než rozhovor.  
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Při jeho sestavování je potřebné si promyslet a přesně vytyčit cíl, dále pak 

logisticky a stylisticky správně připravit a sestavit konkrétní otázky. Při jejich 

sestavování je důležité dbát na to, aby byly srozumitelné a nebyly sugestivní. Před jeho 

samotnou aplikací je potřeba provést pilotáž na menším počtu zkoumaných osob, což 

může být nápomocné pro poslední úpravy a finální verzi. Dotazník by měl být 

anonymní, čímž chceme zajistit zvýšení upřímnosti odpovědí. 
Dotazníky jsou řazeny do subjektivních metod, protože vyšetřovaná osoba zde 

může značně ovlivňovat své odpovědi. Vyšetřované osoby se mohou snažit působit 

společensky lepšími nebo i naopak horšími. Výsledky dotazníky tedy mohou být velmi 

často zkresleny vnitřní korekcí, autocenzurou zkoumaných osob, které mají tendenci 

odpovídat ve shodě s tzv. sociální deziderabilitou (sociální žádoucností), odpovídají 

tedy adaptivně, nikoliv expresivně.  
Dotazníky nám umožňují zkoumat i velké množství osob najednou, takže je 

možné získat mnoho odpovědí v krátké časové relaci. Při jeho hromadném rozesílání 

však musíme počítat s tím, že se nám nevrátí všechny, tudíž je rozesíláme 

v dvojnásobném počtu, než potřebujeme k samotnému zkoumání. 
Otázky v dotazníku mohou být: 

 uzavřené – nabízejí volbu mezi dvěma či více možnými odpověďmi; 
 otevřené – dávají prostor pro vlastní formulaci; 
 škálové – jedná se o posuzovací škály, zaškrtávací seznamy, numerické 

posuzovací škály apod. 
Výběr dotazovaných probíhá buď na základě teorie pravděpodobnosti  

(př. náhodný výběr počítačem z evidence trvale hlášených osob) nebo kvótním 

výběrem, kdy tazatelé vyhledávají určité typy osob. 
V případě této práce byli vyhledáváni vedoucí manažeři organizací, jednalo se 

především o předsedy či prezidenty neziskových organizací ve sportu. 
Výsledky z dotazníkového výzkumu byly přeneseny do grafů, které byly 

doplněny popisky.  
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5.6 Kvalitativní výzkum 

„Kvalitativní výzkum hledá odpovědi na otázky: Proč? Jak? Zjišťuje důvody  
a příčiny chování lidí. Klade důraz na podrobné prozkoumání názorů vybraných 

představitelů cílové skupiny a na zkoumaný problém nebo jev.“ (Matula, 
http://www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/kvalitativni-vyzkum.php) 

Kvalitativní výzkum, na rozdíl od kvantitativního, nevyužívá statistických metod 

ani technik. Zaměřuje se na to, jak jednotlivci nebo skupiny nahlížejí, chápou  
a interpretují svět. Tyto dva výzkumy se však často navzájem doplňují. Dříve byl 

kvalitativní výzkum chápán pouze jako doplněk kvantitativního, ale v dnešní době má 

již rovnocenné postavení. Oba výzkumy mají své výhody a nevýhody, přístup tedy 

volíme podle konkrétního případu zkoumání. Hlavním pravidlem bývá, že chceme-li 
zkoumat velkou skupinu lidí, volíme kvantitativní výzkum, chceme-li zkoumat 
specifickou skupinu lidí, volíme kvalitativní výzkum. 

„Výhodou kvalitativního výzkumu je především to, že umožňuje problémy 

zkoumat do hloubky a zjistit o nich mnoho informací. Tyto informace však získává pouze 

o malém počtu jednotek, dochází zde k redukci, co se týče počtu sledovaných 

proměnných. Především z tohoto důvodu bývá problematické vytváření nové teorie. 

Reliabilita kvalitativního výzkumu je poměrně nízká, validita naopak vysoká.“ 

(https://www.topzine.cz/kvantitativni-a-kvalitativni-vyzkum-vyuzijete-pri-psani-
diplomky) 

Není známá jednoznačná definice nebo způsob, jak vymezit nebo postavit 

kvalitativní výzkum. Jeden z významných metodologů Creswell (Hendl, 2008, str. 48) 

napsal tuto definici: „Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na 

různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského 

problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, 

informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených 

podmínkách.“. 
Kvalitativní výzkum má vnitřní povahu a je zaměřen na individuální a specifické 

rysy. Jeho výsledkem jsou data vytvářena samotnými účastníky výzkumu, nikoliv 

výzkumníkem. Výzkum je zaměřen především na zvláštnosti a popis konkrétních 

jednotlivců nebo případů. Během tohoto výzkumu se hypotézy netestují, spíše se 
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vytvářejí. Může se pomocí něho formovat i nová teorie, a to hlavně pomocí indukce, 

z jednotlivého je vyvozováno obecné. Je vyznačován tím, že jeho výsledky nejsou 

vyjádřeny pomocí čísel, ale slovně. 
5.6.1 Přístup ke kvalitativnímu výzkumu 

Pro kvalitativní výzkum, stejně jako pro kvantitativní, byly cílem neziskové 

sportovní organizace ve sportu na území České republiky. Přímo bylo osloveno vedení 

klubu, ať už se jednalo o vedoucí manažery, předsedy, jednatele nebo prezidenty 

neziskových organizací. Celkem bylo osloveno sedm vedoucích neziskových 

organizací, kteří mi odpovídali na mé otázky. Při jejich výběru byl použit záměrný, 

nepravděpodobnostní výběr, u kterého platí, že každý ze základního souboru nemá 

stejnou možnost (pravděpodobnost) být součástí výběrového souboru. Pro jeho 

uskutečnění byl použit postup výběru úsudkem nebo také účelový, který je typický pro 

záměrný, nepravděpodobnostní výběr. Je pro něho typické, že se nepoužívá pro nevelké 

výběry a výzkumník si vybírá prvky sám. Tento výběr byl vybrán především z důvodu 

dostupnosti organizací. 
Pro sběr dat jsem vybrala sedm neziskových sportovních organizací, kde jsem se 

snažila o rozmanitost sportů, na které se kluby zaměřují, z čehož vyšel vzorek 

z organizací věnující se sportovní střelbě, kanoistice, moderní gymnastice, ale také sport 

pro sluchově postižené a organizace zastřešující rozmanité sporty. Při výběru jsem byla 

lehce omezena tím, že jsem potřebovala mluvit s vedením organizací nebo vedoucími 

manažery a to z důvodu, že jsem potřebovala získat informace ohledně vedení ostatních 

manažerů organizace. 
Jednalo se o dvoustupňový výběr, kdy v první fázi byly organizace osloveny 

elektronicky, kde jsem jim podala informace o tom, kdo jsem, k čemu potřebuji jejich 

pomoc a jednoduché seznámení s výzkumem. V druhé fázi, po vyslovení jejich zájmu, 
jsem musela organizaci vyrozumět, s kým potřebuji mluvit a následně jsme si dohodli 

termín našeho rozhovoru. 
5.6.1.1 Rozhovor  

Rozhovor neboli interview, se aplikuje jak při kvalitativních, tak kvantitativních 

výzkumech. Což samozřejmě určuje konkrétní podoby podoby rozhovorů. Ty se poté 
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liší mírou své standardizace (formalizace). V kvalitativním výzkumech provádí 

rozhovor většinou jediná osoba, kdežto u kvantitativních se zapojuje celá skupina 

tazatelů. Dotazovaným osobám se říká respondenti, v kvalitativním výzkumu také 

informátoři nebo informaci. 
„Také osobní rozhovor můžeme dělit na několik fází. Při přípravě rozhovoru se 

seznámíme se zadáním výzkumného projektu a způsoby jeho řešení. Rozhodneme, který 

druh rozhovoru využijeme, v jakém prostředí budeme s respondenty hovořit a v jakém 

časovém období. Pro úspěch rozhovoru jsou velmi významné výběr a školení tazatelů. 

Zahájení rozhovoru slouží k tomu, aby tazatel vysvětlil cíl výzkumu a důvod, proč byl 

respondent vybrán. Smyslem je motivovat respondenta k ochotě spolupracovat  
a odpovídat pravdivě.“ (Kozel, 2006, str. 152) 

Celý průběh rozhovoru závisí na druhu rozhovoru, který byl zvolen. Rozhovory 

jsou nejčastěji děleny podle: 
 formálnosti- u strukturovaného rozhovoru jsou zadávány přesně 

formulované otázky v přesném pořadí, u nestrukturovaného rozhovoru je 
předem zadáno pouze téma; 

 nápadnosti- u zjevného rozhovoru dochází k vyplňování odpovědí před 

respondentem, u skrytého rozhovoru se využívá technické záznamové 

zařízení, výhodou je bezprostřednost dotazovaného; 
 počtu respondentů- individuální rozhovory jsou používány především  

u kvalitativního výzkumu, je však pro kvalitativní výzkum stejně vhodný 

jako skupinový rozhovor, kde je výhodou, že se respondenti svými 

názory navzájem ovlivňují. 
„Závěr rozhovoru je důležitý pro vytvoření pozitivního postoje respondenta vůči 

výzkumu jako takovému. Tazatel by měl navodit u respondenta pocit, že právě jeho 

poskytnuté odpovědi jsou důležité a pomohou vyřešit celý problém. Můžeme např. 

respondentovi sdělit, kde se může seznámit s výsledky výzkumu.“ (Kozel, 2006, str. 152) 
Reichel (2009) uvádí, že aplikačních variant interview existuje bohatá paleta a to 

především v kvalitativních přístupech. Liší se především podle toho, do jaké míry je 

v nich závazný jak soubor pokládaných otázek, tak jejich pořadí. 
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Strukturovaný rozhovor 
Pro svůj kvalitativní výzkum jsem vybrala strukturovaný rozhovor (též řízený, 

strukturovaný s otevřenými otázkami). Pro tento rozhovor je typické, že jsou v něm 

určené jak otázky, tak i jejich pořadí. Jedná se o volné otázky s předem určenou  
a závaznou formulací. Úskalím tohoto rozhovoru je stupeň formalizace, který brání 

v tom, aby celý rozhovor proběhl v přirozené komunikační atmosféře, nejsou 

akceptovány zvláštnosti respondenta a není zde taková možnost získat bohatou paletu 

údajů. Oproti tomu má své výhody ve vyhodnocování, jelikož má vzájemně 

srovnatelnou tematickou strukturu i obsah. Dále se jednalo o skrytý rozhovor, při 

kterém se využívá technické záznamové zařízení, výsledky se následně přepisují. Tento 

typ rozhovoru má velkou výhodu v bezprostřednosti dotazovaného a uvolněné 

atmosféře, kdy dotazovaný může v klidu mluvit a nemusí tak čekat, až si tazatel jeho 

odpovědi poznamená. Také se jednalo o rozhovory individuální, kdy jsem se s každým 

manažerem ve vedoucí funkci organizace sešla zvlášť. 
Šablonu otázek, které byly při rozhovorech položeny, uvádím jako přílohu 2. Při 

jejich sestavování jsem se snažila zachytit celou podstatu problematiky leadershipu  
a vycházela jsem ze třech základních oblastí, které jsou považovány stěžejní 

v problematice tvůrčího vedení. Do těchto oblastí jsem následně rozdělila i výsledky 

rozhovorů. Jedná se o oblasti charakteristických rysů, chování a situační podmínky 

úspěchu a neúspěchu.  
Charakteristické rysy 
V této oblasti jsem se zaměřila především na základní charakteristické rysy 

manažerů, a jaké přímo neziskové sportovní organizace ve sportu vyhledávají. Snažila 

jsem se také zjistit, zda tyto organizace pracují na rozvoji charakteristických rysů svých 

manažerů a případně jak. 
Chování  
Otázky v této oblasti jsem směřovala na styly vedení, které organizace 

upřednostňují. Dále mne pak zajímaly role, do kterých se manažeři v těchto 

organizacích dostávají a zda organizace na těchto rolích se svými manažery nějak 

pracuje. Součástí byla i otázka na požadované kompetence u manažerů v organizacích. 
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Situační podmínky úspěchu a neúspěchu 
V poslední oblasti jsem zaměřila své otázky na vytyčené cíle pro blízké období, 

jejich plnění a problémy s jejich plněním. Dále jsem směřovala otázky na omezování 

manažerské činnosti v organizaci proměnlivostí zdrojů a vnějších podmínek. 
Na závěr rozhovoru jsem přidala dvě otázky pro odlehčení tématu, které se 

týkaly představy ideálního manažera pro jejich neziskovou organizaci a slabých stránek 

dnešních manažerů. 
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6 Výsledky 

6.1 Výsledky kvantitativního výzkumu 

 
Graf č.1 Dosažené vzdělání 
V otázce zaměřující se na výši dosaženého vzdělání téměř polovina (13) 

respondentů uvedla, že spíše přihlíží na jeho výši. Plně na výši dosaženého vzdělání dbá 

nejméně respondentů (3). Počet respondentů, kteří spíše nepřihlížejí k jeho výši se 

přibližuje k čtvrtině (6) všech dotazovaných. Přitom vůbec k výši vzdělání nepřihlíží 

necelá třetina dotazovaných (5). 

 
Graf č.2 Vztah mezi vzděláním a pracovní pozicí 
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Stejně jako v předchozí otázce se zde potvrzuje, že i neziskové sportovní 

organizace se soustřeďují na dosažené vzdělání a to v rámci přímo nabízené pracovní 

pozice. Plně se na něj soustřeďuje opět nejméně organizací (4). Za to spíše na něj 

přihlíží stejně jako v předešlé otázce velká většina organizací (11). V opačném případě, 

tedy že se organizace spíše nebo vůbec nezajímají o souvislost mezi dosaženým 

vzděláním a nabízenou pracovní pozicí se výsledky schodují (6 a 6). 
 

 
Graf č. 3 Délka praxe 
Pro téměř polovinu organizací (12) je vcelku důležitá délka praxe v ohledu na 

pracovní pozici. Oproti tomu zas takový ohled na ní nebere více jak čtvrtina 

dotazovaných organizací (7). Ke shodnému výsledku došli organizace, které na ni přímo 

přihlíží (4) a které na ni nepříhlíží vůbec (4). 
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Graf č. 4 Osobní zájmy 
Na osobní zájmy uchazečů se soustředí valná většina z dotazovaných organizací. 

Z toho se nejvíce organizací (11) na osobní zájmy uchazečů ohlíží přímo a pouze  
o jednu organizaci méně (10) bere osobní zájmy v potaz. Oproti tomu malé množství 

organizací (4) na ně nebere ohled skoro vůbec a minimální počet (2) se vůbec nezajímá 

o sobní zájmy uchazečů. 
 

 
Graf č. 5 Specifické metody výběrového řízení 
Drtivá většina dotazovaných neziskových sportovních organizací (23) nepoužívá 

kromě výběrového pohovoru jiné specifické metody. Oproti nim minimum organizací 

(4) jich využívá. 
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Organizace, které odpověděly kladně na tuto otázku, byly vyzvány, aby vypsaly, 

které jiné specifické metody využívají. Všechny organizace (4) se v této doplňující 

otázce shodly na stejné odpovědi a to, že používají různé formy psychologických testů. 
 

