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1 Úvod 

V dnešní postmoderní době je obrovským fenoménem životní styl, který každý jedinec 

vnímá odlišně. Někdo buduje kariéru, pro jiného je hlavním smyslem života jeho rodina. 

Seberealizace jednoho člověka je v jeho práci, jiný svůj volný čas raději věnuje nějakému 

hobby. Ačkoli jsou životní styly lidí velmi rozmanité, mají společné rysy, jež vyplývají  

ze sociálních a ekonomických podmínek současné společnosti – na jedné straně zpohodlnění  

a na straně druhé uspěchanost. Ačkoli jde zdánlivě o protiklady, neboť pohodlný člověk 

obvykle nespěchá a naopak uspěchaný zase nemá čas na pohodlnost, faktem je, že člověk  

se snaží přirozený pohyb co nejvíc nahradit a velice úspěšně se mu to daří. Příkladem můžou 

být přesuny autem na krátkou vzdálenost, využívání výtahu nebo jen dálkového ovládání  

na televizi. Tyto moderní produkty nám sice v konečném efektu ušetří „spoustu času“,  

ale umíme této úspory efektivně využít?  

 

Pohyb představuje přirozenou potřebu člověka a je významnou součástí jeho vývoje. 

Ačkoli bylo řečeno, že se lidé snaží pohyb co nejvíce redukovat, tak to dělají jen proto, aby jej 

mohli nahradit pohybem jiným. Za kompenzaci pasivní relaxace je považován aktivní 

odpočinek a to většinou skrze sport. Tendence eliminovat důsledky negativního trendu 

převládajících stereotypů závisí na individuálním přístupu jednotlivců, přičemž u dětí 

představují významný vzor jejich rodiče, režim v rodině, školní tělovýchovné programy a 

výše úspěchu v dílčí seberealizaci. 

 

Programy pohybové výchovy předškolních dětí a programy vyhledávání a pěstování 

talentů pro specializovaná a vrcholová sportovní střediska jsou metodicky dobře zpracované. 

Problematikou však zůstává podpora většinové skupiny populace, která nemá motivaci  

a většinou ani předpoklady k výkonnostnímu sportu. Možným řešením, jak eliminovat 

vzniklou realitu, je svěření stěžejní úlohy základním školám. Je-li nedostatek vedoucích, kteří 

jsou schopni nadchnout mládež pro atletické typy pohybových aktivit, je pak nejlepší cestou 

využít přirozeného sklonu dětí a mládeže ke kolektivním hrám. V tomto směru hrají prim 

zejména hry míčové, které rozšiřují potenciál osobnosti nejen z hlediska pohybového, ale také 

sociálního rozvoje. Jednou z perspektivních možností se jeví model Barevného minivolejbalu, 

jehož snahou je od počátku soulad s podmínkami základních škol. 
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Projekt Minivolejbal v barvách, jehož pravidla jsou definována Českým volejbalovým 

svazem, je metodicky rozpracován do 5 věkových kategorií pojmenovaných podle barev. 

Úkolem projektu je vytvářet podmínky pro rozvoj základních pohybových schopností, 

herních dovedností, sociálních návyků a především budovat kladný emocionální postoj 

k volejbalu. Zároveň je snahou získat sympatie u veřejnosti a zpopularizovat tento sport.  

 

Sportovní klub ŠSK Beskydy založil projekt Barevného minivolejbalu na základě 

spolupráce profesionálních trenérů volejbalu s pedagogickými pracovníky. Záměrem je 

vytvoření prostoru pro motorický rozvoj dětí na prvním stupni základních škol. Tento 

unikátní projekt odstartoval poprvé ve školním roce 2010/2011 na většině základních škol  

ve Frýdku-Místku. Cílem této diplomové práce je zajistit expanzi Barevného 

minivolejbalu do mikroregionu Frýdlant nad Ostravicí. Základními kroky bude oslovení 

ředitelů všech základních škol v této lokalitě, zajištění náboru pro děti prvního stupně, 

pozvání učitelů a dalších zájemců na specializovaný seminář a otevření příslušných 

tréninkových skupin ve školním roce 2011/2012. Realizace projektu a zároveň splnění cíle 

diplomové práce stojí na využití manažerských metod a technik, jako jsou pozorování, 

organizování, koordinace, komunikace, plánování a kontrola, které jsou v práci blíže popsány.  
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2 Teoretický úvod do problematiky 

Realizace projektu vychází ze základních manažerských metod a technik, včetně dalších 

souvisejících teoretických pojmů, které jsou v následující kapitole uvedeny. 

2.1 Management 
Anglický pojem management znamená v překladu „řízení“, a to především řízení 

podnikové ve smyslu řízení všech podnikových činností, jako jsou výroba, prodej, vývoj nebo 

výzkum. V současnosti se setkáváme s celou řadou definic a slovních vysvětlení pojmu 

management. Podle Drückera je pojem management: „…funkcí, disciplínou, návodem, který 

je třeba zvládnout, a manažeři jsou profesionálové, kteří tuto disciplínu realizují, vykonávají 

funkce a z nich vyplývající povinnosti.“1 

 

Definice pojmu management zdůrazňuje definice třech základních skupin, kterými jsou: 

1) vedení lidí – management je proces, ve kterém jednotlivci pracují ve skupinách,  

kde efektivně uskutečňují zvolené cíle, 

2) specifické funkce – funkce vykonávané profesionály, manažery. Jedná se např.  

o tyto funkce: rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, 

koordinace, motivování atd., 

3) předmět studia – management je soubor přístupů, zkušeností, doporučení a metod, 

jež jsou vedoucími pracovníky užívány ke zvládnutí specifických činností,  

které směřují k dosažení soustavy cílů organizace. [4; DURDOVÁ] 

 

Řízení je jednou z nejdůležitějších činností, díky které lidé dokázali již v minulosti 

slučovat a vytvářet skupiny k dosažení cílů, kterých nemohli dosáhnout jako jednotlivci. 

Řízení se stalo nezbytnou podmínkou pro zabezpečení koordinace a zaměření úsilí jednotlivců 

potřebným směrem. Naprosto přirozeným důsledkem tohoto procesu se stal vzrůstající 

význam lidí, jejichž zaměřením se stala koordinace úsilí jednotlivců nebo i menších skupin. 

