Seznam příloh
Příloha 1: Rozhovory se zaměstnanci
R1- Sportovní manažer
Jak dlouho pracujete v klubu HC Škoda Plzeň? Jak jste se k této práci dostala?
R1: „Takže jsem tady 7 let působil jako hráč a po skončení kariéry mi
samozřejmě to místo bylo nabídnuto majitelem Martinem, takže jsem tady v té
funkci vlastně už dva, dva a půl roku.“
Jak jste v této organizaci spokojen?
R1: „Tak já jsem samozřejmě moc spokojen, když už to vezmu tak jsem tady
prožil největší kus kariéry sportovní a samozřejmě s Martinem máme spolu
vztah, myslím si, že si důvěřujeme, což je asi to nejdůležitější a takže já jsem
tady velmi spokojenej.“
Jak byste charakterizoval/a atmosféru na pracovišti?
R1: „Tak já myslim, že je dobrá, bez toho by to asi nešlo a tím, že tady náš
ředitel na tyhlety věci dbá, takže zatím je to velmi pohodový. “
Jak se vám pracuje s Vašimi kolegy, nadřízenými?
R1: „Musim říct dobře, samozřejmě ne vždycky se na všem shodneme, ale to je
normální, tak to má bejt, ale jsme schopní to všechno vyřešit vždycky nějakým
rozumným řešením.“
Jste spokojen s přístupem ke vzdělávání?
R1: „Jo, určitě.“
Jaký máte názor na hodnocení a odměňování pracovníků?
R1: „Já si nemůžu stěžovat, řikam vždycky je to o nějakym rozumnym dialogu a
co se týče konkrétně mě, vždycky jsme se domluvili a nebyl v ničem problém.“
Co Vás na pracovišti motivuje k práci? Co by Vaši motivaci zvýšilo?

R1: Tak celej život vlastně dělam sport, dělam hokej, takže mě ta práce baví,
což je asi první předpoklad, pro to, aby to člověk dělal. A co mě motivuje, no tak
motivuje mě, to že samozřejmě i když se dneska všechno odvíjí, většina těch
odvětví, sport nevyjímaje, okolo peněz, tak samozřejmě mam takovej svuj cíl
nebo sen, prostě sestavit mužstvo, který bude schopný znova tu soutěž vyhrát,
takže to mě žene dopředu, to mě motivuje.“

R2- Sekretářka
Jak dlouho pracujete v klubu HC Škoda Plzeň? Jak jste se k této práci dostala?
R2: „Takže pracuju zde už nějakých pět let a jak jsem se sem dostala, poslala
jsem životopis, pak jsem prošla výběrovým řízením a tam si mě vlastně vybrali a
od tý doby jsem tady. “
Jak jste v této organizaci spokojena?
R2: „Se nedá jednoznačně říct, samozřejmě napište ano, ale má to i skrytá
místa, jako všude. Co se týče kolektivu, bylo zde takové horší období, takže to
doznívá, ale už je to všecko v pořádku.“
Jak byste charakterizovala atmosféru na pracovišti?
R2: „Napjatá, vždycky a všude je napjatá.“ (smích)
Jak se vám pracuje s Vašimi kolegy, nadřízenými?
R2: „Dobře, musim říct, že teď je tu kolektiv výbornej.“
Jste spokojena s přístupem ke vzdělávání?
R2: „Vzdělávat se můžeme asi, ale sami. Helejďte určitě možnosti jsou, ale
víceméně vzhledem k tomu, že to je sport tak samozřejmě jsou různý školení a
takovýhle věci, ale že by mi platil školu nebo tak to ne, ale školení nám
poskytuje. Ale třeba ohledně počítačů, tak jsem se po večerech učila sama
z brožurek a dělala jsem si tabulky v exellu a grafy a různě jsem si tak klikala,
ale měla jsem teda výbornou příručku, kde byly základní věci, žádná obsáhlá a
pak tím jak člověk pracuje, tak se to naučí sám.“
Jaký máte názor na hodnocení a odměňování pracovníků?

R2: „No, já mam takovej ten průměr bych řekla, vyšší průměr. Samozřejmě když
jsou zápasy, tak máme nějaký penízky k dobru, protože jsme tady vlastně pátky
do večera a neděle, protože my máme hrací dny pátky a neděle, takže vlastně
chodíme do práci i v neděli, takže pak máme nějaký příplatky.“
Co Vás na pracovišti motivuje k práci? Co by Vaši motivaci zvýšilo?
R2: „Co mě motivuje, no samozřejmě peníze žejo, to je jasný a ano zvýšilo by mi
to motivaci, vyšší nabídka peněz a byla bych tu klidně i dýl.“ (smích)