 
Graf č. 6 Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem 
Velká většina neziskových sportovních organizaci (19) nabízí svým 

zaměstnancům určitou rovnováhu mezi jejich pracovním a osobním životem. Oproti 

nim několik organizací (8) jim tuto možnost nenabízí vůbec. 
Pokud dotazované organizace odpověděly kladně, byly vyzvány, aby vypsaly, 

jaké formy svým zaměstnancům nabízejí. Organizace vypsaly pouze dvě možnosti, 

které nabízejí. Z čehož nejčastější odpovědí byla pružná pracovní doba (4) a poté práce 

z domova (3). Malé množství organizací (2) nabízejí kombinaci obou možností  
a dokonce i hlídání dětí (1). 



84 
 

 
Graf č. 7 Hodnocení pracovníků 
Více jak polovina dotazovaných organizací (15) provádí hodnocení svých 

zaměstnanců. Oproti nim o něco menší počet organizací (12) hodnocení nedělá. 
Organizace, které odpověděly kladně, byly i zde vyzvány, aby vypsaly, jaké 

formy používají a případně i jak často hodnocení provádějí. Ohledně časového 

horizontu se organizace shodly na tom, že hodnocení provádí dle potřeby (5), po splnění 

úkolu nebo ukončení akce (3), dále pak bylo uvedeno kvartálně (2) a pololetně (1). 

V používaných formách nebyly organizace moc sdílné, nejčastěji se jednalo o osobní 

pohovor (5) a poté zhodnocení cílů a úkolů (3). 
Na tuto otázku navazovala ještě jedna a to, zda organizace používají i formu 

hodnotícího pohovoru. Organizace jej v drtivé většině využívají (12), zbylé (3) ne. 
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Graf č. 8 Zájem o pohnutky pracovníků 
Většina organizací se zajímá o pohnutky svých zaměstnanců na pracovišti (20), 

z čehož o ně vcelku zajímá téměř polovina dotazovaných organizací (13) a přímo se  
o ně zajímá již menší množství (7). Oproti nim se vcelku malý počet organizací skoro 

nezajímá (4) a minimum se nezajímá vůbec (3). 
 

 
Graf č. 9 Ohled na schopnosti zaměstnanců 
Více jak polovina dotazovaných organizací (14) vcelku přihlíží na schopnosti 

svých zaměstnanců při zadávání úkolů. Zcela na schopnosti svých zaměstnanců bere 

ohled více jak čtvrtina neziskových sportovních organizací (7). Oproti nim se méně než 

čtvrtina dotazovaných organizací (6) spíše o schopnosti svých zaměstnanců nezajímá. 
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Graf č. 10 Nefinanční odměny 
Téměř polovina organizací (13) nepoužívá žádné nefinanční odměny. Zbylé 

organizace se shodly v počtu odpovědí, kdy některé je používají pro všechny 

zaměstnance (7) a některé pouze pro některé zaměstnance (7). 
I zde byla doplňující otázka podmíněna kladnou odpovědí, kde byly organizace 

vyzvány, aby uvedly, jaký systém rozdělování používají, případně ho popsaly vlastními 

slovy. Zde se organizace shodly na tom, že nefinanční odměny rozdělují všem stejně 

(10). Některé z organizací uvedly i příklady odměn, kdy se jednalo o členství zdarma 

nebo se slevou, dárkové a propagační předměty a poukázky na slevy. 
 

 
Graf č. 11 Pochvaly, uznání, ocenění 
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Většina organizací (15) uděluje svým zaměstnancům jednu z forem uznání, 

ocenění,apod. Jen o něco málo neziskových sportovních organizací (12) je neuděluje 

vůbec. 
Organizace, které odpověděly kladně, byly opět vyzvány, aby odpověděly na 

doplňující otázku a to, které používají. Nejčastěji (6) organizace používají formu 

pochval, kdy se jednalo o pochvaly slovní (3) a motivační (3). Další využívanou formou 

bylo ocenění (4), zdůraznění výsledku (3) a medaile (2).  
 

 
Graf č. 12 Domluva na rozvojových cílech 
Většina neziskových sportovních organizací (11) se vcelku zajímá a komunikuje  

o rozvojových cílech svých zaměstnanců. Menší počet organizací (5) se přímo na cílech 

domlouvá se svými zaměstnanci. Oproti tomu téměř nezájem o domluvu má také velký 

počet organizací (8) a minumum z dotazovaných organizací (3) se na nich nedomlouvá 

vůbec. 
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Graf č. 13 Starost o rozvoj zaměstnanců 
Většina dotazovaných organizací se sama stará o rozvoj svých zaměstanců, 

některé se o ně starají z nějaké části (10) a zbylé úplně (7). Samozřejmě jsou zde  
i organizace, které se o rozvoj svých zaměstnanců téměř nestarají (8) a některé také 

vůbec (2). 
Pokud organizace odpověděly kladně, byly vyzvány, aby vybraly, zda se jedná  

o externí (10) nebo interní (7) programy. Dále pak měly organizace na výběr z několika 

možností forem programů. Nejčastěji organizace využívají přednášky (14), školitele 

(10), poté modelové situace (5), videotrénink (4), mentora (3) a na posledních místech 

zůstali manažeři (2), garanti (2) a kouč (2). 

 
Graf č. 14 Podpora vlastního vzdělávání zaměstnanců 
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Téměř všechny neziskové sportovní organizace podporují vlastní vzdělávání 

svých zaměstnanců, z čehož někteří z nich vlastní vzdělávání respektují pouze v jejich 
volném čase (11) a větší část i přes to, že je to rámci jejich pracovní doby (15). 

Zanedbatelné minimum organizací (1) nepodporuje vlastní vzdělávání vůbec. 
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6.1.1 Diskuze  

Nejprve jsem provedla diskuzi podle otázek, které byly v dotazníku položeny. 
1) Dbáte při výběru pracovníků na výši jejich dosaženého vzdělání? 
Celkový výsledek poukazuje na to, že i neziskovým sportovním organizacím 

vcelku záleží na výši vzdělání jejich zaměstnanců. Myslím, že celkově neziskové 

organizace nemohou zcela lpět na dosaženém vzdělání, což má za příčinu hned několik 

důvodů. Jedním z nich může být to, že organizace nenabízejí takové finanční 

ohodnocení, jaké by si uchazeči o pracovní pozice představovali. Dále pak může být 

příčinou ambicióznost uchazečů, kteří nevidí zcela smysl pracovat pro neziskové 

organizace, které nejsou tolik známé. V těchto důvodech také vidím příčinu negativních 

odpovědí. Navíc požadovaná výše vzdělání souvisí s nabízenou pracovní pozicí, která 

nebyla v otázce specifikována. 
2) Musí vzdělání úzce souviset s pracovní pozicí? 
Domnívám se, že dosažené vzdělání a nabízená pracovní pozice spolu úzce 

souvisí  
a potěšilo mě, že i neziskové sportovní organizace tuto souvislost berou v úvahu. I přes 

to, že výsledky poukazují na to, že jen málo organizací plně dbá na tuto souvislost, tak 

většina z nich bere tuto skutečnost v potaz, což dle mého názoru také může poukazovat 
na jejich kvalitu a cíle.  Druhou skupinou jsou organizace, které spíše nebo vůbec 

nepřihlíží na tuto souvislost. Fakt, že tuto skupinu tvoří téměř polovina všech 

dotazovaných organizací nemusí hned poukazovat na to, že organizacím nezáleží na 
vzdělání jejich zaměstnanců v souvislosti s pracovní pozicí. Stejně jako u předešlé 

otázky může být tento fakt ovlivněn finanční stránkou organizace, která si nemůže 

dovolit zaměstnat specialisty v oboru. S tímto může také souviset, že nedbají na stránku 

přímo vzdělání, ale vybírají zaměstnance podle jejich praxe, čímž se zabývá následující 

otázka. 
3) Ohlížíte se při výběru zaměstanců na délku jejich praxe? 
Z výsledku je jasné, že i délka praxe je pro neziskové sportovní organizace 

důležitá.  Jak jsem již uváděla u předešlé otázky, může délka praxe kompenzovat výši 

dosaženého vzdělání. Přeci jenom praxe v oboru je pro mnoho organizací důležitá, je 
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uváděna v požadavcích pro pracovní pozici a díky délce praxe může být i odpuštěno, že 

není dosažena požadovaná výše vzdělání, takže zkušení pracovníci bez požadovaného 

vzdělání mohou mít přednost před vzdělanými bez požadované praxe. Oproti tomu 

výsledek, že více jak čtvrtina dotazovaných organizací nebere takový ohled na délku 

praxe může poukazovat, stejně jako u předešlých otázek, na finanční stránku 

organizace, která si nemůže dovolit zaměstnat zkušené pracovníky, kteří požadují nebo 

vyhledávají již určité platové ohodnocení. Na stranu druhou to také může znamenat, že 

tyto organizace se nebrání dát šanci i méně zkušeným uchazečům. Stejné předpoklady 

mohou platit i u organizací, které přímo vyžadují délku praxi i nikoliv. 
4) Přihlížíte při výběru na osobní zájmy, které by případně mohly souviset 

s pracovní pozicí? 
Z tohoto výsledku je jasné, že drtivá většina neziskových sportovních organizací 

se zajímá při výběru pracovníků na jejich osobní zájmy, které mohou souviset 

s nabízenou pracovní pozicí. Přeci jenom je vcelku jasné, že do sportovních organizací 

jsou přijímáni pracovníci se vztahem ke sportu. Nejlépe se vztahem ke sportu, kterým se 

daná nezisková organizace zabývá. Což samozřejmě nemusí být podmínkou, protože 

pokud přijme organizace i uchazeče z jiné sportovní oblasti, která může být podobná té 

její, je zde možnost budoucího rozvoje organizace i k tomuto dalšímu sportu. Ale 
celkově každý do organizace přináší nějaké vlastní know-how a to může být ovlivněno  
i sportem, kterému se věnuje ve svém volném čase. 

5) Využíváte při výběru pracovníků i jiné specifické metody kromě 

výběrového pohovoru? 
Osobně jsem měla tedy měla mylnou představu o tom, že neziskové sportovní 

organizace budou více využívat dalších metod než je pouze výběrový pohovor. Když se 

nyní nad touto otázkou zpětně zamyslím, není její výsledek zas tak překvapující. Pokud 

se zamyslíme nad tím, jak jsou finančně nákladná např. assessment centra, tak se 

nemůžeme neziskovým organizacím vůbec divit. Psychologické testy také ve většině 

případů nepřipravují ani nevyhodnocují samotné organize a stojí nějaké peníze. Oproti 

tomu jsou formy, které nebudou organizacím narušovat finanční stránku, ale budou je 

stát pouze čas a přemýšlení. Těmito formami myslím zadávání úkolů k vyřešení nebo 

modelové situace, které mohou probíhat již při výběrovém pohovoru. 
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6) Nabízíte zaměstnancům rovnávu mezi pracovním a soukromým 

životem? 
Pro mě osobně očekávaný výsledek. Myslím, že neziskové organizace celkově 

zcela nelpí na striktní pracovní době a sezení v kanceláři. Některé malé neziskové 

organizace nemají ani společnou kancelář pro své zaměstnance, mají pouze sídlo, které 

může být zadáno i v rodinném domě, a veškerá spolupráce je na telefonické nebo  
e-mailové domluvě a práce z domova. Fakt, že mi všechny organizace neodpověděly na 

navazující otázku, je dán rizikovostí otevřených otázek, kdy si respondent nemusí 

vybrat odpověď. 
7) Děláte hodnocení svých pracovníků? 
Hodnocení pracovníků je jednou z funkcí leadera, i přes to jsem však 

neočekávala, že by valná většina dotazovaných organizací hodnocení prováděla. Nijak 

mne nepřekvapil ani výsledek, že velká část neziskových sportovních organizací 

provádí hodnocení dle potřeby nebo po splnění úkolu. Nemyslím si, že právě  
u neziskových organicí by bylo potřeba dbát na striktním časovém horizontu ohledně 

hodnocení zaměstnanců. Mile mne přakvapil výsledek, že organizace využívají 

hodnotící pohovor, který je dle mého názoru příjemnou formou vyjasnění veškerých 

nedostatků, komplikací, chyb, ale i forma domluvy, porozumění, nápravy a motivace. 
8) Zajímáte se přímo o puhnutky svých zaměstnanců (jaké úkoly je baví a 

proč, co konkrétně)? 
Snad vysněný výsledek, který však nemusí být vůbec pravdivý. Každému je 

jasné, že správný vedoucí by se měl zajímat o pohnutky svých zaměstnanců, ale bohužel 

tomu tak v praxi vždy nemusí být. Důvody, proč by se zde mohlo jednat o zkreslené 

výsledky je vnitřní korekce, autocenzura dotazovaných, kteří mohou mít tendenci 

odpovídat s tzv. sociální žádoucností, tedy odpovídají podle toho, co chce společnost 

slyšet nebo co je od nich očekáváno. Oproti tomu zde stojí negativní odpovědi, které 

vlastně společností nejsou žádoucí, ale mohou být zapříčiněny určitou anonymitou 
dotazníků, tudíž se dotazované neziskové sportovní organizace nemusely bát dát najevo, 
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jak to opravdu je. V každém případě je potřeba brát z těchto důvodů vysledek této 

otázky s určitým nadhledem. 
9) Přihlížíte při zadávání úkolů na schopnosti svých zaměstnanců (tvůrčí 

úkoly zadáváte tvůrčím lidem, týmové úkoly zadáváte týmovým lidem, 

apod.)? 
Z laického hlediska je vcelku jasné, že při zadávání úkolů by měl být brán zřetel 

na schopnosti zaměstnanců při zadávání úkolů. V této otázce s většinou organizací, 

které přihlíží na schopnosti svých zaměstnanců, zcela souhlasím. Každému z nás jde 

jiná práce a pokud týmového hráče vytrhnete z týmu a přiřadíte mu samostatnou práci, 

může se začít „topit“. Stejně tak platí, že pokud individualistu hodíte do týmu, nebude 

umět pracovat a komunikovat s týmem. V obou případech může být výsledkem 

neefektivní splnění úkolu, ale nemusí být pravidlem a můžeme být mile překvapeni. 

Bohužel, stejně jako u předchozí otázky, tak i zde může zkreslenost a sociální 

žádoucnost v odpovědích hrát svou roli. Ale naopak se může projevit alepoň náznak 

reálného světa neziskových sportovních organizací. 
10) Používáte nefinanční odměny (dárkové poukázky, slevové vouchery, 

volné vstupenky, předplatné, apod.)? 
Osobně mě výsledek této otázky celkem překvapil. Pokud bychom se na tuto 

problematiku podívali jednodušeji, tedy zda používají nebo nepoužívají, je výsledek 

vcelku vyrovnaný. Osobně jsem očekávala vyšší počet organizací, které nefinanční 

odměny používají, ať už jako odměny, motivaci, bonusy apod. V doplňující otázce mi 

opět díky otevřenosti otázky uteklo několik odpovědí, ale i tak je výsledek uspokojující. 