Řízení neboli management je pojem, který byl převzat z anglického slovního spojení  

„to manage“. Teorie řízení sleduje vzájemnou kooperaci lidí – vedoucích a podřízených – 

v průběhu řízení v procesech plánování, organizování, vedení, kontroly a vysvětluje růst, 

stagnaci či úpadek organizace.  

                                                 
1
Drucker, P.F. Management – Tasks, Responsibilities, Practises. New York, Harper and Row, 1973, str. 57. 
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Management je proces, který vytváří a udržuje prostředí, kde jednotlivci pracují 

společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů. Management je aplikován manažery 

v různých druzích organizací a na různých řídicích úrovních. Management je aplikován  

ve všech organizacích nehledě na jejich velikost, poslání nebo obor činnosti. [2; CEJTHAMR, 

DĚDINA] 

 

2.1.1 Management projektu 

„Management projektu je specifickou metodikou plánování, tvorby a realizace 

projektu.“ Management projektu je určitou filosofií přístupu k řízení projektu s jasně 

stanoveným cílem. Tento cíl musí být dosažen v požadovaném čase, při stanovených 

nákladech a kvalitě. Nutné je respektování určené strategie, včetně využití současných 

specifických projektových postupů, technik a nástrojů.  

 

Na realizaci projektu se podílí řada specialistů různé kvalifikace. Tito vybraní lidé tvoří 

projektový tým, v jehož čele stojí manažer projektu, který je vybrán vrcholovým 

managementem nebo jiným zadavatelem projektu. Úkolem manažera projektu je být 

vedoucím, plánovačem, organizátorem, koordinátorem práce v týmu, kontrolorem  

a vyjednavačem v jedné osobě. Vzájemná spolupráce uvnitř projektového týmu se vyvíjí 

podle určitých zásad a pravidel, na nichž se musí členové dohodnout a bezpodmínečně je 

dodržovat. 

 

Při realizaci projektu je třeba dodržovat zásadu postupného řešení od obecného  

ke konkrétnímu, od všeobecného k specifickému, neboli shora dolů: Top – Down. Podstata 

této zásady spočívá v tom, že práce na projektu je rozdělena do čtyř fází projektování:  

 

• situace – zahrnuje podmínky a požadavky, které se vztahují k projektu a umístění 

systému v jeho okolí, 

• koncepce – řeší základní uspořádání prvků systému z hlediska toku materiálu, 

informací a vzájemných vazeb,  

• dispozice – horizontální a vertikální rozmístění všech prvků systému v určitém 

prostoru, který je zjištěn podrobným propočtem, jenž zahrnuje všechny organizační  

i informační vazby, 

• realizace – zahrnuje schvalovací řízení a přípravu realizace. 
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V zájmu snížení doby realizace projektu, včetně korekce předchozích rozhodnutí, je 

vhodné, aby se fáze částečně překrývaly. [10; NĚMEC] 

2.1.2 Sportovní management 

Pojem sportovní management můžeme chápat jako způsob řízení tělovýchovných  

a sportovních svazů, spolků, klubů, tělovýchovných jednot, družstev, které realizují 

podnikatelské aktivity v oblasti sportu. Sportovní management je také realizován 

v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování placených 

tělovýchovných služeb. Pojem sportovní management pochází z americké a západoevropské 

literatury, chceme-li však zachovat naše tradice, můžeme se u nás v republice setkat 

s termínem management tělesné výchovy a sportu. 

 

Tělovýchovná a sportovní praxe si cílenou snahou po efektivním využívání velkých 

finančních částek, které ve sportu kolují, uplatňováním komerčních zájmů v oblasti sportu, 

cílevědomým chováním v prostředí sportovní konkurence, řešením specifických problémů 

v oblasti tělovýchovy a sportu a v oblasti zabezpečování sportovní administrativy vynutila 

vznik pojmu sportovního managementu. 

 

Pojem sportovní management v sobě zahrnuje vedle komponentu management také 

termín sport, pro který existuje celá řada definic. Pojmem sport rozumíme pohybovou aktivitu 

provozovanou podle určitých pravidel a zvyklostí. Definice vychází také z úrovně 

profesionality, neboť v současné době můžeme sport provozovat na vrcholové úrovni, která se 

dotýká především profesionálních sportovců, kde je pojem sport totožný s plným pracovním 

úvazkem. Dalším dělením se dostáváme k termínu výkonnostní sport, který je 

charakteristický občasnými tréninky, registrací v některém sportovním svazu a pravidelnou 

účastí v soutěžích. Sport však také znamená i příležitostný pohyb, kde není nutná registrace, 

v tomto případě se jedná o rekreační úroveň. [4; DURDOVÁ] 
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2.2 SWOT analýza 
Komplexní vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb se nazývá 

analýza SWOT, která zahrnuje monitorování externího a interního prostředí organizace.  

[9; KOTLER, KELLER] 

SWOT analýza sestává původně ze dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. 

Analýza OT, neboli analýza příležitostí a hrozeb, zaznamenává faktory, které přicházejí 

z vnějšího prostředí firmy. Vnější prostředí zahrnuje dvě oblasti, které jsou nazývány 

makroprostředím a mikroprostředím. Makroprostředí obsahuje faktory z oblasti sociálního 

prostředí, politiky, práva, ekonomiky, kultury, technologie. Oblast mikroprostředí ovlivňuje 

podnikatelské subjekty skrze zákazníky, dodavatele, odběratele, konkurenci či veřejnost.  

Pro kompletní sestavení SWOT analýzy je třeba vytvořit ještě analýzu SW, která se týká 

vnitřního prostředí firmy. Zahrnuje cíle firmy, systémy, procedury, firemní zdroje, materiální 

prostředí, firemní kulturu, mezilidské vztahy, organizační strukturu, kvalitu managementu atd.  