R3- Ředitel
Jak dlouho pracujete v klubu HC Škoda Plzeň? Jak jste se k této práci dostal?
R3: „Já? Sedm let, nejdřív jsem sem nastupoval jako obchodní ředitel a jako
obchodní ředitel jsem tu pracoval asi čtyři roky a pak jsem se stal výkonným
ředitelem. Před tím jsem dělal obchodního ředitele pro francouzskou firmu a
řídil jsem rádia Frekvence 1 a Impuls a pak si mě vybral Martin na post
obchodního ředitele.“
Jak jste v této organizaci spokojen?
R3: „Jsem tu moc spokojen, vždycky jsem byl.“
Jak byste charakterizoval atmosféru na pracovišti?
R3: „Absolutně v pohodě, musíte vyjít se všemi a všichni s váma, já jsem v té
druhé pozici.“ (smích)
Jak se vám pracuje s Vašimi kolegy, nadřízenými?
R3: „S podřízenými báječně, spolupracovníci báječně a s majitelem super.“
Jste spokojen s přístupem ke vzdělávání?
R3: „Nemůžu to posoudit, já jsem tu žádný vzdělání nezískal, já tady měl nějaký
osobní rozvoj. Jinak ze zákona povinný školení tu jsou, třeba školení pro řidiče,
školení nějaký marketingový a tak, buď jsou opravdu zákonný, nebo ty lidi
musíte nějak školit a nějak je rozvíjet.“
Jaký máte názor na hodnocení a odměňování pracovníků?
R3: „Já dobrý, je bych vosekal.“ (smích)

Co Vás na pracovišti motivuje k práci? Co by Vaši motivaci zvýšilo?
R3: „Baví mě ty lidi, baví mě ty vztahy tady, baví mě ten sport jako takovej.
R4- Vedoucí fanshopu
Jak dlouho pracujete v klubu HC Škoda Plzeň? Jak jste se k této práci dostal?
R4: „Tři a půl roku řekněme a práci jsem získal přes známý, poptávali někoho
tady takhle.“
Jak jste v této organizaci spokojen?
R4: „Odcházim pryč takže. (smích) Tak jakoby je to hodně časově náročný
takhle. Jsou tady pořád nějaký akce, prodej permanentek, zápasy, Vánoce,
autogramiády, takže by tady člověk měl trávit hodně času a jelikož mam malou
holčičku doma, tak z časových důvodů pujdu pryč.“
Jak byste charakterizoval atmosféru na pracovišti?
R4: „Lidi v pohodě, ale takovej komunikační šum je tady bych řekl informací.“
Jak se vám pracuje s Vašimi kolegy, nadřízenými?
R4: „Po lidský stránce v pohodě, ale právě v tom sdělování informací vidim
jakoby největší problém. Občas se dozvíme, že ve fanshopu bude nějaká akce, až
když si to přečteme na internetu. “
Jste spokojen s přístupem ke vzdělávání?
R4: „Jako byl jsem třeba na EET školení, když se to vlastně zavádělo, uplná
možnost když jsem chtěl angličtinu, tak nebyla. Já se tady učim sám z vlastní
vůle, když mam čas, pustim si anglickej film nebo si upravuju fotky ve
photoshopu a učim se sám z vlastní vůle.“
Jaký máte názor na hodnocení a odměňování pracovníků?
R4: „Tak moje je úměrný, ale myslim si, že ostatní kolegové tady ve fanshopu je
to pod úměrný.“
Co Vás na pracovišti motivuje k práci? Co by Vaši motivaci zvýšilo?
R4: „Tak co mě motivuje, teď poslední dobou už nic, když budu odcházet. Ale já
jsem se snažil vždycky jakoby inovovat, takže mě třeba baví měnit nějakej
způsob, kterej byl zavedenej. Spíš jakoby ta možnost, že ten postup si můžu

upravit sám, třeba prodej permanentek nebo takhle, takže ta možnost tý inovace,
vyzkoušet si nějaký věci. Když jsem sem nastupoval, tak jsme to tu vlastně celý
předělali a navrhli.
R5- Zaměstnanec v obchodním oddělení
Jak dlouho pracujete v klubu HC Škoda Plzeň? Jak jste se k této práci dostal?
R5: „No, už pár let to bude, asi osm nějak už to bude a vybral si mě sám
Martin.“
Jak jste v této organizaci spokojen?
R5: „Ano to jsem, jinak bych tu nebyl.“
Jak byste charakterizoval atmosféru na pracovišti?
R5: „My jsme tady malej kolektiv a působíme spíš jako rodina, my se známe
mezi sebou a bez toho aniž by tu byla dobrá atmosféra, by se nedalo pracovat.“
Jak se vám pracuje s Vašimi kolegy, nadřízenými?
R5: „S nadřízenými i s podřízenými celkem bez problému.“
Jste spokojen s přístupem ke vzdělávání?
R5: „Já mám vysokoškolský vzdělání a dál se vzdělávat nemusim. (smích) Jinak
se samozřejmě pořádají různá školení a kurzy, které jsou povinná.“
Jaký máte názor na hodnocení a odměňování pracovníků?
R5: „Tak jako mně to vyhovuje to moje ohodnocení. (smích) Pokud bychom měli
prostředky, tak by si pár lidí zasloužilo lepší ohodnocení.“
Co Vás na pracovišti motivuje k práci? Co by Vaši motivaci zvýšilo?
R5: „Já rád pracuju s lidma a prostě mi to baví no, jak bych to řekl, co mě
motivuje. Motivuje mě ředitel. Já to nedělam jen kuli penězům, já mam prostě
nějakej vztah k hokeji, potřebuju bejt a vždycky jsem byl zvyklej bejt mezi
lidma.“