Dává najevo, že organizace nijak zásadně nerozlišují své zaměstnance a snaží se 

všechny odměňovat za stejných podmínek. 
11) Udělujete svým zaměstnancům motivační pochvaly, uznání, ocenění, 

apod.? 
Tyto formy uznání, ocenění apod. byly používány již dříve a plno lidí si je 

spojuje v bývalým režimem a z toho důvodu je buď neberou nijak vážně, nebo je nemají 

v oblibě. To může být důsledkem, proč je daná část neziskových sportovních organizací 

neuděluje vůbec. V posledních letech se však opět stávají moderní formou, objevenou 

jako novinka ve firmách a organizacích. Pokud nebudeme brát v potaz režim, ve kterém 
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se v našich zemích objevovaly, není na nich nic škodlivého, dokonce něktěří 

zaměstnanci mohou mít velký zájem o to, aby jim byla jedna z pochval, uznání apod. 

udělena. V případě, že organizace chce tyto formy využívat, měla by znát své 

zaměstnance, aby věděla, zda o ně mají zájem, budou je brát vážně a budou o ně 

usilovat. 
12) Domlouváte se se svými zaměstnanci na jejich rozvojových cílech? 
Z výsledku je znát snaha domluvy mezi organizací a zaměstnancem, která je dle 

mého názoru důležitou součástí komunikace mezi vedením a zaměstnanci. Je jasné, že 

na některých cílech musí organizace trvat, aby byla práce efektivnější. Jde to však  
i formou domluvy, která je, dle mého názoru, přijatelnější pro obě strany. Zaměstnanec, 

který se na svých rozvojových cílech domluví se svým nadřízeným, je zajisté 

odhodlanější, motivovanější k daným cílům dojít a necití se tolik pod tlakem jako 

zaměstnanec, který je dostane rozkazem. Osobně jsem se domnívala, že z důvodu, že se 

jedná o neziskové sportovní organizace, bude zde vyšší počet kladných odpovědí. 
13) Staráte se přímo jako organizace o rozvoj svých zaměstnanců? 
Myslím, že výsledek je uspokojivý a je dobře, že se samotné organizace starají  

o rozvoj svých zaměstnanců, dělají to přeci i pro sebe. Výsledek, že je více používán 

externí program, je dle mého názoru zapříčiněn tím, že organizace chtějí získat nové 

poznatky od externích pracovníků a nepředávat pouze vlastní know-how, které nemusí 

být již zcela aktuální. Z externích programů organizace nejvíce využívají přednášek 

nejspíše z důvodu, že na ně může přijít velký počet lidí a nemusí se tak starat o každého 

zaměstnance zvlášť, stejně tak modelové situace a videotrénink, kde mohou pak 

případně společně rozebrat danou problematiku. Některé pracovní pozice, úkoly  
a rozvojové cíle však vyžadují individuální přístup, proto využití interních školitelů, 

mentorů, koučů. 
14) Podporujete vlastní vzdělávání svých zaměstnanců? 
Osobně mě překvapila jedna negativní odpověď, očekávala jsem, že všechny 

organizace odpoví kladně, ať už v jakékoliv formě. I přes jednu negativní odpověď je 

výsledek více než uspokojivý. Organizace, která vůbec nepodpoří vlastní vzdělávání 

svých zaměstnanců jde sama proti sobě a své zaměstnance nijak nepodporuje, spíše 

demotivuje v jejich rozvoji. Zaměstnanci, kteří nevidí podporu v organizaci, mohou 
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z této neziskové organizace odejít za lepším přístupem jinam, čímž může organizace 

přijít o dobré zaměstnance a navíc si i poškodit své jméno ve společnosti. 
 
Neziskové sportovní organizace se nijak zásadně neliší od teoretických 

poznatků. Následně bych zde shrnula ještě komplexní výsledky podle základních třech 

částí, podle kterých byl dotazník postaven. 
Specifické požadavky zaměstnavatelů na pracovníky, jejich kvalifikace, 

znalosti a dovednosti – z otázek, které byly zaměřeny na vzdělání a délku praxe, 
vyplynulo, že ve většině neziskových sportovních organizací je na tyto požadavky 

kladen důraz, což poukazuje na to, že ani neziskovým organizacím není zcela lhostejné 

vzdělání jejich zaměstnanců. Také osobní zájmy uchazečů jsou zohledňovány, dle mého 

názoru je toho příčinou důvod, že uchazeči, kteří mají podobné zájmy, v tomto případě 

se bude jednat o sport, budou vnitřně motivováni a práce je bude svým způsobem 

naplňovat. Drtivá většina organizací nepoužívá specifické metody při výběru 

zaměstnanců, jako jsou např. assessment centra nebo psychologické testy dovedností. 

Myslím, že hlavním důvodem toho výsledku je finanční nákladnost těchto metod. 
Motivace zaměstnanců, hodnocení a odměňování, nefinanční stimuly – 

většina organizací nabízí svým zaměstnancům jednu z forem rovnováhy mezi 

pracovním a soukromým životem, především pak práci z domova a pružnou pracovní 

dobu. Tento výsledek je dle mého názoru typickým pro neziskové organizace obecně. 

Více jak polovina organizací hodnotí své pracovníky a téměř všichni z nich používají 

hodnotící pohovory. Tento výsledek je pro mne velmi uspokojivý, protože hodnocení 

pracovníků je nedílnou a velmi důležitou otázkou managementshipu a to ve všech 

typech organizací. Výsledky následujících dvou otázek musí být brány s nadhledem a to 
především z důvodu, jak bylo již popsáno výše, že se zde může jednat o sociálně 

žádoucí odpovědi, ke kterým by však nemělo docházet z důvodu určité anonymity 
dotazníku. V otázce ohledně nefinančních odměn více jak polovina organizací 

odpověděla, že je nějakým způsobem používají, na výběr byly dvě kladné odpovědi, 

jejichž výsledky jsou totožné. Nejčastější formou poté bylo všem stejně, což beru jako 

spravedlivý pohled na problematiku a to především proto, že neziskové organizace 

nemívají velké počty zaměstnanců, tudíž není těžkým úkolem odměnit je všechny. 
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Poslední otázka ohledně motivace byla zaměřena na udělování pochval a uznání, kdy 

více jak polovina organizací, stejně jako u předešlé otázky, využívá i tuto formu. 
Příležitost k dalšímu osobnímu růstu – více jak polovina organizací se ať již 

zcela nebo úplně domlouvá se svými zaměstnanci na jejich rozvojových cílech. Tento 

výsledek hodnotím jako velmi kladný, protože poukazuje na vztah mezi vedením  
a zaměstnanci v organizaci. O něco vyšší počet organizací se přímo nebo zcela stará  
o rozvoj svých zaměstnanců, z čehož většina z nich využívá externích forem rozvoje. 

Osobně jsem se domnívala, že budou spíše využívat interních forem a to především 

kvůli finanční stránce, ale rozdíl ve výsledku těchto dvou forem není nijak rapidní. 

Jasným vítězem se pak staly přednášky, dle mého názoru především z důvodu, že se 

jich může zúčastnit hodně zaměstnanců najednou, čímž si organizace ušetří práci a zcela 

jistě i finance. Poslední otázka byla věnována podpoře vlastního vzdělávání 

zaměstnanců, zde mne velmi překvapila jedna negativní odpověď, popravdě řečeno 

jsem neočekávala žádnou. I přes tuto jedinou negativní odpověď je výsledek zcela jasný 

a to, že neziskové sportovní organizace vítají a podporují vlastní vzdělávání jejich 

zaměstnanců, především i v rámci jejich pracovní doby. 
Ze získaných výsledků dotazníkového výzkumu v neziskových sportovních 

organizacích bych usoudila, že se jedná o demokratické vůdce, který jedná v kolektivu, 
který se chce aktivně zapojit. Dochází zde i k silné a otevřené zpětné vazbě, což 

poukazuje na konzultační až participativně skupinové vůdce, kteří mají důvěru ve své 

pracovníky, dochází k oboustranné komunikaci a silné týmové práci. Bude se také 

jednat o koordinátory, kteří dovedou odhadnout potenciál pracovníků a domluvit se 

s nimi jejich rozvojových cílech, respektuje ostatní a všímá si osobního přínosu každého 

jednotlivce. Z těchto poznatků bych také usoudila, že se v neziskových sportovních 

organizacích jedná o transformační managementship, kde je dbáno na osobní přínos  
a rozvoj vztahů, je zde velký prostor pro samostatnost a kreativitu. Celkový přístup 

vedení má za cíl nadchnout a sdílet vizi, podporovat týmového ducha, ale klást důraz  
i na potřebnost jedince.  

Na závěr tohoto výzkumu bych dodala, že celý výzkum byl omezen ochotou 

organizací odpovědět na zaslaný dotazník. V kvantitativním výzkumu bylo osloveno 

celkem 74 neziskových organizací ve sportu a na dotazník mi odpovědělo pouhých 27 

z nich. 
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6.2 Výsledky kvalitativního výzkumu 

Ve výsledcích kvalitativního výzkumu nejprve charakterizuji neziskovou 

organizaci ve sportu a poté post manažera, se kterým proběhl rozhovor. Následně 

shrnuji odpovědi manažera a to podle oblastí, dle kterých byl celý rozhovor sestaven. 
VK Slavia Hradec Králové, z.s. 
Klub je zaměřený na vodní turistiku a kanoistiku na divoké vodě. Stěžejní 

činnost je v dětském oddíle- pravidelné tréninky, letní soustředění na slalomovém 

kanále, pravidelná účast v seriálu závodů Český pohár vodáků, který pořádá Český svaz 

kanoistů. Mimo dětského oddílu mají oddíl také pro dospělé, který má obdobnou 

činnost, včetně zájezdů na divokou vodu po celé Evropě, tak i na ostatní světové 

kontinenty. Mimo hlavní vodáckou činnost se oddíly také věnují cyklistice, turistice  
a lyžování. Ve svém sportu mají dobré výsledky, v nejvyšší soutěži Český pohár vodáků 

se umisťují pravidelně na předních příčkách, jak v oddílu dětí, tak i dospělých. V roce 
2016 byl klub oceněn jako Nejlepší vodácký oddíl roku v anketě Nejlepší kanoista roku, 
kterou pořádá Český svaz kanoistů.  

Na otázky mi odpovídal předseda VK Slavia Hradec Králové p. Ing. Petr 

Dittrich, který vede klub, jedná s partnery a úřady, zařizuje žádosti a vyúčtování dotací, 

organizuje klubové akce, trénuje děti i dospělé, plánuje údržbu areálu loděnice, ale je 

také řidičem autobusu na závody a jiné akce. Přepsaný rozhovor uvádím jako přílohu 3. 
 Charakteristické rysy 

Klub vyhledává emotivní, energetické a hlavně motivující manažery. Je pro ně 

důležitý přístup k celému kolektivu, ale i inteligence pro správná rozhodnutí  
a odhadnutí dané situace. Snaží se vychovávat si manažery z vlastních řad, aby měli 

vztah k vodáckému sportu a hlavně k jejich klubu. Nebrání se školením ani kurzům. 
 Chování  

Předseda striktně zamítá autoritativní styl vedení a dodává, že vedení 

v dobrovolném klubu je pro manažera mnohem náročnější než vedení směrem 

k zaměstnancům, kteří poslechnout musí. Vedoucí by měl od sebe vyžadovat více, než 

od něj očekávají ostatní, musí projevovat zájem a chránit zájmy klubu. Jako styl vedení 

byl vybrán demokratický až liberální.  
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Ohledně rolí je v tomto klubu manažer především komunikačním partnerem, 

který musí umět navázat kontakt se všemi členy klubu. Dále pak vychovatelem  
a pomocníkem druhých. 

Manažer musí být odborně zdatný, ale také schopný předat své dovednosti dále. 

Musí se jednat o komunikativního vedoucího týmu, který umí motivovat. Z důvodu, že 

je zde především dětský oddíl musí být manažer obdařen sebekontrolou, musí umět 

vnímat atmosféru a vcítit se, být sociálně zralý. 
 Situační podmínky úspěchu a neúspěchu 

Mezi vytyčené cíle pro blízké období patří dobré umístění v v celkovém pořadí 

závodů Českého poháru vodáků, uspořádat závod pro Český pohár vodáků, ale také 

získat finanční odměny pro trenéry dětského oddílu nebo opravy kolem loděnice. Cíle 

klubu se jim daří plnit, protože se na nich snaží intenzivně pracovat. 
Ohledně problému v plnění cílů uvedl p. předseda, že mají vnitřní a vnější 

problémy. Jako vnitřní uvedl motivaci členů k činnosti. Dodal však, že pokud jsou cíle 

reálné  
a splnitelné, není problém s motivací, protože členové z toho poté mají radost. Jako 

vnější problémy uvedl neustále se rostoucí byrokracii, se kterou bohužel nemůže klub 

nic udělat. 
Zdroje, ať už personální nebo finanční, jsou v organizaci poměrně stálé. 

Finančními zdroji jsou členské příspěvky a dotace. Klubu se daří důsledně využívat 

dotačních titulů, na které může dosáhnout. Spíše je omezuje proměnlivost vnějších 

podmínek, již zmíněná byrokracie a narůstající se požadavky úřadů. Uvedl také 

myšlenku, že mu chování k dobrovolným organizacím přijde jako záměrné, aby byla 

jejich činnost předána komerčním firmám. 
Ideálním manažerem pro tento klub je někdo, kdo je ochoten dobrovolně 

pracovat pro ostatní. Tedy někdo, kdo je svému okolí, v tomto případě vodáckému 

klubu, užitečný. 
Jako slabá stránka dnešních manažerů bylo uvedeno nedodržování zásad vedení. 
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SSK Třebeš, z.s. 
Hlavní činností je provozování sportovní střelby s důrazem na výchovu mladých 

střelců a to zejména v disciplínách ISSF (libovolná a sportovní malorážková puška  
a pistole, vzduchová puška a pistole), národních disciplínách ČSS (vzduchová puška 

vleže do 14-ti let, střelba na mizivé cíle), v disciplínách IPSC (praktická střelba)  
a WICZ (westernová střelba). V těchto disciplínách pořádají soutěže od náborových po 

výkonnostní, včetně mezinárodních. Dále pořádají a organizují kurzy a semináře 

dobrovolných rozhodčích a trenérů sportovní střelby. Věnují se také sběratelské, 

propagační a badatelské činnosti v oblasti střelectví. Vedlejší činností je organizování  
a provádění školení, kurzů, střeleckého výcviku a dalších činností pro veřejnost. Klub je 

registrován u Českého střeleckého svazu. SKK Třebeš, z.s. je majitelem střelnice, 

kterou pronajímá např. Policii ČR, Armádě ČR, veřejnosti. 
Na otázky mi odpovídal p. Libor Kračmar, který je předesdou a zároveň  

i trenérem SSK Třebeš, z.s. a má na starosti hlavní sportovní činnost členů. Přepsaný 

rozhovor uvádím jako přílohu 4. 
 Charakteristické rysy 

Manažer v tomto klubu by měl být jakýmsi „bláznem“ s velkým zaujetím do 

toho, co dělá. To především z důvodu, že se jedná o dobrovolnou činnost, která polkne 

hodně času. Hledají člověka, který je ochoten do toho věnovat to, co je potřeba. Rádi 

však uvítají i ty, kteří nemají tolik zaujetí do toho sportu. 
 Chování  

V této organizaci převládá prolnutí demokratického a liberálního stylu vedení, 

nikdo zde nemůže nikoho do ničeho nutit, všichni to dělají jako dobrovolníci, takže je 

zde riziko, že by mohli po takovém jednání odejít. 
Manažerská pozice v tomto klubu je především o komunikaci a to jak mezi 

manažery, tak i mezi členy. Veškerá rozhodnutí a změny jsou kolektivně rozhodována 

výborem, kde jde především o přátelskou domluvu. Manažer je zde také pomocníkem 

druhých a vychovatelem. 
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Klub nevyžaduje žádné specifické kompetence, jako např. odbornou zdatnost. 

Požadují pouze porozumění pro daný sport a praktické dovednosti, jako je komunikace  
a vedení týmu. 

 Situační podmínky úspěchu a neúspěchu 
Klub má velký sen, kterým je střelnice pro vzduchové zbraně, pro kterou mají 

prostory ve svém vlastnictví, ale prozatím není splnitelný z finančních důvodů. 