 

Cílem SWOT analýzy je zdůraznit, do jaké míry jsou specifická silná a slabá místa 

současné strategie firmy relevantní a schopná se vyrovnat se změnami, které se v konkrétním 

prostředí nacházejí. [7; JAKUBÍKOVÁ] 

Tabulka 1: SWOT analýza 
 

SWOT 

ANALÝZA 

INTERNÍ ANALÝZA 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

E
X

T
E

R
N

Í 
A

N
A

L
Ý

Z
A

 

P
Ř

ÍL
E

Ž
IT

O
S

T
I S-O-STRATEGIE: 

Vývoj nových metod, které 

jsou vhodné pro rozvoj 

silných stránek projektu. 

W-O-STRATEGIE: 

Odstranění slabin pro vznik nových 

příležitostí. 

H
R

O
Z

B
Y

 S-T-STRATEGIE: 

Použití silných stránek pro 

zamezení hrozeb. 

W-T-STRATEGIE: 

Vývoj strategií, díky nimž je možné 

omezit hrozby ohrožující slabé 

stránky projektu. 
 

Zdroj:internet; vlastní zpracování 
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2.3 Vztahy s veřejností 
Veřejnost je pojem velmi diverzifikovaný a strukturovaný. Veřejnost je skupinou,  

která se zajímá o veřejné dění (politické, ekonomické, sociální, kulturní atd.) a usiluje o vliv 

na správu věcí veřejných. V dnešní společnosti se veřejnost štěpí na více veřejností, např. 

lékařská, venkovská, odborářská atd. Veřejnost lze definovat dle jejího společného zájmu 

(např. zahrádkářská, politologická atd.), podle instrumentu jejího vyjádření (např. divácká) 

nebo dle geografického rozptylu (např. světová). Každý jedinec může být součástí veřejnosti, 

aniž by se prostřednictvím tisku nebo veřejných shromáždění přímo vyslovoval k veřejným 

tématům, nebo dokonce aniž by volil. [19] 

 

Vztahy s veřejností zahrnují způsoby, jakými se vzájemně ovlivňují jedinci, organizace  

a vlády. Význam vztahů s veřejností rapidně vzrostl s přicházející demokracií, když občané 

získali hlasovací právo a tím i možnost volit vládu. Podstata vztahů s veřejností je podobná, 

ať už mluvíme o politické scéně, obchodní nebo komerční oblasti, společenských vztazích, 

charitativních či nadačních sdruženích nebo o řadě jiných oblastí, z nichž každá má své 

zvláštní potřeby. Základ filosofie vztahů s veřejností je jednoduchý. Předpokládá se, že je 

mnohem jednodušší stát se úspěšným v dosažení vytčených cílů za podpory a pochopení 

publika, než v případě, kdy je čeleno veřejné opozici nebo nezájmu. Vztahy s veřejností lze 

shrnout do několika klíčových slov. Jedná se o pověst, vnímání, důvěryhodnost, důvěru, 

soulad a hledání vzájemného pochopení za pomoci pravdivých a úplných informací.  

 

Obrázek 1: vztahy s veřejností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.tvorbapr.cz  
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„Vztahy s veřejností zahrnují: 

• poradenskou službu založenou na pochopení lidského chování, 

• analýzu budoucích směrů a předpovídání jejich důsledků, 

• výzkum veřejného mínění, postojů a očekávání, 

• vytvoření a udržování obousměrné komunikace založené na pravdivých a úplných 

informacích, 

• předcházení konfliktů a nedorozuměním, 

• prohloubení vzájemného respektu a sociální zodpovědnosti, 

• sladění soukromých a veřejných zájmů, 

• posilování dobré vůle mezi vedením, pracovníky a zákazníky, 

• zlepšení vztahů s dodavateli, odběrateli a ostatními subjekty hospodářské sféry, 

• získávání dobrých osobností a omezování fluktuace pracovníků, 

• zlepšování kvality výrobků a služeb, 

•  projekční a grafickou reprezentaci.“  

 

Jedním ze způsobů, jak popsat vztahy s veřejností, je model šestiúhelníku, kdy šest stran 

tohoto modelu představuje různé faktory, které ovlivňují úlohu a rozsah vztahů s veřejností.  

 „Činnost v rámci vztahů s veřejností je nepřetržitým, plánovaným úsilím vedoucím 

k dosažení a udržení dobré vůle a vzájemného porozumění mezi organizací a její veřejností.“2 

                                                 
2 BLACK, S. Nejúčinnější propagace Public Relations. Praha: Grada Publishing, 1994, 37str. 

 



 12 

Cílové publikum 

Sféry 
zájmu 

Sdělovací 
prostředky 

Podstata 
organizace 

Časové 
situační 
faktory 

zdroje 

organizace 

Schéma 1: Šestiúhelník vztahů s veřejností 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: BLACK, S. Nejúčinnější propagace Public Relations; vlastní zpracování 
 

Vztahy s veřejností nejsou cokoliv, co společnost, instituce nebo organizace dělá, jedná 

se spíše o výsledek jejich snažení, protože vztahy s veřejností zaměstnávají mysl lidí. Každá 

činnost jedince nebo skupiny ovlivňuje veřejné mínění, a to buď pozitivně, nebo negativně. 

Fungující vztahy s veřejností se stávají určitým „know-how“ pro úspěšné provádění věcí.  

[1; BLACK] 

2.4 Komunikace s veřejností 
Komunikace ve firmě nemůže být uzavřeným systémem, protože je nezbytné 

komunikovat s okolím, a to především z existenčních důvodů. Tímto komunikace nabývá 

globálního charakteru. V případě, že by podnik nekomunikoval s okolím, nemohl by 

prosperovat, neměl by komu prodávat, neměl by od koho nakupovat, nemohl by s nikým 

spolupracovat, nemohl by se s nikým srovnávat, neměl by zpětnou vazbu, nemohl by  

se rozvíjet. [11; MIKULÁŠEK] 
 

Komunikace je přenos informací od určitého jedince nebo skupiny k jiným jedincům  

či skupinám. Jde o jednání, jehož cílem, z hlediska komunikátora, je přenos sdělení jedné či 

více osobám prostřednictvím symbolů. Vzájemné působení mezi komunikujícími partnery  

se nazývá komunikační proces. Dle Laswellovy charakteristiky je komunikační proces 

vyjádřen: 