Samozřejmě mají sportovní cíle a to především vrátit se na výkonnostní pozice, protože 

momentálně jsou v útlumu z důvodu nedostatku mladých nadějných střelců. Což 

navazuje na další cíl a to získat nové mladé členy, kteří by chtěli závodit. Dalším cílem 

je zmedializování tohoto sportu alespoň na regionální úrovni, aby pronikl do podvědomí 

veřejnosti. Získat sponzory pro klub. Na svých cílech pracují, ale jsou ovlivněny buď 

finančně, mediálně, nebo nezájmem veřejnosti. 
Proměnlivost finančních zdrojů neovlivňuje manažerskou činnost jako spíše 

činnost klubu. Finance dlouhodobě omezuje pozdní příchod dotací, o které bylo 

zažádáno v termínu začátkem ledna tohoto roku a stále je nemají k dispozici. Podle 
zkušeností z předešlých let přijdou peníze až v období září, někdy i listopadu, a klub je 

musí do konce roku vykalkulovat. V období než dotace přijdou, musí klub shánět peníze 

jinde. Největší problém vidí v systému financování sportu v České republice, kde jsou 

v některých případech špatně nastavené podmínky. Klub má personální problémy, 

protože lidí věnujících se tomuto sportu je málo. 
Proměnlivost vnějších podmínek velmi omezuje činnost. Především se jedná  

o Nový občanský zákoník, který p. Kračmar považuje v souvislosti se spolky za 
„paskvil“, kde jsou opomenuty již fungující věci. Stěžuje si také na změnu stanov pouze 

z důvodu změny právní formy. Další problém vidí v elektronické evidenci tržeb, kam 

budou spadat od roku 2018, z důvodu vedlejší činnosti. Nevidí v tomto zákoně smysl, 

když už je zákonem dáno, že výdělek z vedlejší činnosti musí být použit na činnost 

hlavní. Zapříčiní to zvýšení nákladů, nákup EET, rostoucí administrativu. 
Ideálního manažera si p. Kračmar představuje jako někoho s finanční jistotou  

a hodně volným časem.  
Jako slabé stránky dnešních manažerů uvádí aroganci, která se však u nich 

v klubu nevyskytuje. 
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TJ Sokol Hradec Králové 
Jedná se o pobočný spolek České obce sokolské, která je právním subjektem. 

Vlastní činnost je organizována v jednotlivých oddílech, odborech a komisích. 

Obsahem činnosti oddílů jsou bohaté sportovní i kulturní aktivity jejich členů a to 

v celém věkovém spektru. TJ Sokol Hradec Králové má stejně jako ostatní několik 

oddílů: atletika, basketbal, aerobic, judo, jóga, kanoistika, sportovní gymnastika, 

taekwondo, zápas, sportovní přípravu, sokolskou všestrannost, plavání miminek  
a batolat, šachy, kulečník a bridž. 

Na otázky mi odpovídal p. Jan Skalický, který je jednatelem a zároveň 

tajemníkem TJ Sokol Hradec Králové. Přepsaný rozhovor uvádím jako přílohu 5. 
 Charakteristické rysy 

Manažer by měl být samostatný, spolehlivý, poctivý a měl by mít entuziasmus 

pro tuto práci. Neměl by tolik koukat na finanční ohodnocení, ale zda ho práce baví. 
Měl by být vstřícný, otevřený, měl by umět komunikovat s lidmi, umět naslouchat  
a schopný realizace.  

 Chování  
Funguje zde demokratický styl vedení s náznakem liberálního stylu. 

Autokratický styl byl zcela zamítnut, všichni jsou do svých funkcí voleni a nikdo 
nemůže nikomu nic přikazovat. 

Manažer je zcela jistě komunikačním partnerem a řešitelem problémů.  
Manažer by měl být odborně zdatný pro svou funkci. Jako praktické dovednosti 

byla uvedena především komunikace a motivace.  
 Situační podmínky úspěchu a neúspěchu 

Jako hlavní cíle má organizace přežití a udržení objektu v použitelném stavu, na 

což potřebuje shánět peníze. Zatím se jim daří tyto hlavní cíle plnit. Jako hlavní 

problém v plnění těchto cílů jsou finance, jejich získávání a dotační programy. 
Personální problémy organizace nemá, jsou u nich lidé, kteří se o sport zajímají  

a pohybují se v něm už řadu let.  
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Proměnlivost vnějších zdrojů činnost nijak neomezuje, spíše zdržuje k tomu 
potřebnou administrativou. 

Ideálním manažerem pro TJ Sokol Hradec Králové by měl být někdo, kdo bude 

zatažen do problematiky, se vztahem k Sokolu, odborně zdatný a poctivý. 
Jako slabé stránky uvedl p. předseda honbu za penězi, která však nemůže být 

vyčítána. 
SKN Hradec Králové, z.s. 
Sportovní klub neslyšících byl založen již v r. 1945. Z počátku měl klub pouze 

oddíl kopané, stolního tenisu a šach, postupem času se přidávaly další oddíly jako lední 

hokej, házená, kuželky, futsal, florbal, volejbal, bowling, šipky a beachvolejbal. Jeho 

hlavním posláním je aktivní účast sluchově postižených občanů na sportovním dění. 

Organizují vlastní soutěže, ale i v pověření Českého svazu neslyšících sportovců (dále 

ČSNS). 
Na otázky mi odpovídal Mgr. Jaroslav Milich, jednatel SKN Hradec Králové, 

který je zároveň předsedou ČSNS pro sekci ledního hokeje, technický ředitel ledního 

hokeje EDSO (European deaf sport organization) a člen WDIHF (World deaf ice 

hockey federation). Přepsaný rozhovor uvádím jako přílohu 6. 
 Charakteristické rysy 

Manažer by měl být charismatický, sebejistý, pracovitý, měl by umět pracovat 

s lidmi a umět jim porozumět, s chutí zlepšovat se. Organizace hledá především 

schopného manažera, který bude umět s dotacemi a projekty, to je pro ně základem.  
 Chování  

Volí demokratický styl vedení, autokratický je zcela zamítnut.  
Manažeři jsou zde především vedoucí týmů, pomocníky druhých a komunikační 

partneři. Vše probíhá na vzájemné spolupráci a domluvě. 
Po manažerech je vyžadována především sociální znalost a to především 

v oblastech problematiky neslyšících, mládeže a finanční problematiky v rodinách 

s neslyšícími. 
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 Situační podmínky úspěchu a neúspěchu 
Vytyčenými cíly jsou získat dotace na turnaje pro neslyšící a MČR, které 

organizace pořádá. Proces je náročnější, ale daří se jim. Největším problémem v plnění 

jejich cílů jsou žádost o dotace a hledání sponzorů. 
Organizaci omezují především složité podmínky dotací a jejich vyváženost, což 

dlouhodobě omezuje i finance v organizaci. Problematiku v personálu jako takovém 

neuvádí, problémem je spíše jejich časová náročnost. Uvádí, že se jedná  
o všehoschopný tým, který se nevzdává.  

Ideálním manažerem pro tuto organizaci je někdo trpělivý, kdo bude mít 

autoritu, s dobrými nápady a uměním naslouchat. Měl by umět zadávat úkoly, být 

kreativní, umět přiznat své chyby a umět požádat o pomoc. 
Největší slabou stránkou manažerů v neziskových sportovních organizacích je 

podle něho časová náročnost a to především z důvodu dobrovolnosti, kdy to většina 

dělá ve svém volném čase. 
Královéhradecká unie sportu, z.s. 
Jedná se o samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterými jsou právně, 

majetkově a organizačně samostatné právnické osoby ustanovené jako spolky, které 

mají účel a hlavní činnost v provozování sportovních, tělovýchovných a obdobných 

činnostech jak pro svoje členy, tak i pro neorganizovanou veřejnost. KHUS tedy 

sdružuje především sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které působí na území 

okresu Hradec Králové. KHUS organizuje, podporuje a provozuje všechny druhy 

sportovních aktivit. KHUS spadá pod Českou unii sportu, z.s., která je největší střešní  
a servisní sportovní organizací v České republice, která vznikla 27. dubna 2013 formou 

transformace a změny názvu z ČSTV (Český svaz tělesné výchovy, který vznikl 11. 
března 1990) na ČUS. 

Na otázky mi odpovídal předseda KHUS p. Ing. Jiří Pavlíček. Přepsaný 

rozhovor uvádím jako přílohu 7. 
 Charakteristické rysy 

Jako základní charakteristické rysy považuje předseda KHUS schopnost řídit  
a koordinovat práci podřízených. Měl by být schopen hájit zájmy organizace. Tyto rysy 
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by vyhledávali, pokud by hledali někoho nového. Nepociťuje potřebu nějak rozvíjet tyto 

rysy u sebe, ani u ostatních v organizaci. 
 Chování  

Rozhodně zamítají autokratický styl, který není podle slov p. předsedy 

v neziskových organizacích vůbec použitelný. Z důvodu dobrovolnosti zde převládá 

demokratický styl, někdy s náznakem liberálního, nikdo nemůže nikoho do ničeho zcela 

nutit nebo mu přikazovat, vše je na domluvě a funguje to tak. 
Manažeři se v této organizace stávají především řešiteli problémů a pomocníky 

druhých. Pracovníci je pravidelně účastní školení. 
Ohledně kompetencí spíše vítají odbornou zdatnost a schopnost prakticky řešit 

problémy. Potřebná je i určitá sociální zralost. 
 Situační podmínky úspěchu a neúspěchu 

Cílem je zaběhnutí nového systému a průběžná reakce na stále nové podmínky 

MŠMT. Cíle se jim vcelku daří plnit, ale jsou ovlivněni dotačními programy. 
Organizace je ovlivněna přísunem finančních zdrojů. Velkým problémem je 

nestabilní vyplácení dotací, což ovlivňuje i posílení sekretariátu a jeho finanční 

ohodnocení. Na to navazuje problém ve finanční nejistotě, kdy nevědí, zda finance 

vůbec obdrží. Personál je poměrně stálý, ale uvítali by mladé lidi, což jim stávající 

situace neumožňuje. 
Momentálně se zaměřují na nové úkoly, které vyplynuly v nové legislativy  

a s tím i spojené počítačové zpracování všech dokladů a žádostí. 
Ideálním manažerem pro tuto organizaci by byl někdo, kdo nebude chtít platové 

ohodnocení a bude schopen pracovat 24h. 
Jako slabé stránky dnešních manažerů uvedl p. Pavlíček chtíč vysokých výdělků, 

které jsou podle něho mimo realitu. Jako slabou stránku uvedl i nepřipravenost ze 

studia. 
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Pardubická krajská organizace ČUS, z.s. 
Stejně jako KHUS spadá pod Českou unii sportu. 
Na otázky mi odpovídal p. dis. Jaroslav Čepčář, který je na pozici ekonoma  

a manažera Pardubické krajské organizace ČUS, z.s. Přepsaný rozhovor uvádím jako 
 přílohu 8. 

 Charakteristické rysy 
Jako základní charakteristické rysy bylo uvedeno porozumění lidem, umět s nimi 

pracovat, komunikovat, motivovat je.  Bylo však také uvedeno, že organizace si nemůže 

úplně vybírat a je ráda za každého, kdo k nim přijde. 
 Chování  

Jedná se především o demokratický styl, autokratický je zcela nepoužitelný, 

kdyby ho používali, všichni by odešli. Je to ovlivněno i nedostatkem financí, protože je 

zde malá šance najít náhradu. 
Manažer je v této organizaci především komunikačním partnerem a řešitelem 

problémů. Ale také koordinátor, plánovač a analytik. 
 Situační podmínky úspěchu a neúspěchu 

Největším cílem je finanční stabilita, od níž se poté odvíjí plno dalších věcí. 

Získat mladé lidi do kolektivu. Určitě také posunout kvalitu nabízených služeb. Ale 

všechny jsou ovlivněny finanční stránkou. Organizace zajišťuje soutěže, ale již nemůže 

zajistit např. dopravu, aby se tam mohly školy dostavit. 
Proměnlivost finančních zdrojů ovlivňuje činnost celé organizace. Problém je ve 

vyplácení dotací, na které se čeká až do září a následně musí být vykalkulovány do 

konce roku. P. Čepčář uvedl, že ideálním řešením by byly dotační programy např. na tři 

roky, kdy by si organizace mohly finance rozdělit a využívat dle potřeby. Měl by se 

tedy změnit systém financování. Jako personální problém bylo uvedeno, že není zcela 

možné dostat mladé lidi do neziskových organizací, což je také zapříčiněno finanční 

stránkou. Starší lidé mají sice plno zkušeností, ale mladí by mohli přinést nové nápady  
a energii. 

Proměnlivost vnějších podmínek přímo neomezuje činnost. 
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Jako ideálního manažera vidí někoho mladého, kdo je schopen pracovat s lidmi, 
s pozitivním přístupem, který umí naslouchat, motivovat, bude v lidech vyvolávat 

důvěru. Jedná se o práci o lidech a s lidmi, takže někoho kdo jim umí porozumět, kdo je 

empatický. Musí mít samozřejmě znalost sportovního prostředí od základu. 
Mezi slabé stránky dnešních manažerů byla uvedena dychtivost po penězích, 

arogance a chybí jim pokora. 
SK MG AJUR HK 
Poměrně mladý klub, který byl založen v r. 1999, věnující se sportovní 

gymnastice  
a nově také rychlostnímu in-line bruslení, jehož název skrývá jméno historicky nejlepší 

gymnastky klubu Aleny Julie Urminské. 
Na otázky mi odpovídal prezident SK MG AJUR p. Miroslav Radek Urminský. 

Přepsaný rozhovor uvádím jako přílohu 9. 
 Charakteristické rysy 

Základními charakteristickými rysy manažera jsou spolehlivost, poctivost, 

umění motivovat, naslouchat a vytvoření dobře fungujícího týmu. Tyto rysy se snaží  
i vyhledávat. 

 Chování  
V této organizaci je použitelný pouze demokratický styl, jedná se o malou 

rodinnou organizaci, tudíž se snaží o přátelskou komunikaci a domluvu. 
Hlavními rolemi manažerů je komunikační partner, vychovatel a pomocník 

druhých. 
Ohledně kompetencí je zde vítána odborná zdatnost, ale vyhledávají především 

praktické dovednosti. 
 Situační podmínky úspěchu a neúspěchu 

Organizace má cíle sportovní, kolektivní i finanční. Sportovními cíli je udržení  
a navýšení úrovně jejich organizace. Chtějí získat nové nadějné sportovce, mají plno 

otevřených konkurzů. Finančním cílem je především udržení stability, získání dotací  
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a případných sponzorů. Jejich cíle jsou splnitelné, usilovně na nich pracují a daří se jim. 
Potýkají se pouze s problémy ohledně financí. 

Manažerská činnost je ovlivněna proměnlivostí finančních zdrojů. Organizace 

má určené příspěvky, které nechce navyšovat. Vyplácení dotací trvá však příliš dlouho. 

V personální stránce problematiku nenacházejí. 
Ideálním manažerem pro tuto organizaci je někdo se zápalem do moderní 

gymnastiky, který tak bude vědět, o čem tento sport je. Měl by to být někdo poctivý, 

spolehlivý, se smyslem k vedení. 
6.2.1 Diskuze 

Výsledky kvalitativního výzkumu pro mě nebyly nijak překvapující. Odpovědi 

se v zásadě nelišily, spíše se opakovaly. Následně bych zhodnotila komplexní výsledky 

podle třech základních oblastí, podle kterých byly sestaveny otázky pro strukturovaný 

rozhovor. 
Charakteristické rysy- podle odpovědí respondentů mezi základní 

charakteristické rysy patří především motivační schopnosti, porozumění, inteligence, 

samostatnost  
a spolehlivost. Vyhledávané charakteristické rysy se shodovaly se základními. 

S ohledem na problematiku neziskových sportovních organizací myslím, že jsou 

požadované charakteristické rysy zcela adekvátní a žádoucí. Jak bylo v některých 

rozhovorech uvedeno, z důvodu dobrovolnosti si nemohou neziskové sportovní 

organizace příliš mnoho vybírat a jsou rádi za každého, kdo chce sportu věnovat svůj 

volný čas. Neziskové organizace ve sportu se snaží na některých rysech pracovat, ale  
i zde z důvodu dobrovolnosti nemohou nikoho do ničeho nutit, což považuji za správný 

přístup z jejich strany. 
Chování- i zde se odpovědi respondentů zcela shodovaly a to především u stylu 

vedení. Výsledek, že neziskové organizace ve sportu upřednostňují hlavně 

demokratický styl vedení s náznakem nebo lehkým přechodem do liberálního stylu pro 

mě nebyl nijak překvapivý. V této otázce zcela souhlasím s respondenty, že 

autokratický styl je v tomto případě zcela nepoužitelný. Rozkazovat někomu, kdo dělá 

něco pro ostatní a sport z vlastní iniciativy a přesvědčení by vedlo pouze k tomu, že by 

tito lidé z organizací odešli do jiných nebo by s touto činností mohli skončit úplně. 
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Ohledně rolí manažerů v organizaci se odpovědi také radikálně nelišily. Jednalo se zde 

především o komunikační partnery, pomocníky druhých a vychovatele. Z mého pohledu 

jsou tyto odpovědi zcela uspokojivé. Většina vedoucích těchto organizací uvedlo, že 

jejich organizace fungují hlavně na kolektivní a přátelské domluvě, snaží se spolu 

bezproblémově vyjít a vycházet si vstříc, což je dle mého názory správný přístup, díky 

kterému tyto organizace fungují. Odpovědi v tomto případě korespondují se zvoleným 

stylem vedení, tedy hlavně demokratickým s náznaky liberálního stylu. Organizace 

nevyžadují specifické kompetence, jde jim především o praktické dovednosti a sociální 

zralost.  
Situační podmínky úspěchu a neúspěchu- i v této oblasti se organizace 

shodovaly. Vytyčenými cíli jsou především cíle sportovní, finanční stabilita, rozšíření 

základny sportovců, získání mladé generace na manažerské posty. Myslím, že cíle jsou 

zcela pochopitelné a splnitelné, jak i organizace potvrdily, pracují na nich a daří se jim. 

Největším problémem v jejich plnění jsou finance a nechuť mladých lidí po 

neziskových organizacích ve sportu. Myslím, že je to velká škoda, že mladí lidé nechtějí 

na posty do neziskových organizací ve sportu, ale s ohledem na finanční stránku je to 

vcelku pochopitelné. Vedoucí sami uváděli, že na nynějších postech je většina lidí 

v důchodovém věku, kdy toto dělají pouze pro vlastní seberealizaci, potěšení a vztah 

k danému sportu, finanční odměny jsou malé nebo žádné.  Organizace jsou omezeny 

proměnlivostí finančních zdrojů a to především z důvodu pozdního vyplácení dotací, na 

kterých jsou závislí. Osobně souhlasím s organizacemi, že by měl být změněn systém 

v rozdělování financí a to alespoň tak, aby se žádalo dříve a dotace byly poslány 

alespoň v první polovině roku nebo aby byly vytvořeny dotační programy na dobu delší 

než jeden rok. V personálu nejsou nijak zásadní problémy, organizace by rádi mezi 

sebou mladé lidi, kteří by podle mého názoru přivedli do organizací nového ducha, 

energii a nápady na vylepšení.  
Co se týče otázky na ideálního manažera pro danou organizaci, tak ani zde 

nebyly veliké rozdíly. Ideální by byl někdo mladý, energetický, emotivní, který jde ruku 

v ruce s poctivostí, rozhodností, samostatností a motivací druhých. Mezi největší 

problémy dnešních manažerů zařadili aroganci, honbu za výdělkem, nevychovanost. 

Také se jedná o manažery bez pokory, kteří si myslí, že spolkli všechnu moudrost světa. 
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Ze získaných výsledků z rozhovorů bych si dovolila říci, že uvedené neziskové 

organizace ve sportu jsou na tom velmi podobně, ne-li stejně. Popisují podobné 

charakteristické rysy, které se následně shodovaly s vyhledávanými. Nejsou nijak 

nároční své manažery. Jak jsem předpokládala, převládá u nich demokratický styl 

vedení s jemným náznakem liberálního. I role se, stejně jako charakteristické rysy, 

shodovaly téměř u všech organizací. Ohledně vytyčených cílů jsou na tom také 

obdobně. Jednalo se především o cíle sportovní, samozřejmě finanční, ale také chtějí 

získat mladé lidi do svého kolektivu a také nové sportovce. Stejně tak mají i stejné 

problémy a to především finanční. Největší problém vidí ve vyplácení dotací, ke 

kterému dochází pozdě. Osobně souhlasím s návrhy některých manažerů, že by mělo 

dojít ke změně systému v dotačních programech. Personálním problémem je především 

věk stávajících manažerů, které prozatím nemá kdo vystřídat. V tomto vidím velkou 

problematiku, které je omezena nejen finanční stránkou, ale snad  
i nezájmem dnešních generací v budoucnosti sportu u nás. Bohužel musím souhlasit  
i s vyjádřením, že dnešní manažeři jsou vychováváni k nadřazenosti, snad i aroganci, 

k čemuž jsou vedeni dnešní dobou, s dodatkem, že tyto vlastnosti nepatří všem, naštěstí. 

Po opakovaných odpovědích bych si dovolila říci, že výsledky z rozhovorů budou platit 

pro velkou většinu, ne-li všechny, neziskové organizace ve sportu v České republice. 
Na závěr kvalitativního výzkumu bych chtěla dodat, že i zde nastaly komplikace 

při jeho realizaci. Zde nebylo osloveno takové množství jako u kvantitativního, ale 

nastala zde stejná situace. Celkem bylo elektronicky osloveno 33 neziskových 

organizací ve sportu k získání 7 manažerů ve vedení organizace, kteří byli ochotni se se 

mnou sejít a danou problematiku probrat. Ostatní mi z velké části neodpověděli, zrušili 

schůzku a už mi dál neodpovídali a někteří projevili nezájem se k danému tématu 

vyjádřit. 
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7 Závěr  

V mé diplomové práci jsem se zabývala problematikou managementshipu  
a leadershipu v neziskových sportovních organizacích. Mým cílem bylo objasnit 

základní pojmy z této oblasti tak, aby bylo snadné pochopit jejich podstatu. Následně 

jsem měla zhodnotit současný managementship a leadership v neziskových sportovních 

organizacích na území České republiky. 
Největším problémem při psaní této práce, bylo vybrání neziskových 

sportovních organizací, které budou osloveny jak pro kvantitativní výzkum, tak i pro 

kvalitativní. To především z důvodu, že neexistuje jednotný registr neziskových 

organizací, odkud by mohly být zprostředkovány kontakty na potřebné organizace. 

Následujícím úskalím byla návratnost dotazníků a komunikace s organizacemi, pro 
realizaci rozhovorů. 

Kvantitativním výzkumem, který jsem provedla pomocí dotazníků, bylo 

všeobecně prokázáno, že managementship v neziskových organizacích ve sportu se 

nijak zásadně neliší od doporučení v odborné manažerské literatuře. Podle zjištěných 

výsledků bych zhodnotila managementship v neziskových sportovních organizacích 

podle pozitivních a negativních dopadů. Mezi pozitiva určitě patří, že v neziskových 

organizacích převládá transformační managementship, který je žádoucí pro ziskový  
i neziskový sektor. Manažeři dokážou odhadnout své spolupracovníky a podřízené, 

dokážou s nimi komunikovat a navázat silnou spolupráci. Zajímají se také o rozvojové 

cíle, na kterých s kolektivem společně pracují. 
Jako negativní stránku managementshipu v neziskových organizacích bych 

uvedla zájem o výši dosaženého vzdělání kolektivu. Organizace k němu spíše přihlíží, 

důležitější je pro ně však praxe, což bych zařadila zpět mezi pozitiva. Hodnota vzdělání 

v neziskových organizacích není brána až tak na zřetel a to z důvodu finanční stránky 

organizací. Neziskové organizace si nemohou dovolit zaplatit kvalifikované manažery, 

protože jsou rády, že mají peníze alespoň na jejich činnost.  
Leadership v neziskových organizacích ve sportu, se stejně jako 

managementship, nijak neodlišuje od pouček z odborné literatury. Ukazuje se, že 

v těchto organizacích dbá na zakladní charakteristické rysy, role a některé základní 
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kompetence. Jako pozitivum se prokázalo, že organizace upřednostňují demokratický 

styl vedení s náznakem liberálního stylu a autokratický styl zcela odmítají.  
Největším problémem jsou pro neziskové organizace finanční prostředky, které 

ovlivňují jejich činnost. Dále je zde poté problém v pokročilém věku nynějších 

manažerů, na jejichž posty bude komplikované někoho sehnat. Téměř všichni, kdo se 

v oblasti neziskových organizací ve sportu pohybují, to dělají zcela dobrovolně nebo za 

nějakou odměnu, která není nijak vysoká. Z čehož by se dalo usoudit, že to dělají 

z důvodu seberealizace a vztahu ke sportu. 
Doufám, že se mi v práci podařilo dostatečně shrnout problematiku základních 

pojmů a že práce bude přínosem pro její čtenáře. 
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Příloha 1 Dotazníkový výzkum 
1) Dbáte při výběru zaměstnanců na výši jejich dosaženého vzdělání? 

 ano        spíše ano      ne       spíše ne 
2) Musí vzdělání úzce souviset s pracovní pozicí? 

 ano        spíše ano      ne       spíše ne 
3) Ohlížíte se při výběru pracovníků na délku praxe? 

 ano        spíše ano      ne       spíše ne 
4) Přihlížíte při výběru na osobní zájmy uchazeče, které by mohly případně souviset 

s pracovní pozicí? 
 ano        spíše ano       ne      spíše ne 

5) Využíváte při výběru pracovníků i jiné specifické metody kromě výběrového 

pohovoru (psychologické testy dovedností, assessment centra, apod)? 
 ano        ne       

6) Pokud ano, vypište, prosím, jaké. 
 
 

 
7) Nabízíte zaměstnancům rovnováhu mezi pracovním a osobním životem – pružná 

pracovní doba, možnost práce z domova,…? 
 ano         ne       

8) Pokud ano, jaké formy nabízíte? 
 
 

 
9) Děláte hodnocení svých zaměstnanců? 

 ano          ne      

 

 



 
 

10) Pokud ano, uveďte, prosím, jakou formou a případně jak často. 
 
 
 

11) Pokud děláte hodnocení pracovníků, používáte i formu hodnotícího pohovoru? 
 ano         ne 

12) Zajímáte se přímo o pohnutky zaměstnanců – jaké úkoly je baví a proč, co 

konkrétně,…? 
 ano        spíše ano      ne       spíše ne 

13) Přihlížíte při zadávání úkolů na schopnosti zaměstnanců – tvůrčí úkoly tvůrčím 

lidem, týmové úkoly týmovým lidem,…? 
 ano        spíše ano       ne      spíše ne 

14) Používáte nefinanční odměny (dárkové poukázky, slevové vouchery, volné 

vstupenky, předplatné, apod.)? 
 ano, pro všechny zaměstnance        ano, ale pouze pro některé       ne      

15) Pokud ano, uveďte, prosím, jaký systém rozdělování používáte (př. cafeteria system, 

všem stejně, apod.), případně napište vlastními slovy. 
 
 
 

16) Udělujete svým zaměstnancům motivační pochvaly, uznání, ocenění…? 
 ano        ne       

17) Pokud ano, uveďte, prosím, jaké používáte. 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
18) Domlouváte se se svými zaměstnanci na jejich rozvojových cílech? 

 ano        spíše ano      ne        spíše ne 
19) Staráte se přímo jako organizace o rozvoj svých zaměstnanců? 

 ano        spíše ano      ne        spíše ne 
20) Pokud ano, jaké programy využíváte? 

 interní – interní školitel, kouč, garant, manažer, mentor 
 externí – pro získání nového know-how, přednášky, videotrénink, modelové 

situace 
21) Pokud ano, uveďte, prosím, jakou formu používáte. 

  mentor 
  videotrénink 
  přednášky 
  garant 
  manažer 
  modelové situace 
  školitel 
  přednášky 

22) Podporujete vlastní vzdělávání zaměstnanců? 
 ano, ale pouze v jejich volném čase     
 ano, i když je to v rámci jejich pracovní doby  
ne        



 
 

Příloha 2 Šablona otázek pro rozhovor 
1) Jaké jsou podle Vás základní charakteristické rysy manažera? 

 
2) Jaké Vaše organizace vyhledává? 

 
3) Charakteristické rysy jsou z velké části vrozené, dá se na nich však 

zapracovat. Pracujete na nich se svými manažery a případně jak? 
 

4) Jaký styl vedení upřednostňujete? Vyberte a zdůvodněte. 
(autokratický – založený na disciplíně a pořádku, absolutní podřízení, 

vedoucí pracovník jedná zcela sám formou příkazů,  
demokratický – založený na vzájemném respektu, toleranci a naslouchání, 

snaha zapojit ostatní, vedoucí je velmi aktivní a snaživý, 
 liberální – založený na svobodě jednání, pracovníci si mohou sami zvolit 

svou činnost a nejsou nijak omezování vedením v její realizaci) 
 
5) Do jakých rolí se u Vás manažeři nejčastěji dostávají? (analytik, plánovač, 

realizátor změn, nositel zdrojů, komunikační partner, vychovatel, řešitel 

problémů, pomocník druhých, koordinátor, tvůrce týmu, výkonný vedoucí) 

Pracujete s nimi na tom? 
 
6) Jaké kompetence (dovednosti – odborná zdatnost, praktické dovednosti, 

sociální zralost)  po manažerech vyžadujete? 
 
7) Jaké máte vytyčené cíle pro blízké období? 
 
8) Daří se Vám Vaše cíle plnit? 
 



 
 

9) Jaké problémy se nejčastěji vyskytují v plnění Vašich cílů? 
 
10) Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost zdrojů 

(finančních, personálních)? 
 
11) Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost vnějších 

podmínek (zákony, normy,…)? 
 
12) Co dlouhodobě omezuje finance ve Vaší organizaci? 
 
13) Hlavní problémy v personálu? 
 
14) Představa ideálního manažera pro Vaši organizaci? 
 
15) Jaké jsou podle Vás slabé stránky dnešních manažerů?  
 



 
 

Příloha 3 Rozhovor s VK Slavia Hradec Králové, z.s. 
Jaké jsou podle Vás základní charakteristické rysy manažera? 

Pro naši potřebu se jedná především o energetické, emotivní a motivující 

manažery. Jako většina organizací se snažíme vychovávat si manažery z vlastních řad, 

aby měli vztah k tomuto sportu a byli seznámeni s problematikou. Určitě mu nesmí 

chybět inteligence, aby byl schopen se správně rozhodovat a odhadnout situaci. 
Kolektivní přístup je také důležitý. 
Jaké Vaše organizace vyhledává? 