  Kdo říká – co – jakými prostředky – komu – s jakým účinkem 
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Hlavními stranami procesu komunikace zůstávají odesílatel a příjemce. Zpráva a médium 

tvoří komunikační nástroje. Dalším důležitým prvkem je zakódování přenášené informace do 

symbolické formy vyjádření a zpětné dekódování, které znamená příjemcův překlad vyslané 

zprávy. Při kódování a dekódování zprávy často dochází k problémům, protože může dojít 

k tomu, že příjemce může vnímat zprávu odlišně, než ji zamýšlel její odesílatel. Pro efektivní 

komunikaci je nezbytné jasně interpretovat přenášenou zprávu. V průběhu komunikačního 

procesu při přenosu sdělení dochází k různým „šumům“, jedná se například o neporozumění 

významu sdělení, hluk, technické problémy, jazykovou bariéru atd. [16; VYSEKALOVÁ] 

 

 

 

Schéma 2: Komunikační řetězec 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: internet; vlastní zpracování 

odesílatel 
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2.5 Podstata podniku a podnikání 
 

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“3 

 

„Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

• osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

• osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění  

podle zvláštních předpisů, 

• osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence  

podle zvláštních předpisů.“3 

 

„Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních  

a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty,  

které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají 

tomuto účelu sloužit.“3 

 

„Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech  

v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se  

k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým 

vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku.“3 

 

2.5.1 Právní formy sportovních organizací 

Většina sportovních organizací v České republice vystupuje pod právní formou o. s. 

neboli občanského sdružení, které je charakteristické možností podnikání, ale za určitých 

podmínek. Občanské sdružení je upravováno zákonem o sdružování občanů. Organizační 

struktura je dána stanovami.  

                                                 
3 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník; § 2 a § 5. 
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Občanské sdružení disponuje vlastními orgány, mezi které patří:  

• prezident nebo předseda - svolává řádnou a mimořádnou valnou hromadu, řídí 

zasedání výboru klubu, uzavírá pracovně-právní vztahy,  

• valná hromada klubu – v její kompetenci je řešení hospodaření klubu, rozhoduje  

o stavu majetku, schvaluje rozpočet, stanovuje výši příspěvků, volí členy do výborů, 

volí a odvolává dozorčí radu, rozhoduje o změnách stanov, rozhoduje o zániku, 

rozpuštění, rozdělení nebo sloučení organizace či klubu, 

• dozorčí rada - kontroluje finanční a účetní operace klubu, stav hospodaření s penězi  

a majetkem, podává zprávy, v případě nedostatků navrhuje opatření, 

• výbor – jeho pravomoc je daná stanovami, řeší to, co nemá na starost valná hromada.  

Poslední dobou je možné se častěji setkávat se sportovními kluby, jejichž právní forma je 

s.r.o. nebo a.s. Hlavními důvody, proč se ze sportovních klubů stávají obchodní společnosti, 

je nárůst komerce ve sportu, vývoj reklamy, sponzorství, rozmach podnikatelské činnosti  

a další podobné faktory, které sport a sportování ovlivňují. Výhody přijetí právní formy s.r.o. 

nebo a.s. oproti právní formě o. s. jsou především v oblasti daní. Občanské sdružení sice 

podnikat může, ale pouze za určitých podmínek, kdežto společnosti s ručením omezeným 

nebo akciové společnosti se přímo řídí obchodním zákoníkem. [15; TOPINKA, STANJURA] 

 

2.6 Sponzoring ve sportu a sportovní reklama 
Sportovní sponzoring je jedním z nástrojů komunikace posilující podporu určité 

události, akce, produktu nebo služby. Je partnerským vztahem mezi podnikem na jedné straně 

a sportem na straně druhé, přičemž smyslem je, aby došlo k uspokojení zájmů na obou 

stranách. Obě zúčastněné strany navážou specifickou vazbu, kdy peněžní, věcné prostředky  

a služby se dávají k dispozici osobám či organizacím působícím ve sportu.  

 

Sponzoring vychází ze základního principu, kterým je vztah služby a protislužby. 

Sponzor za své peníze, věcné prostředky nebo služby očekává od sponzorovaného jasně 

formulované protislužby, například šíření reklamy nebo produktu sponzorské firmy. Smyslem 

využití sponzorských prostředků je  naplnění náročných cílů klubu. 
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Sponzorský vztah se často užívá ve spojení s reklamním nebo kooperativním partnerstvím, 

které by mělo být založeno na: 

• oboustranně známých cílech, 

• vzájemně prospěšných přínosech, 

• mravně-etických principech. 

 

Sponzoring balancuje na pomezí reklamy a daru a je možno jej chápat jako právní vztah 

mezi tím, kdo poskytuje příspěvek – sponzor, a tím, kdo tento příspěvek  

přijímá – sponzorovaný. Tímto se sponzoring odlišuje od reklamy. V případě reklamy 

zadavatel za své peníze sleduje úmysl přímo propagovat své podnikatelské aktivity. Účelem 

sponzoringu je vytvořit kladný obraz podnikatelského subjektu u veřejnosti. 

 

Sportovní reklama je jako každý typ reklamy formou neosobní prezentace výrobků, 

služeb nebo myšlenek subjektu, instituce nebo organizace skrze komunikační média. Pojem 

sportovní reklamy se jednak vztahuje k reklamě se sportovními motivy, ale jde také  

o reklamu, která využívá specifických médií komunikace v oblasti sportu. Reklama v oblasti 

sportu plní významnou roli, protože příjmy z ní tvoří nezanedbatelnou položku a zvyšují tak 

disponibilní rozpočet klubů, tělovýchovných jednot nebo přímo sportovců. Sportovní reklama 

se nejčastěji vyskytuje na dresech a sportovních oděvech, na startovních číslech,  

na mantinelech, palubovce či ledové ploše, na sportovním nářadí, na sportovních tabulích  

a ukazatelích, na vstupenkách, plakátech se sportovním programem, na fotografiích 

sportovců, na propagačních materiálech, na fotografiích či videozáznamech, na billboardech, 

na internetu atd. Cílem reklamy je vyvolat poptávku a zájem o předmět reklamy. V případě 

reklamních smluv si subjekty vzájemně specifikují body, aby mohli smlouvu uzavřít. Jsou-li 

smluvní strany podnikatelskými subjekty, pak se reklamní smlouva řídí obchodním 

zákoníkem. [5; DURDOVÁ] 
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2.7 Stimulace a motivace 
S pojmy stimulace a motivace je zvykem v manažerské praxi nakládat velmi volně a není 

potřeba tento přístup nijak měnit. Důležitější je si uvědomit, že kladný vztah k nějaké úloze 

obvykle vzniká z některé ze dvou příčin. Zaprvé se může jednat o finanční nebo jinou 

hmotnou odměnu, která znamená zisk nějaké zvenčí přicházející hodnoty. V druhém případě 

jde o splnění, které je v souladu s vnitřním vyladěním člověka, který má úlohu vykonávat. 