Tak to je úplně jednoduché, vyhledáváme to stejné, co jsem vám právě popsal.  
Charakteristické rysy jsou z velké části vrozené, dá se na nich však zapracovat. 

Pracujete na nich se svými manažery a případně jak? 
Při výchově nových manažerů „pracujeme“ i na charakteristických rysech. Jako 

organizace se nebráníme školením nebo kurzům, pokud o to mají zájem. A to funguje 

poměrně dobře, kdo k nám „nezapadne“, toho to samozřejmě přestane bavit a odejde. 
Jaký styl vedení upřednostňujete? Vyberte a zdůvodněte. 
(autokratický – založený na disciplíně a pořádku, absolutní podřízení, vedoucí 

pracovník jedná zcela sám formou příkazů,  
demokratický – založený na vzájemném respektu, toleranci a naslouchání, snaha 

zapojit ostatní, vedoucí je velmi aktivní a snaživý, 
 liberální – založený na svobodě jednání, pracovníci si mohou sami zvolit svou 

činnost a nejsou nijak omezování vedením v její realizaci). 
Zde je velký rozdíl mezi vedením lidí ve firmě (zaměstnanci) a vedením lidí 

v klubu. Zatímco zaměstnanci šéfa poslechnout „musí“, v klubu jsou členové sdruženi 

dobrovolně a nikoho poslouchat nemusí. Autokratický styl vedení nefunguje, členové by 

neposlechli a nakonec by „utekli“ jinam. Zní to tedy zvláštně, ale vedení dobrovolné 

klubu směrem k jeho členům je na vedoucího (manažera) náročnější než vedení firmy 

směrem k zaměstnancům. V klubu musí vedoucí důsledně dodržovat zásady vedení, tedy 

vyžadovat od sebe více, než od něj členové klubu očekávají. Zároveň ale od členů klubu 

musí vedoucí požadovat více, než by požadovali jiní, nesmí členy podceňovat, to je 

velmi důležité. Vedoucí musí o členy klubu projevovat zájem a chránit je – to je zase ve 



 
 

sportu poměrně snadné, tato zásada se nechá šikovně použít na soupeření s ostatními 

kluby. Pokud bych to měl shrnout a vybrat si pouze jeden, byl by to demokratický, ale 

v některých situacích jde i o liberální styl. 
Do jakých rolí se u Vás manažeři nejčastěji dostávají? (analytik, plánovač, 

realizátor změn, nositel zdrojů, komunikační partner, vychovatel, řešitel 

problémů, pomocník druhých, koordinátor, tvůrce týmu, výkonný vedoucí) 

Pracujete s nimi na tom? 
Nikdy jsem takto na role nepohlížel, ale pokud si mám vybrat, tak se zcela určitě 

jedná především o komunikační partnery a pomocníky druhých. U nás musí být manažer 

schopen navázat kontakt se všemi, ať už se jedná o členy nebo o vedení. Také vychovatel 
Jaké kompetence (dovednosti – odborná zdatnost, praktické dovednosti, sociální 

zralost) po manažerech vyžadujete? 
Naši manažeři musí být jak sami odborně zdatní, tak i schopní své dovednosti 

předat dále. U nás je hlavně dětský oddíl, takže by se měl určitě umět kontrolovat. 

Pokud jeho přístup nebude přiměřený k členům, tak nám utečou do jiného klubu a to 
rozhodně nechceme. Na to navazuje i umět vnímat atmosféru, která za dané situace 

panuje a podle toho jednat a vcítit se tak do ostatních. 
Jaké máte vytyčené cíle pro blízké období? 

V letošní sezóně se umístit v dětech i dospělých do druhého místa v celkovém 

pořadí závodů ČPV. Uspořádat závod ČPV mládeže na Hamerském potoce. Získat 

finanční prostředky na finanční odměnu trenérům dětského oddílu ve výši 8.000,- Kč na 

jednoho trenéra. A v neposlední řadě údržba loděnice – v letošním roce opravit chodník 
u převlékacích kabin. 
Daří se Vám Vaše cíle plnit? 

Ano, všichni máme tyto cíle společné a tak na nich i společně usilovně 

pracujeme. 
Jaké problémy se nejčastěji vyskytují v plnění Vašich cílů? 

Problémy jsou vnitřní a vnější. Vnitřní problém je motivovat členy k činnosti. 

Pokud jsou ale cíle reálné a splnitelné, není motivace členů pro jejich plnění takový 

problém, členové mají ze splněných cílů radost, proto členy klubu jsou. Problematičtější 



 
 

jsou proto pro nás problémy vnější, které sami ovlivnit nemůžeme, a ty vidím především 

v neustále rostoucí byrokracii a narůstajících požadavcích úřadů a úředníků při 

dotačních záležitostech. 
Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost zdrojů (finančních, 

personálních)? 
Naše zdroje personální i finanční jsou poměrně stálé. Ať už jde o členskou 

základnu, která se mění jen pomalu, tak o finanční zdroje. Těmi jsou v našem případě 

členské příspěvky a dotace, což jsou zdroje každý rok podobné. 
Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost vnějších podmínek 

(zákony, normy,…)? 
To určitě, jak jsem již zmiňoval vnější podmínky, čímž myslím nárůst byrokracie, 

nás omezují zásadně. Když srovnám požadavky úředníků před cca 15ti lety, kdy jsem 

s vedením klubu začínal a dnes, nárůst je neskutečný. Založit dnes klub a řešit všechny 

„úřední“ souvislosti je téměř nemožné. Mám obavu, že se blíží doba, kdy toto už nebude 

možné dělat na dobrovolnické bázi a přenechá se to komerčním firmám. Někdy mám 

pocit, že je to tak záměrně. 
Co dlouhodobě omezuje finance ve Vaší organizaci? 

Naše finanční zdroje jsou členské příspěvky a dotace. Naše finance tedy omezuje 

výše členských příspěvků (1000 Kč dospělý a 700 Kč dítě), které zvyšovat nelze, nebo 

lze, ale kdo by to platil. A výše dotací, kterou neovlivníme. Ovlivníme jen důsledné 

využívání všech dotačních titulů. Na které můžeme dosáhnout, a to se nám myslím daří. 
Hlavní problémy v personálu? 

Náš klub je dobrovolný, personální problémy tedy téměř nemáme. Kdo má 

problém, odejde. 
Představa ideálního manažera pro Vaši organizaci?  

Ideální manažer pro náš klub je každý, který chce dobrovolně pracovat pro 

ostatní, který je svému okolí, tedy klubu, užitečný. 
Jaké jsou podle Vás slabé stránky dnešních manažerů?  
Nedůsledné dodržování zásad vedení, o kterých jsme se již bavili na začátku.



 
 

Příloha 4 Rozhovor s SSK Třbeš, z.s. 
Jaké jsou podle Vás základní charakteristické rysy manažera? 

Osobně nemám rád pojem manažer. Ale měl by to být blázen. Blázen do toho, co 

dělá, protože se bavíme o tom, že my jsme všichni dobrovolníci a spolkne to hodně času. 

Takže pokud není do toho ponořen, tak to nemůže dělat. Musí se jednat o člověka, který 

je do toho zapálený, někdo víc a někdo míň. Podle toho také dává klubu v rámci svých 

možností to, co může. Mohu uvést příklad sám na sobě, kdy jsem nejen jednatelem, ale  
i trenérem klubu, protože nás není mnoho, a tak se, dejme tomu od roku 2002, můj 

rodinný kalendář a dovolené řídí podle kalendářem Českého střeleckého svazu. Takže 

asi tak to je. 
Jaké Vaše organizace vyhledává? 

To je úplně stejné, jako jsme se teď bavili. Potřebujeme však i ty, kteří jsou méně 

zapálení. 
Charakteristické rysy jsou z velké části vrozené, dá se na nich však zapracovat. 

Pracujete na nich se svými manažery a případně jak? 
To všechno na sebe navazuje. Pracujeme a využíváme i ty, kteří na nás mají 

méně času. 
Jaký styl vedení upřednostňujete? Vyberte a zdůvodněte. 
(autokratický – založený na disciplíně a pořádku, absolutní podřízení, vedoucí 

pracovník jedná zcela sám formou příkazů,  
demokratický – založený na vzájemném respektu, toleranci a naslouchání, snaha 

zapojit ostatní, vedoucí je velmi aktivní a snaživý, 
 liberální – založený na svobodě jednání, pracovníci si mohou sami zvolit svou 

činnost a nejsou nijak omezování vedením v její realizaci). 
U nás funguje něco mezi demokratickým až liberálním, protože my nemůžeme 

nikoho do ničeho nutit.  Kdybychom někoho nutili, tak o něho také můžeme přijít. Jsme 

rádi za každou pomoc.  
Do jakých rolí se u Vás manažeři nejčastěji dostávají? (analytik, plánovač, 

realizátor změn, nositel zdrojů, komunikační partner, vychovatel, řešitel 



 
 

problémů, pomocník druhých, koordinátor, tvůrce týmu, výkonný vedoucí) 

Pracujete s nimi na tom? 
Všechny změny jsou kolektivně rozhodovány ve výboru, kde se musíme nějak 

domluvit. Probíhá to na přátelské úrovni. Takže z těchto rolí jde především  
o komunikaci mezi námi, ale i mezi členy. Pak také jsou manažeři i pomocníky  
a částečně i vychovateli. 
Jaké kompetence (dovednosti – odborná zdatnost, praktické dovednosti, sociální 

zralost) po manažerech vyžadujete? 
Přímo na manažerskou činnost nevyžadujeme mnoho, jde nám především  

o porozumění našemu sportu a jeho problematice a určitě komunikace a vedení týmu. 
Jaké máte vytyčené cíle pro blízké období? 

Mám velký cíl, vyhrát právní spor s Českým střeleckým svazem, ale ten Vás asi 

úplně nezajímá. Máme spíše velký sen než cíl v současné době, na který bychom 

potřebovali sehnat 2mil. Kč. Jedná se o střelnici pro vzduchové zbraně, protože my 

máme malorážkovou střelnici a potýkáme se s obrovským problémem s prostory pro 
střelbu ze vzduchových zbraní. Prostory bychom měli, místo, kde ji postavit také, ale 

nemáme peníze, za co bychom ji postavili. Bohužel dotace, na které my umíme šáhnout, 

se pohybují v diametrálně nižším rozsahu. Hlavně máme sportovní cíle. Především 

vrátit se na výkonnostní pozice, na kterých jsme byli před 5ti lety. Momentálně jsme 

v útlumu, nemáme mladé nadějné střelce. Takže cílem je i získat mladší kategorie do 

klubu. Získat mladé střelce není lehké, jsme málo zajímavým sportem mediálně  
i celkově. Takže dalším cílem je více se zviditelnit v médiích, protože sportovní střelba 

není dostatečně atraktivním sportem pro veřejnost, na což se vymlouvají i média. Celé 

je to samozřejmě o penězích. Chtěli bychom sehnat i sponzory, ale bohužel nejsme 

atraktivním sportem. 
Daří se Vám Vaše cíle plnit? 

Snažíme se, ale naše cíle nejsou úplně snadné. Například zviditelnění v médiích 

je o to těžší, že ani na největší závody ve východočeském regionu ve sportovní střelbě se 

mi prozatím ani jednou nepodařilo dostat ani regionální televizi. Náš velký sen je 

ovlivněn finančně. 



 
 

Jaké problémy se nejčastěji vyskytují v plnění Vašich cílů? 
Tak u našeho snu jsou to především již zmíněné finance. Ohledně získání 

mladých střelců je zde problémů několik. Osobně mi přijde, že dnešní děti nemají zájem 

závodit. Což dávám za vinu i rodičům. A samozřejmě nezájem veřejnosti a médií. 
 

Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost zdrojů (finančních, 

personálních)? 
Finance omezují činnost celého klubu. pokud mám dotaci od kraje na činnost 

mládeže, kde žádám o 40tis. Kč, mám schválených 10tis. Kč, s tím, že mi na dalším kole 

zbylých 20-30tis. Kč doplatí, podle zkušenosti z minulých kol, to je sice pravda. Žádost 

však byla podána v termínu a do dnešního dne nemám peníze na účtu. Město v tomto 
směru funguje lépe, ty jsou pružnější. V podstatě se mi ještě nevrátila ani podepsaná 

smlouva na tu první částku. Omezuje nás to v tom, že nám peníze ještě nedošly a my je 

musíme někde sehnat. Neutratíme je poté na konci roku, musím je pochopitelně utrácet 
v průběhu roku. Poté nastavají problémy, že nám v jednom roce z dané dotace něco 

proplatí, ale na další rok udělají už omezení a daná věc už z toho proplácet nelze. 

Bohužel se většinou jedná o věci, které jsou pro mě nejdůležitější. K čemu mi je, že jim 
mohu dotace koupit reprezentační trička, když nemám z čeho proplatit startovné  
a cestovní náhrady na závody, což potřebujeme mnohem víc. V loňském roce jsme na 

činnost od všech možných institucí dostali dotace dohromady 80tis. Kč. 
Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost vnějších podmínek 

(zákony, normy,…)? 
Ano a to velmi. Jak jsem již říkal, momentálně řeším spor s Českým střeleckým 

svazem, kde řešíme právní problém, který vyplul na povrch v souvislosti s Novým 

občanským zákoníkem. Ten já osobně považuji za paskvil v souvislosti se spolky. To je 
něco šíleného, ale ono je to jedno s druhým. Je zde zapomenuto na historický kontext již 

něčeho existujícího a fungujícího. Navíc převzetí veškeré agendy jiným ministerstvem. 

Už i jen změna stanov kvůli dvěma písmenům. Dále pak, co si budeme povídat, slavná 

elektronická evidence tržeb. Může možná něco přinést, ale je špatně namířená. My od 

příštího roku spadneme pod tento zákon a budeme muset uvádět vedlejší činnost, z které 

nemohu vydělané peníze použít na nic jiného než na hlavní činnost, tak stejně budeme 



 
 

muset vést evidenci. Čímž se mi zvýší náklady, musím koupit EET kasu, dále naroste 

papírování. Nevidím jediné pozitivum. 
Co dlouhodobě omezuje finance ve Vaší organizaci? 

Určitě systém, který je v tomto státě nastavený na financování sportu. Bývalá 

ministryně nadělala v systému pouze zmatky, než aby udělala něco ku prospěchu. 

Nastavila špatné podmínky, takže o financování náš klub vůbec nemůže žádat. Každý 

klub by měl mít stejnou šanci se k penězům dostat. Centrální peníze by také dle mého 

názoru neměly jít přímo na kluby, nemělo by se jednat o rozdělování přes kraje nebo 

města. Celkově by měl být změněn systém alespoň v žádostech a vyplácení dotací. Žádat 

by se mělo dříve, aby došlo k včasnému vyplacení.  
Hlavní problémy v personálu? 

Celkově nemáme lidi na práci, bláznů je málo. 
Představa ideálního manažera pro Vaši organizaci?  

Nejlépe člověk, který má vysokou rentu, aby nemusel chodit do práce a měl čas 

se tomu věnovat.  
Jaké jsou podle Vás slabé stránky dnešních manažerů?  

U nás se slabé stránky nevyskytují. Buď to daný člověk chce dělat a dělá to, nebo 

nechce a nedělá to. Pokud bych měl uvést slabiny profesionálních manažerů, tak je to 

arogance. To může být asi to nejhorší, co můžeme v těchto organizacích potkat. 



 
 

Příloha 5 Rozhovor s TJ Sokol Hradec Králové 
Jaké jsou podle Vás základní charakteristické rysy manažera? 

Mezi základní rysy bych určitě zařadil samostatnost a spolehlivost. Určitě 

poctivost, všichni víme, co se v dnešní době děje, každý si hrabe pod sebe. Neměl by mu 

chybět ani entuziazmus pro tu práci, že se nebude ohlížet za tím, kolik za práci dostává, 

ale jestli ho práce baví. Měl by být vstřícný k lidem, dokázat s nimi mluvit, ale také 

naslouchat. Jako poslední bych uvedl schopnost realizace, protože stále po nás někdo 

něco chce a je to nekonečný boj o penězích. 
Jaké Vaše organizace vyhledává? 

Snažíme se najít stejné, jako jsem před chvílí uvedl, ale nejedná se vůbec o lehký 

úkol, obzvlášť v dnešní době, kdy je život hlavně o výdělku, takže dostat někoho do 

neziskové organizace je boj.  
Charakteristické rysy jsou z velké části vrozené, dá se na nich však zapracovat. 

Pracujete na nich se svými manažery a případně jak? 
Přímo ne. Nikoho nenutíme, jsou zde funkce volené a dobrovolné, kdo tu nechce 

být, tak tu být nemusí. Pokud na sobě chce zapracovat, určitě to uvítáme. 
Jaký styl vedení upřednostňujete? Vyberte a zdůvodněte. 
(autokratický – založený na disciplíně a pořádku, absolutní podřízení, vedoucí 

pracovník jedná zcela sám formou příkazů,  
demokratický – založený na vzájemném respektu, toleranci a naslouchání, snaha 

zapojit ostatní, vedoucí je velmi aktivní a snaživý, 
 liberální – založený na svobodě jednání, pracovníci si mohou sami zvolit svou 

činnost a nejsou nijak omezování vedením v její realizaci). 
U nás určitě demokratický až liberální, my nemůžeme nikomu nic nařizovat. 

Většina jsou dobrovolní pracovníci, kteří jsou sice nějak odměňováni, ale těžko jim 

můžeme něco nařizovat. Rozhodně ne autokratický styl, to zde není možné. To kdybych 
byl majitelem firmy, tak bych byl asi osobně autokratický, ale tady to opravdu nejde 

použít. 
 



 
 

Do jakých rolí se u Vás manažeři nejčastěji dostávají? (analytik, plánovač, 

realizátor změn, nositel zdrojů, komunikační partner, vychovatel, řešitel 

problémů, pomocník druhých, koordinátor, tvůrce týmu, výkonný vedoucí) 

Pracujete s nimi na tom? 
Zcela jistě komunikační partner, to je zde úplně jasné. A řešitel problémů. Ze 

zbylých se vždy něco objeví podle situace, ale tyto jsou základní a téměř na denním 
pořádku. 
Jaké kompetence (dovednosti – odborná zdatnost, praktické dovednosti, sociální 

zralost) po manažerech vyžadujete? 
Určitě je výhodou odborná zdatnost a nějaké praktické dovednosti, jako 

komunikace, což navazuje na předešlou otázku, a umět motivovat. Ale jak jsme se již 

bavili, je to zde hlavně dobrovolné, takže přímo vyžadovat něco je zde trochu zbytečné. 

Jsme rádi za každého, kdo přijde mezi nás. 
Jaké máte vytyčené cíle pro blízké období? 

Přežít. Přežít a nějakým způsobem udržet tento objekt, který je rozsáhlý. Udržet 

ho v nějakém použitelném stavu, protože už je to dlouho postavené, takže to chátrá.  
A na to samozřejmě sehnat peníze. 
Daří se Vám Vaše cíle plnit? 

Daří, objekt stojí (smích). Řekl bych, že se nám to daří, na základě toho, že se 

snažíme, aby zde všechno fungovalo tak, jak má. Jak už jsem Vám říkal, vše se musí 

dělat poctivě, nekoukat na sebe, ale na spolek jako celek. 
Jaké problémy se nejčastěji vyskytují v plnění Vašich cílů? 

Finance a jejich získávání. Dotační programy, kde se musejí vyplňovat všelijaké 

tabulky atd., někdy se jedná o dost složité věci, které se musí odevzdávat papírově  
i elektronicky. 
Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost zdrojů (finančních, 

personálních)? 
Přesně, jak jsem teď říkal. Co se týče personálu, problémy nebo nějaké omezení 

v činnosti nemáme. 



 
 

Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost vnějších podmínek 

(zákony, normy,…)? 
Zákony jako takové ne, ale administrativa, která k tomu přísluší. Musíme se 

snažit, aby byly veškeré papíry v pořádku, všechna vyúčtování, která musí být dodržena 

na účel, ke kterému byla poskytnuta. 
Co dlouhodobě omezuje finance ve Vaší organizaci? 

Již zmíněné dotace a s nimi spojené problémy. 
Hlavní problémy v personálu? 

Pokročilý věk. Prozatím si neumíme a asi ani nechceme představit, kdo vystřídá 

naši generaci. 
Představa ideálního manažera pro Vaši organizaci? 

Nechci říct, že jsem ideální, ale samozřejmě by měl být zatažen do problémů 

Sokola, ke kterému by měl mít i vztah. Měl by být odborně zdatný, hlavně poctivý, umět 

komunikovat a mít morálku. 
Jaké jsou podle Vás slabé stránky dnešních manažerů?  

Určitě je to honba za penězi, což jim člověk nemůže mít až tak za zlé v dnešní 

době. 



 
 

Příloha 6 Rozhovor s SKN Hradec Králové, z.s. 
Jaké jsou podle Vás základní charakteristické rysy manažera? 

Měl být charismatický, sebejistý a hlavně pracovitý. Také důležitým bodem je 

práce s lidmi a umět s nimi jednat a být opatrný. Pokud se mu něco nepovede, nevzdá se 

a hledá řešení. Znát vše, právní normy, podmínky jednotlivých měst, sponzorů, nadace, 

krajů a státu, rozumí ekonomice a problémům státu a jednotlivých měst. Má chuť se 

zlepšovat.  
Jaké Vaše organizace vyhledává? 

Upřímně, naše organizace SKN Hradec Králové není taková špičková jako je 

svaz ČSNS, ČSLH, FAČR apod. Naše organizace hledá spíš schopného manažera, který 

umí pracovat s dotací a projektem a popřípadě sponzora. To jsou jejich základní cíle.  
Charakteristické rysy jsou z velké části vrozené, dá se na nich však zapracovat. 

Pracujete na nich se svými manažery a případně jak? 
Vzájemně si vždy pomáháme a máme opravdu schopné lidi, není tolik na čem 

zapracovat. 
Jaký styl vedení upřednostňujete? Vyberte a zdůvodněte. 
(autokratický – založený na disciplíně a pořádku, absolutní podřízení, vedoucí 

pracovník jedná zcela sám formou příkazů,  
demokratický – založený na vzájemném respektu, toleranci a naslouchání, snaha 

zapojit ostatní, vedoucí je velmi aktivní a snaživý, 
 liberální – založený na svobodě jednání, pracovníci si mohou sami zvolit svou 

činnost a nejsou nijak omezování vedením v její realizaci). 
Našim cílem je demokratický.  Vždy nasloucháme názory ostatních.  

Do jakých rolí se u Vás manažeři nejčastěji dostávají? (analytik, plánovač, 

realizátor změn, nositel zdrojů, komunikační partner, vychovatel, řešitel 
problémů, pomocník druhých, koordinátor, tvůrce týmu, výkonný vedoucí) 

Pracujete s nimi na tom? 
Všichni se vzájemně doplňují, jsme hodně kolektivní. Pokud bych si měl ale 

vybrat, tak bych mezi nejčastější role vybral výkonného vedoucího, určitě komunikační 

partner, protože v neziskových organizacích to snad ani jinak nejde. A stejně tak tomu 



 
 

je u pomocníka druhých. Ze zbylých rolí se vždy něco objeví, ale tyto považuji za 

základní. 
Jaké kompetence (dovednosti – odborná zdatnost, praktické dovednosti, sociální 

zralost) po manažerech vyžadujete? 
Jsme malý klub, nikoliv špičkový. Navíc nás omezuje i dobrovolnost všech 

manažerů. Takže si myslím, že nemůžeme kompetence vyloženě vyžadovat, spíše je 

vítáme.  Jde nám především o sociální znalosti manažera a to hlavně v oblasti 
problematiky neslyšících jako takové. Pokud mohu upřesnit, tak se zde jedná je jejich 

problémy, problémy mládeže, ale také celých rodin, které mají někoho neslyšícího 

v rodině. Tyto problémy bych mohl rozvíjet dál, ale to není předmětem tohoto 
rozhovoru. 
Jaké máte vytyčené cíle pro blízké období? 

Pro klub SKN Hradec Králové se vždy vyplňuju dotace na turnaje, MČR  
a takové velké cíle zatím nemáme v plánu. 

Ale pokud mohu uvést, tak pro ČSNS LH máme velké cíle, vždy hledáme peníze 

na soustředění reprezentantů a to pomocí dotace od magistrátů, krajů, státu, nadace  
a sponzorů.  Také se chystáme připravovat na Mistrovství Evropy v ledním hokeji, bude 

to v ČR a MS v Kanadě. Dále také děláme projekty pro mládež. 
Daří se Vám Vaše cíle plnit? 

MS v ledním hokeji v Buffalu (v dubnu) bylo pro nás náročný proces ve 

vyhledávání peněz. Měli jsme na to 3 měsíce času, dostali jsme přihlášku pozdě. Takže 

jsme museli sehnat 800 tisíc na výdaje pro MS USA. Část svých peněz zaplatili naši 

reprezentanti. Vyhledávání dotace, nadací a sponzorů bylo pro nás náročné, ale 

podařilo se nám dostat až 300 tisíc za krátkou dobu. 
Jaké problémy se nejčastěji vyskytují v plnění Vašich cílů? 

Žádosti o dotace, sponzory, nadace je hlavním problémem, protože je to jeden 

z nejsložitějších procesů. Nežádáme jen my, ale hodně organizací a to je hlavní problém 

v přerozdělování dotací, podpory apod. 
Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost zdrojů (finančních, 

personálních)? 



 
 

Hlavně složité podmínky dotací a špatná vyváženost dotací MŠMT. Velké rozdíly 

dotace mezi malým svazem a velkým svazem. Třeba ČSLH dostávají velké peníze za 

miliardu. My náš hokej pro neslyšící bez podpory a dotace. Protože ty podmínky, které 

dávají MŠMT a ČPV jsou náročné pro náš vývoj a rozvoj našich hokejistů. Poskytují 

dotace, jen v případě, že se umístíme na lepším místě. Třeba my máme 5 týmu, takže po 

nás vyžadují  minimálně 3 místo. Jenže náš hokej oproti Kanadě a USA je slabý. MŠMT 

klade podmínky dotace hlavně handicapovaným sportovcům a ti dostávají malé dotace 

oproti FAČR, ČSLH apod. Taková je vláda. 
Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost vnějších podmínek 

(zákony, normy,…)? 
Ne, s tímto nemáme problém. 

Co dlouhodobě omezuje finance ve Vaší organizaci? 
Jak jsem již říkal, jedná se hlavně o problematiku dotací. 

Hlavní problémy v personálu? 
Problém v personálu jako takovém nemáme, naštěstí je zde plno lidí, kteří nám 

chtějí pomoci a baví je to. Hlavní problém vidím spíše v časové náročnosti personálu. 

Ostatní mají rodiny a je potřeba k nim věnovat. Velké problémy nevidím, protože jsme 

všehoschopný tým. Umíme společně problém vyřešit a jít dál. Nevzdáváme se. Problémy 

se vždy objevují podle situace. Hlavním problémem je opravdu sehnat finance pro 

rozvoj našeho hokeje.  
Představa ideálního manažera pro Vaši organizaci?  

Ideální manažer by měl být trpělivý a mít autoritu. Umět dávat úkoly a ne dělat 

vše sám. Mít dobré nápady, být kreativní. Umět naslouchat, přiznávat svoje chyby, 

dávat to najevo. Také by měl umět požádat o pomoc ostatní a naslouchat jim. Táhneme 

za jeden provaz! 
Jaké jsou podle Vás slabé stránky dnešních manažerů?  

Slabou stránkou manažerů je čas. Nevím, jak na tom jsou špičkoví manažeři. My 

to děláme dobrovolně a slabou stránkou je pro nás hlavně čas, kterého bychom 
potřebovali více. 



 
 

Příloha 7 Rozhovor s Královéhradeckou unii sportu, z.s. 
Jaké jsou podle Vás základní charakteristické rysy manažera? 

Manažer musí mít řídící schopnosti, musí být schopen řídit a koordinovat práci 

podřízených, vyhodnocovat výsledky jejich práce a přijímat patřičné závěry k výsledkům 

jejich práce. Musí být schopen hájit zájmy své organizace, prezentovat výsledky 

organizace na veřejnosti. Musí být schopen implementovat závěry z jednání vyšších 

orgánů do práce své organizace.   
Jaké Vaše organizace vyhledává? 

Naše organizace nemá v současnosti potřebu, ani finance na získávání nových 

manažerů. Členové stávajícího sekretariátu zatím zvládají potřebné úkoly bez větších 

problémů. Pokud bychom však hledali někoho nového, měly by se jeho rysy shodovat 
s již zmíněnými z předešlé otázky. 
Charakteristické rysy jsou z velké části vrozené, dá se na nich však zapracovat. 

Pracujete na nich se svými manažery a případně jak? 
Necítím potřebu pracovat na zdokonalování manažerských schopností svých 

podřízených ani sebe. Na této úrovni řízení podle mne stačí základní schopnosti empatie 

vůči potřebám TJ/SK a především schopnost jejich potřeby vyřídit.  
Jaký styl vedení upřednostňujete? Vyberte a zdůvodněte. 
(autokratický – založený na disciplíně a pořádku, absolutní podřízení, vedoucí 

pracovník jedná zcela sám formou příkazů,  
demokratický – založený na vzájemném respektu, toleranci a naslouchání, snaha 

zapojit ostatní, vedoucí je velmi aktivní a snaživý, 
 liberální – založený na svobodě jednání, pracovníci si mohou sami zvolit svou 
činnost a nejsou nijak omezování vedením v její realizaci) 

Upřednostňuji demokratický styl vedení. Jsem si vědom potřeby přesvědčit 

podřízeného, proč je potřeba něco udělat. Protože nejsem s podřízenými v denním 

kontaktu, musím spoléhat na jejich schopnost samostatné práce a řádného plnění 

daných úkolů. To nelze vynutit příkazy, podřízený musí vzít dané úkoly za své. 

Pochopitelně je důležitá zpětná vazba – připomínky, náměty na zlepšení ale i řešení 

vzniklých nedostatků a chyb. Jsem si jist, že autokratický styl v případě neziskových 



 
 

organizací je zcela nepoužitelný, většina lidí je zde dobrovolně a tak jim nemůžeme nic 

striktně nakazovat. 
Do jakých rolí se u Vás manažeři nejčastěji dostávají? (analytik, plánovač, 

realizátor změn, nositel zdrojů, komunikační partner, vychovatel, řešitel 

problémů, pomocník druhých, koordinátor, tvůrce týmu, výkonný vedoucí) 

Pracujete s nimi na tom? 
Pracovníci sekretariátu jsou především řešiteli problémů a pomocníky TJ/SK. 
Zde je důležitá schopnost fundované odpovědi na dotazy a pomoc při řešení 

problémů. Proto se pracovníci sekretariátu účastní pravidelných školení na zlepšení 

jejich odborné způsobilosti při plnění servisní činnosti pro TJ/SK. 
Jaké kompetence (dovednosti – odborná zdatnost, praktické dovednosti, sociální 

zralost) po manažerech vyžadujete? 
Důležitá je určitě odborná zdatnost a schopnost prakticky řešit potřeby TJ/SK. 
Určitě je potřebná určitá sociální zralost při jednáních se zástupci TJ/SK. 