Plnění úlohy je tedy podmíněno vnějšími podněty neboli stimuly a vnitřními pohnutkami 

neboli motivy, přičemž obojí může působit v souladu a vzájemně se posilovat. Zvyšuje-li  

se ochota pracovníka na základě vnějších stimulů, označujeme tento děj za stimulaci. 

Vyvolávají-li ochotu již vnitřní motivy, mluvíme o motivaci. 

 

Slovo motivace je odvozeno z latinského slova „movere“ a znamená hýbat se, pohybovat. 

Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Motivace má obrovskou 

výhodu, protože člověk může práci za příznivých podmínek vykonávat i bez vnějších 

podnětů, jsou-li zasaženy ty správné motivy. Úloha je vykonávána, protože to člověka baví 

nebo považuje práci za významnou a důležitou. Proces motivace není jednoduchou cestou, je 

totiž nutné, člověka, kterého chceme motivovat, znát, umět uplatnit jeho osobnost, znát 

hierarchii jeho hodnot, včetně jeho dosavadních zkušeností, schopností a dovedností.  

 

Motivace je hybným motorem. Podstatnou zvláštnost psychických procesů člověka 

vyjadřuje motivace lidského jednání. Motivace odpovídá na otázky, čím bylo chování 

určitého jedince vyvoláno nebo proč se změnilo, proč bylo zaměřeno k dosažení právě toho či 

onoho cíle, proč se u toho člověka projevily právě ty či ony podněty, které jeho chování 

vyvolaly. [20] 

Všechny faktory, pochody a stavy, které vzbuzují, udržují a řídí chování živé bytosti jsou 

zahrnuty v pojmu motivace, kterou lze klasifikovat následovně: 

• motivace primární – vrozené biologické potřeby, které fungují jako instinkty  

a vyvíjejí se podmiňováním, 

• motivace sekundární- naučené tendence chování, jak jeho síly a směru, tak  

i způsobu, 

• motivace vnější – vyvolává denní a roční doba, přítomnost či absence lidí  

a podnětů v okolí, 

• motivace vnitřní – přicházejí z organismu, z jedince, jako je hlad, žízeň, hladina 

hormonů, ale také cíl, plán, představa, tužba. [13; PLAMÍNEK] 
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2.7.1 Motivační program 

Motivační program je souborem pravidel, opatření a postupů, kdy primárním posláním 

je dosáhnout žádoucí motivace a z ní plynoucího optimálního přístupu pracovníků organizace 

k práci, a to ve všech směrech, které jsou z hlediska organizace aktuální či trvale významné. 

Základní pravidla motivačního programu určují uplatňování stimulačních prostředků. 

 

Nástroje stimulace pracovníků, které jsou v motivačním programu zahrnuty, jsou  

v souladu s personální strategií, s personální a sociální politikou a jsou prolínány celým 

systémem řízení lidí v organizaci. Úkolem motivačního programu je ovlivňovat pracovní 

ochotu lidí a zvýšit tak jejich pracovní výkonnost, spokojenost a stabilizaci.  
 

Motivační program organizace by měl brát v potaz obecné poznatky o motivaci  

a stimulaci lidí a měl by vycházet z analýzy motivační struktury pracovníků organizace. 

Průzkumy struktury pracovních motivů pracovníků spolu s dalšími psychologickými  

a sociologickými průzkumy umožňují zhodnotit výchozí stav v organizaci v oblasti lidských 

zdrojů, slabé a silné stránky systému řízení a jeho motivační účinky. Tyto základní znalosti 

jsou předpokladem k tvorbě motivačního programu, aby odpovídal prioritám pracovníků. 

[8; KOCIÁNOVÁ] 
 

2.7.2 Maslowova hierarchie potřeb 

Nejznámější teorie o lidských potřebách byla definována ve čtyřicátých a padesátých 

letech minulého století Abrahamem Maslowem. Teorie říká, že naše chování je v každém 

okamžiku diktováno podmínkami, ve kterých se člověk aktuálně nachází. Nejdříve musí být 

uspokojeny potřeby základní, aby byl člověk motivován k vyšším výkonům. Maslowova 

hierarchie potřeb klasifikuje pět kategorií potřeb, které začínají fyziologickými potřebami  

a končí seberealizací. [6; FAIRWEATHER] 

 

Potřeby jsou pokládány za základní formy motivů. Formy motivů bývají v psychologii 

rozlišovány a spolu s potřebami se lze setkat také s termíny jako zájmy nebo ideály. Základní 

lidské potřeby mají biologický původ. Jednou ze základních potřeb, mimo potřebu jídla a 

tekutin, je potřeba aktivity. Z hlediska sportu se jedná především o potřebu pohybu. Intenzita 

této potřeby je dána věkem, aktuálním zdravotním stavem a také preferovaným způsobem 

života dané společnosti. [20] 
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Schéma 3: Aplikace Maslowovy pyramidy potřeb na sportovní praxi 

 