Jaké máte vytyčené cíle pro blízké období? 
V blízkém období potřebujeme zaběhnout systém plnění požadavků dle nového 

Občanského zákoníku, aby je TJ/SK v daných termínech řádně plnily. 
Dále musíme průběžně reagovat na stále nové podmínky MŠMT při rozdělování 

dotací. 
Daří se Vám Vaše cíle plnit? 

U většiny TJ/SK se nám daří cíle plnit, stále je ale pár TJ/SK, které vůbec 

nereagují na naše výzvy k plnění daných povinností. Potom se ale hrozně diví, že 

nemohou získat žádné dotace. Komplikace nám dělají personální turbulence na MŠMT 

a z toho plynoucí stálé změny podmínek přidělování dotací z dotačních programů 

MŠMT. 
Jaké problémy se nejčastěji vyskytují v plnění Vašich cílů? 

Jak jsem již říkal před chvílí, jde především o MŠMT a jeho dotační programy. 
 



 
 

Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost zdrojů (finančních, 

personálních)? 
Pochopitelně je pro nás nepříjemná nejistota přidělování financí z MŠMT. Za 

této situace, kdy paní ministryně zastavila veškeré financování z dotačních programů  
a nový ministr ho zvolna rozbíhá, nelze seriózně řešit další posílení sekretariátu či 

zlepšení finančního ohodnocení zaměstnanců sekretariátu. 
Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost vnějších podmínek 

(zákony, normy,…)? 
Ano, výrazně. V současnosti se zaměřujeme na zvládání nových úkolů, 

vyplývajících z nové legislativy (občanský zákoník) a přechodu na počítačové 

zpracovávání všech dokladů a žádostí. 
Co dlouhodobě omezuje finance ve Vaší organizaci? 

Nejistota, zda slíbené peníze na provoz sekretariátu skutečně obdržíme. Slibů již 

bylo habaděj, ale nikde není záruka, že finance skutečně obdržíme a už vůbec ne, že se 

bude jednat o finance ve slíbené výši. 
Hlavní problémy v personálu? 

Důchodový věk. Bylo by potřeba přijmout nového zaměstnance, který by se 

postupně seznámil s problematikou práce sekretariátu. Za stávající situace však 

nemůžeme nového zaměstnance přijmout. 
Představa ideálního manažera pro Vaši organizaci? 

Ideální manažer by měl být schopen 24 hod. denně řešit problémy TJ/SK, měl by 

pracovat bez nároku na plat a ještě by měl dokázat sehnat na provoz sekretariátu 

potřebné finance. 
Jaké jsou podle Vás slabé stránky dnešních manažerů?  

Bohužel není žádná škola, která by připravila nového zaměstnance na řešení 

specifických podmínek sportu. Nový pracovník se za pochodu musí seznamovat 

s problematikou práce sekretariátu a dlouze se zapracovávat do řešení požadavků  
a problémů TJ/SK. Představy absolventů VŠ o finančním ohodnocení jejich práce jsou 

zcela mimo realitu. 



 
 

Příloha 8 Rozhovor s Pardubickou krajskou organizací ČUS, z.s. 
Jaké jsou podle Vás základní charakteristické rysy manažera? 

Je těžké porovnávat např. manažera v bance, který si nějakým způsobem sestaví 

svůj tým a manažera v neziskové organizaci. My ve sportu musíme pracovat s tím, co je, 

což je složité. Základem jsou finance, pokud je nemáte, tak bohužel do organizace 

nedostanete mladé perspektivní lidi. Ale základem je určitě umět pracovat s lidmi, 
porozumět jim. Základem je tedy komunikace, ale také umět motivovat. 
Jaké Vaše organizace vyhledává? 

Jak jsem před chvílí říkal, musíme pracovat s tím, co máme. Jsme rádi za 

každého, kdo k nám přijde, ale ty základní rysy, které jsem uvedl, by měl mít. 
Charakteristické rysy jsou z velké části vrozené, dá se na nich však zapracovat. 

Pracujete na nich se svými manažery a případně jak? 
Nemáme tak nějak na čem pracovat. Jsou u nás starší lidé, takže jsou zkušení. 

Pokud by však mezi nás zavítal někdo mladý, určitě bychom se tomuto rozvoji nebránili. 
Jaký styl vedení upřednostňujete? Vyberte a zdůvodněte. 
(autokratický – založený na disciplíně a pořádku, absolutní podřízení, vedoucí 

pracovník jedná zcela sám formou příkazů,  
demokratický – založený na vzájemném respektu, toleranci a naslouchání, snaha 

zapojit ostatní, vedoucí je velmi aktivní a snaživý, 
 liberální – založený na svobodě jednání, pracovníci si mohou sami zvolit svou 

činnost a nejsou nijak omezování vedením v její realizaci). 
V neziskových organizacích je to více méně o té demokracii, protože kdyby se 

jednalo o autokracii, tak postupem času nebudu mít s kým pracovat. Většina lidí to dělá, 
protože je to baví a jak jsem již říkal, pokud nemáte finance, tak nemůžete někoho jen 

tak poslat pryč, protože kolikrát nemáte šanci na jeho místo sehnat někoho jiného. 

Zrovna v ČUS jsou lidé, kteří tam pracují i 30 let, nikdy nedělali nic jiného, takže tam 
přijít a nařizovat, jak co bude, tak se opravdu nesetkáte s ohlasem, právě naopak, 

mohlo by dojít k odchodu. 
Do jakých rolí se u Vás manažeři nejčastěji dostávají? (analytik, plánovač, 

realizátor změn, nositel zdrojů, komunikační partner, vychovatel, řešitel 



 
 

problémů, pomocník druhých, koordinátor, tvůrce týmu, výkonný vedoucí) 

Pracujete s nimi na tom? 
Zde se jedná o mix rolí. Nejvíce zde člověk musí být komunikátorem a řešit 

problémy. Další role jsou plánovač, koordinátor a trochu analytik. 
Jaké kompetence (dovednosti – odborná zdatnost, praktické dovednosti, sociální 

zralost) po manažerech vyžadujete? 
Určitě praktické dovednosti, jako je komunikace a motivace. Neměla by chybět 

ani odborná zdatnost, není však podmínkou. 
Jaké máte vytyčené cíle pro blízké období? 

Největším cílem je určitě finanční stabilita. Aby to fungovalo finančně, což 

bohužel v tomto neziskovém sektoru je z velké části dané tím, jak to bude nahoře. Chtě 

nechtě neziskový sektor bude vždy závislý z velké části na dotacích. My si samozřejmě 

můžeme něco za naše služby přivydělat nebo účtovat, ale není to hlavní činnost. Naší 

hlavní činností je poskytovat nějaký servis a služby. Služby musí být zajímavé  
a nemůžeme je poskytovat za komerční ceny, rázem bychom byli někde jinde. Takže 

finanční stabilita je naším největším cíle a od ní se odvíjí všechno další. Například 

bychom chtěli posunout kvalitu nabízených služeb, celé portfolio, je to však vše až pod 

finančními cíly. My např. zajišťujeme soutěže, ale již nemůžeme zajistit dopravu, kde se 
setkáváme s problémem, kdy školy nechtějí akceptovat, že se mají dopravit sami na 

vlastní náklady. 
Daří se Vám Vaše cíle plnit? 

Ano, finanční stabilita se nám daří a od toho postupně pracujeme na zbytku. 

Troufám si říci, že i tam se nám daří. 
Jaké problémy se nejčastěji vyskytují v plnění Vašich cílů? 

Jsou to ty zmíněné finance např. u těch soutěží pro děti. Myslím, že finance jsou 

téměř ve všech neziskových organizacích nepřítelem v plnění cílů. 
Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost zdrojů (finančních, 

personálních)? 



 
 

Proměnlivost financí ovlivňuje celou organizaci. Největší problém vidím ve 

vyplácení dotací a celých dotačních programech. Na některé dotace čekáme až září, což 

není zrovna ideální stav. Z posledních peněz před koncem roku poté musíme vymýšlet, 

co bychom ještě nakoupili. Na celkovém systému dotací by se mělo v tomto státě 

zapracovat. Ideálním řešením by byly dotační programy na např. 3 roky. Nezisková 

organizace by věděla, kolik finančních prostředků má z dané dotace k dispozici a mohla 
by s nimi nakládat dle aktuální potřeby a plánovat i dopředu, to by bylo hrozně fajn. 
Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost vnějších podmínek 

(zákony, normy,…)? 
Omezení v tomto směru nijak nepociťujeme. Zákony až tolik problémem 

nebudou. Nyní tedy je Nový občanský zákoník, který hodně řeší spolky, hodně upravoval 

jejich fungování apod. Jako zásadní změnu vidím v tom, že nyní je odpovědný statut. On 

nyní ručí za celou organizaci a to svým majetkem, což spousta lidí ani neví. Dříve zde 

odpovědnost nebyla, což také nebylo úplně dobře. 
Co dlouhodobě omezuje finance ve Vaší organizaci? 

Nechci se znovu opakovat, ale je to nastavení systému financování nebo spíš 

jeho nenastavení. Například na tento rok, byly přislíbeny peníze již v průběhu března  
a ty peníze nám nepřišly do dneška. Přišly peníze na reprezentační úseky apod., ale je 

potřeba rozdělovat vrcholový sport a sport na nižších úrovních, které přibližují sport 

dětem, talentům a ostatním lidem. 
Hlavní problémy v personálu? 

Získat mladý kolektiv, který by do organizace vnesl nového ducha, nápady a 

energii. Na našich starších není vůbec nic špatného, mají zase výhodu v počtu 

zkušeností. 
Představa ideálního manažera pro Vaši organizaci? 

Určitě by se jednalo o mladého člověka, který by byl schopen pracovat s lidmi. 
Určitě je důležitý pozitivní přístup a lidskost, nesmí mu chybět porozumění a umění 

naslouchat. Také je musí umět motivovat, musí vzbuzovat důvěru. Tady je to práce 

především a o lidech a lidmi, každý člověk je samozřejmě jiný a nejde mít jeden styl pro 



 
 

všechny, takže empatie je zde také na místě. Také znalost sportovního prostředí a to 

nejlépe od základu. 
Jaké jsou podle Vás slabé stránky dnešních manažerů?  

Každý přijde a chce být manažer, něco řídit. Samozřejmě chce mnít co nejvíce 

peněz a spousta těch lidí si myslí, že spolkli všechnu moudrost světa, chybí jim pokora  
a jsou arogantní. 



 
 

Příloha 9 Rozhovor s SK MG AJUR HK 
Jaké jsou podle Vás základní charakteristické rysy manažera? 

Mezi základní bych určitě uvedl poctivost a spolehlivost. To je velmi důležité. 

Dále by pak manažer měl umět motivovat, naslouchat ostatním a umět vytvořit správně 

a dobře fungující tým. 
Jaké Vaše organizace vyhledává? 

Snažíme se o to, aby manažeři měli tyto základní rysy. V neziskovém sektoru 
však nemůže nikdo zcela jistě splňovat určité požadavky, které si organizace 

představují. Každý má nějaká pozitiva a negativa, ale vše bývá k něčemu dobré. 
Charakteristické rysy jsou z velké části vrozené, dá se na nich však zapracovat. 

Pracujete na nich se svými manažery a případně jak? 
Ne, nepracujeme. 

Jaký styl vedení upřednostňujete? Vyberte a zdůvodněte. 
(autokratický – založený na disciplíně a pořádku, absolutní podřízení, vedoucí 

pracovník jedná zcela sám formou příkazů,  
demokratický – založený na vzájemném respektu, toleranci a naslouchání, snaha 

zapojit ostatní, vedoucí je velmi aktivní a snaživý, 
 liberální – založený na svobodě jednání, pracovníci si mohou sami zvolit svou 

činnost a nejsou nijak omezování vedením v její realizaci). 
My jsme celkem malá organizace, taková rodinná, takže u nás je se dá použít 

pouze demokratický styl. Vše se snažíme řešit domluvou na přátelské úrovni. 
Do jakých rolí se u Vás manažeři nejčastěji dostávají? (analytik, plánovač, 

realizátor změn, nositel zdrojů, komunikační partner, vychovatel, řešitel 

problémů, pomocník druhých, koordinátor, tvůrce týmu, výkonný vedoucí) 

Pracujete s nimi na tom? 
Jak vyplývá již z mé předešlé odpovědi, tak manažer je u nás zcela jistě 

komunikačním partnerem a také pomocníkem druhých. Určitě se u nás najde i náznak 

vychovatele. Se zbylými rolemi se určitě také potýkají, ale nejčastěji se jedná právě  
o tyto. 



 
 

Jaké kompetence (dovednosti – odborná zdatnost, praktické dovednosti, sociální 

zralost) po manažerech vyžadujete? 
Neřekl bych, že přímo vyžaduje, ale spíše vyhledáváme. V tomto případě jde 

především o praktické dovednosti a určitou odbornou zdatnost. 
Jaké máte vytyčené cíle pro blízké období? 

Cílů máme hned několik. Jako sportovní organizace máme samozřejmě cíle 

sportovní. Chceme si udržet, nejlépe tedy ještě navýšit, naše sportovní úspěchy, což je 

určitě cílem každé sportovní organizace, ať už se jedná o jakékoliv odvětví sportu. 

S tímto cílem souvisí o rozšíření členské základny. Ke splnění tohoto cíle provádíme 

pravidelné nábory. V neposlední řadě máme samozřejmě také cíle finanční. Jedná se 

tedy především o udržení stability, kterou momentálně máme. Samozřejmě se snažíme 

najít sponzory, ale to není zas tak lehkým úkolem. Sponzory jsou ve většině případů 

rodiče našich gymnastek.  
Daří se Vám Vaše cíle plnit? 

Vcelku ano. 
Jaké problémy se nejčastěji vyskytují v plnění Vašich cílů? 

Myslím, že obdobně jako u ostatních neziskových organizací se jedná o finance. 
Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost zdrojů (finančních, 
personálních)? 

Finanční stránka nás omezuje. Máme členské příspěvky, ale ty samozřejmě 

nechceme nijak navyšovat. Dotační problematika je kapitola sama pro sebe. 

V personálu problémy nemáme.  
Omezuje manažerskou činnost ve Vaší organizaci proměnlivost vnějších podmínek 

(zákony, normy,…)? 
Zatím nás zákony ani normy nijak neomezovaly. 

Co dlouhodobě omezuje finance ve Vaší organizaci? 
Získávání dotací a jejich vyplácení. 



 
 

 
Hlavní problémy v personálu? 

Žádné nemáme. 
Představa ideálního manažera pro Vaši organizaci? 

Určitě někdo, kdo se v tomto sportu pohyboval a ví, o čem sportovní gymnastika 

je. Samozřejmě nesmí chybět poctivost a spolehlivost, stejně jako jsem uváděl hned na 

začátku. Smysl pro vedení týmu se určitě také hodí. 
Jaké jsou podle Vás slabé stránky dnešních manažerů?  

Pokud bych měl zhodnotit manažery v neziskových organizacích ve sportu, tak 

musím říci, že je to především neochota něco dělat bez platu, pouze pro zapálení pro 

sport. 