 
Zdroj: internet; vlastní zpracování 
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2.8 Empirický výzkum 
Pojem výzkum znamená cílevědomé, systematické a organizované získávání, 

zpracování a interpretace informací. Empirický výzkum je výzkum založený na nálezech 

přímého nebo nepřímého pozorování. Funkcí empirického výzkumu je zajistit adekvátnost  

a pravdivost domněnek a myšlenek, jež jsou výsledkem teoretického myšlení. Empirický 

výzkum je základním zdrojem informací pro rozhodovací procesy. Mezi empirické metody 

výzkumu jsou zařazeny takové metody, které jsou spjaty s konkrétními jevy každodenní praxe 

zkoumaného subjektu. Empirický výzkum tvoří základ vědeckého zkoumání s cílem 

podchycení a vyřešení vzniklých problémů. [12; NOVÝ, SURYNEK] 

 

2.8.1 Kvantitativní a kvalitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum je metodou, která pomocí znaků popisuje zkoumanou 

problematiku. Znaky jsou sestaveny tak, aby měřily určité vlastnosti jevů, jež jsou 

charakteristické: 

 

• rozsahem výskytu, který znamená četnost nebo okruh subjektů, u kterých se jev 

vyskytuje, 

• frekvencí, která je charakteristická množstvím opakování výskytu jevu. Taktéž může 

jít o opakovaný výkon činnosti, 

• intenzitou, která představuje mohutnost nebo sílu jednotlivých složek či vlastností 

jevu. 

 

Kvantitativní výzkum se zabývá stabilizovanými jevy a jejich vzájemnými odhadnutelnými 

poměry. Výsledky měření mohou být zpracovány a interpretovány například formou 

statistiky. [12; NOVÝ, SURYNEK] 

 

Kvalitativní výzkum je nenumerické šetření a interpretace reality s cílem vytvoření 

nových hypotéz a nových porozumění. Kvalitativní výzkum vytváří nové teorie a zachycuje, 

jak účastníci procesů tyto situace interpretují. Kvalitativní výzkum se dále orientuje  

na pochopení smyslu jednajících subjektů. Kvalitativní výzkum je doplňkem kvantitativního 

výzkumu. [21]  
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Tabulka 2: Redukce informace v kvantitativním a kvalitativním výzkumu 
 

Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum 

Omezený rozsah informace o velkém 

množství jedinců. 

Mnoho informací o velmi malém počtu 

jedinců. 

Silná redukce počtu pozorovaných 

proměnných a silná redukce počtu 

sledovaných vztahů mezi těmito 

proměnnými.  

Silná redukce počtu sledovaných jedinců. 

Generalizace4 na populaci je většinou snadná 

a validita této generalizace je měřitelná. 

Generalizace na populaci je problematická a 

někdy i nemožná. 
 

Zdroj: internet; vlastní zpracování 
 

2.8.2 Metody a techniky sběru dat 

Sběr dat se provádí podle metodicky připravených postupů. Metodou rozumíme 

základní způsob provádění empirického výzkumu, který se vyznačuje logickou promyšleností 

a uceleností jednotlivých výzkumných postupů. Základním požadavkem je efektivnost  

a aktuálnost získaných informací. V rámci určité metody jsou používány různé techniky sběru 

dat. Technikou výzkumu rozumíme souhrn speciálních postupů, které zabezpečují efektivní 

využití dané metody.  

 

Aplikace metod a technik empirického výzkumu je ovlivněna silnými i slabými 

stránkami, které jsou podmíněny variabilitou prostředí v různých výzkumných situacích. 

Základní pravidlo aplikace metod empirického výzkumu spočívá v kombinaci různých metod 

z důvodu eliminace jednostrannosti a nedostatků. [22] 

 

Základním nástrojem výzkumu je technika, jejíž použití musí být adekvátní 

požadavkům spolehlivosti a platnosti konkrétního empirického výzkumu. Je velké množství 

různých metod a technik sběru dat, avšak většina je aplikací následujících metod a technik: 

                                                 
4 Generalizace je metoda tvoření obecných pojmů z pojmů méně obecných nebo jedinečných. 
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• pozorování – znamená vnímání vybraných jevů, na které je výzkum zaměřen. 

Pozorování musí být dobře naplánované, včetně zajištění pečlivého a systematického 

záznamu. Pozorování rozlišujeme na přímé a nepřímé. Přímé pozorování je  

u výzkumu nejčastější a je prováděno samotným pozorovatelem. Pozorování vyžaduje 

specifické schopnosti a dovednosti a je náročné na čas,  

• dotazování – je technika, která může být přímá nebo nepřímá a je dělena  

do následujících kategorií: 

o rozhovor – jedná se o přímou interakci s respondentem, který nám poskytuje 

informace. Rozhovor slouží k získání informací prostřednictvím záměrně 

cílených otázek. Jedná se o verbální kontakt tazatele a respondenta. V praxi  

se lze setkat s nestandardizovaným rozhovorem, který nemá stanovenou 

přesnou formulaci otázek, ani jejich závazné pořadí. Dalším typem rozhovoru 

je rozhovor standardizovaný, který je charakteristický základem pevně 

stanovených otázek, 

o dotazník – znamená standardizovaný soubor otázek, které jsou předem 

připraveny na konkrétním formuláři. Jedná se o nepřímou interakci 

s respondentem, který své odpovědi písemně vyplní do předem připraveného 

formuláře. Dotazník může mít anonymní i neanonymní průběh. Anonymita 

znamená respektování důvěrného charakteru individuálních informací a je 

zaručena neidentifikovatelností konkrétních osob, které jsou zdrojem 

informací, 

o anketa – je zvláštní podobou dotazování, která mívá častěji formu písemnou, 

ovšem lze se setkat i s formou ústní, tzv. interview. V případě použití ankety 

písemné se nekontroluje výběr respondentů, a tudíž nelze hodnotit 

reprezentativnost vzorku. Limitem ankety je její nižší návratnost, [23] 

• analýza dokumentů – jedná se o rozbor dokumentů, které nebyly vytvořeny za účelem 

konkrétního výzkumu (např. úřední statistiky, deníky, plakáty atd.). Analýzu 

dokumentů lze rozčlenit do následujících kategorií: 

o sekundární analýza dat, 

o obsahová analýza, 

o analýza osobních dokumentů. [14; REICHEL] 
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2.8.3 Evaluace 

Pojmu evaluace odpovídá český ekvivalent vyhodnocování nebo zhodnocení, a to  

ve smyslu vyhodnocení nějakého předmětu, projektu či oblasti na základě spolehlivých dat  

a informací. Evaluaci rozlišujeme podle toho, komu by měla sloužit, přičemž se může jednat 

čistě o vědecké účely, nebo v případě druhém se vztahuje na konkrétní proces či instituci. 

Evaluace může být prováděna interním pracovníkem dané organizace nebo externím 

specialistou. Při evaluaci je využívána široká škála nástrojů, jedná se především o metody  

a techniky kvantitativní a kvalitativní. [24]  

2.9 Základní finanční pojmy 
Z důvodu orientace nejen na trhu, ale i v běžném životě je nutné pochopit a naučit  

se pracovat se základními finančními a ekonomickými kategoriemi a tyto znalosti využít  

při tvorbě plánů, rozpočtů, nabídek nebo při jednání s konkrétními subjekty či veřejností. 

2.9.1 Finanční plán 

Nezbytnou fází přípravy na podnikání je vytvoření finančního plánu neboli podnikatelské 

rozvahy, která dokáže odhalit potenciál konkrétního finančního záměru. Podnikatelská 

rozvaha konkretizuje potřebu financí nezbytných na nákup strojů, zařízení a vybavení,  

která jsou pro chod organizace klíčová. Finanční plán dokáže odhalit, zda podnikatelská 

činnost dokáže nejen pokrýt náklady, ale také dosáhnout zisku. Pro tvorbu budoucího 

finančního plánu je nutné vycházet z historických údajů, je-li to možné. Tyto údaje ukazují 

určitou zkušenost a jsou realistickým základem pro vytvoření onoho budoucího finančního 

plánu. Finanční plán by měl být vypracovaný na celé období, po které je v plánu čerpat 

z cizích zdrojů – banka, jiný soukromý investor. Při tvorbě podnikatelské rozvahy je nutno 

stanovit reálné cíle v různých stádiích rozvoje podnikání. Realističnost finančního plánu je 

zásadní. [25] 

2.9.2 Příjmy, výdaje, náklady a výnosy 

Pojmem výnos rozumíme peněžní částku, kterou podnik získal svou činností  

bez ohledu na to, jestli ve stejném čase došlo ke skutečné úhradě, či nikoliv. Výnos je spojen 

s vydáním dokladu, např. fakturou, která by v budoucnu měla znamenat příjem. Proto  

pod pojmem příjmy je nutno chápat reálné toky peněz za provedené činnosti firmy. Příjmem 

tedy rozumíme finanční operaci, kdy peníze přijdou na účet nebo jsou inkasovány v hotovosti 

rovnou do pokladny. [26] 

Náklady představují peněžní vyjádření opotřebení či spotřebování majetku. Náklady 

snižují aktiva a zvyšují závazky. Náklady snižují hospodářský výsledek, ale také daňovou 
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povinnost, jsou-li daňově uznatelné. Náklady jsou většinou spojeny a také často zaměňovány 

s výdaji. Pod pojmem výdaje rozumíme především peněžní úbytek aktiv. Výdaje se nejčastěji 

promítají v hotovostních operacích. 

Porovnáním výnosů a nákladů zjistíme výsledek hospodaření, který může být kladný  

a firma tak dosáhla zisku, nebo může být záporný, což se projeví jako ztráta. Při porovnání 

příjmů a výdajů sledujeme tok peněz, neboli cash flow. [27] 

2.10 Granty a dotace 
Význam dotace spočívá v poskytnutí určitého množství finančních prostředků. 

Nejčastěji se jedná o finance ze státního nebo územního rozpočtu. Dotace by měla být 

stanovena pro konkrétní účel, nejedná se však o povinnost. Mezi grantem a dotací neexistuje 

přesná hranice, avšak v případě grantu se pravděpodobně jedná o přesnější účelovost  

a specifičnost. Pojem dotace je veřejností chápán jako podpora zejména investičních nákladů 

projektu. Obecně je program nazýván dotací, pokud se finančně podílí na 80-ti a více 

procentech investičních nákladů projektu. Významově jsou pojmy dotace a grant často 

zaměňovány. Ministerstvo financí České republiky definuje slovo dotace jako nenárokový 

transfer, který je vládou poskytován soukromým subjektům a jehož velikost je určena  

na základě produkce nebo činnosti či na základě množství a hodnoty vyprodukovaného zboží 

a služeb. V širším smyslu je dotace považována za jakoukoliv platbu či poskytnutou daňovou 

výhodu přiznanou jedincům v závislosti na jejich osobní situaci, a to za podmínek 

stanovených zákonem nebo jiným nařízením. 

Základním principem grantů a dotací je možnost odstartování projektu, aniž by nastala 

povinnost tyto prostředky vrátit. Základním předpokladem je dodržení předem stanovených 

podmínek. Cílem grantů je podpořit projekty, avšak jejich získání nemusí být jednoduché. 

Získání grantu nebo dotace často předchází náročná práce. 

Dotace jsou dvojího druhu. Prvním typem jsou ty dotace, které města dostávají  

za činnosti, které vykonávají za stát. Příkladem mohou být dotace na činnosti výkonů státní 

správy, dotace na školství, na mzdové prostředky pro zaměstnance nebo na dotace na dávky  

a podpory v sociálním zabezpečení atd. Druhým typem dotací jsou dotace, o které je nutno 

žádat. Jedná se o takzvané nenárokové dotace. Příkladem můžou být dotace ze Státního fondu 

rozvoje bydlení nebo ze Státního fondu životního prostředí apod.  

V souladu se směrnicemi EU by měly být dotace z veřejných financí omezovány  

na podporu subjektů, jenž nejsou zřízeny za účelem podnikání, ale naopak se zaměřují  

na výchovu, vzdělávání a výzkum s veřejně přístupnými výsledky. [28] 
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3 Analýza projektu „Beskyďáček“ ve Frýdlantě nad 
Ostravicí a jeho okolí 

Na analýze projektu Beskyďáček se nutně podílela jeho expanze a implementace  

do nově oslovených škol v mikroregionu Frýdlant nad Ostravicí. 

3.1 Projekt „Beskyďáček“ a jeho charakteristika 
Jedná se o unikátní projekt výchovy mládeže a mladých sportovců. Koncept je produktem 

volejbalového klubu ŠSK Beskydy, který se nachází ve Frýdku-Místku. Ojedinělost tohoto 

projektu spočívá v tom, že tým zkušených trenérů a pedagogických pracovníků vytváří 

prostor, kdy je dětem umožněna aktivní fyzická činnost a motorický rozvoj. Rozhodujícím 

aspektem je osobnost mladého sportovce. Snahou je usnadnit mu možnost sportovní aktivity  

a návyk zdravého životního stylu. „Beskyďáček“ je určen dětem prvního stupně základních 

škol. Základem je aktivovat spontánní motoriku přes rozvoj obecné síly až k základům 

volejbalové techniky. Veškerá cvičení, potažmo nácvik herních činností jednotlivce, jsou 

podávána formou hry. Cílem této fáze vývoje by mělo být zvládnutí adaptované hry 1-1, 2-2 

až 3-3 na přizpůsobené velikosti hřiště a poté přechod ke hře minivolejbalu.  
 

Filozofie tohoto projektu vychází ze skutečnosti, jež jednoznačně prokazuje úbytek 

fyzické aktivity a nárůst tělesné hmotnosti s nebezpečím obezity u dětí předškolního a raného 

školního věku.  

 

Projekt je otevřen pro obě pohlaví, které se v tomto věku vzájemně doplňují. Trenéry je 

vytvářen dostatečný prostor pro realizaci každého jedince. Dětem jsou nabízeny aktivity,  

které odpovídají jejich věku, ale jsou zde také kladeny specifické základy pro konkrétní sport. 

Rozvoj motoriky, síly, aerobní kapacity, dovedností s míčem a především základy disciplíny 

je nutno rozvíjet, neboť v nich děti v dnešní době silně zaostávají. [29; PELIKÁN] 

 

Předchůdcem tohoto projektu byl ve školním roce 2009/2010 projekt „ Děti v pohybu“, 

který se podařil realizovat na sedmi základních školách ve Frýdku-Místku a byl určen  

pro družinové děti jednotlivých škol.  
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Projekt „Beskyďáček“ odstartoval ve školním roce 2010/2011 na některých základních 

školách ve Frýdku-Místku a specifičnost tohoto projektu spočívá v tom, že ředitelé 

jednotlivých škol nemusí mít obavy o odliv svých žáků do sportovních tříd. Začátkem 

školního roku 2011/2012 expanduje tento projekt do okolí Frýdlantu nad Ostravicí a jeho 

spádových oblastí, snahou klubu je realizovat tento projekt také v Hnojníku a okolí. 

 

3.2 Realizační tým projektu  
Projekt zaštiťují předseda klubu ŠSK Beskydy Miloslav Chrobák s šéftrenérem  

a metodikem ŠSK Beskydy Ivanem Pelikánem. Dále se na projektu podílejí garanti 

odborného vedení skupin a další členové trenérských tandemů. Do projektu jsou taktéž 

zapojeni koordinátoři z řad pracovníků jednotlivých škol.  

 

Na projektu participují ŠSK Beskydy Frýdek-Místek a volejbalový oddíl TJ Sokol 

Frýdek-Místek. Projekt spolupracuje s centrem sportu ve Frýdku-Místku a je podpořen 

statutárním městem Frýdek-Místek. Podpora je vedena skrze sportovní komisi při magistrátu 

města. 
 

Pro harmonický rozvoj celého projektu bylo nutné zefektivnit ekonomickou náročnost. 

Z toho důvodu byl navázán kontakt s SVČ Klíč F-M. Obsahová náplň jednotlivých skupin 

„Beskyďáčku“ zůstává stejná, ale administrativně je většina skupin začleněna do Střediska 

volného času Klíč. V souběhu zvýšení rodičovského příspěvku z 500,- Kč na 800,- Kč  

a participace SVČ Klíč F-M bylo dosaženo markantního snížení nákladovosti pro klub ŠSK 

Beskydy. SVČ Klíč nyní zaštiťuje odměny trenérů, asistentů a koordinátorů. Na ŠSK 

Beskydy zůstává materiální zabezpečení, metodické vedení, školení pracovníků atd. 

 

3.2.1 Finanční zajištění tréninkových skupin 

Podstatou podkapitoly je vystihnout průměrné výdaje a příjmy jedné pracovní skupiny 

ve dvou obdobích a zdůraznit důvod administrativního přesunu „Beskyďáčku“ pod organizaci 

SVČ Klíč F-M.  

 

SVČ neboli Středisko volného času Klíč je příspěvkovou organizací města Frýdek-

Místek a jeho základní náplní jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže. Povinností organizace 

je mít vytvořen školský vzdělávací plán, který je přístupný veřejnosti. Důvodem, proč tato 

organizace na sebe přebírá administrativní povinnosti „Beskyďáčku“, včetně vyplácení 
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trenérských, asistentských a koordinačních mezd a doplacení rozdílu, je protislužba klubu, 

která Klíči zaručí, díky projektu BMV, navýšení stavu žáků registrovaných v této organizaci  

a Středisko Klíč tak získává další jednotky výkonu (tzv. „žákohodiny“). 

  

Východiskem pro realizaci a trenérské obsazení jedné skupiny tvoří počet dětí  

ve skupině. Za optimum je považován počet 15-ti dětí. Při tomto počtu skupinu vede jeden 

trenér spolu s asistentem. Nelze opomenout na funkci koordinátora, který má v popisu práce 

„hladký“ průběh projektu v dané škole. Koordinátor zajišťuje komunikaci mezi skupinami, 

rodiči, trenéry a vedením. Další výhody počtu 15-ti dětí spočívají samozřejmě v samotném 

průběhu tréninku. V praxi se však setkáváme se skupinami více nebo méně četnými, proto 

optimální počet znamená především vzor a skupiny, kde je přihlášeno více sportovců, 

pokrývají skupiny s nižším počtem dětí. Za neúnosný je považován stav, kdy tréninkovou 

jednotku navštěvuje méně než 10 dětí. 

Tabulka 3:Výdaje při plánovaném průměrném počtu 15 dětí ve skupině 
 

Pracovní 

pozice 

Hodinová 

sazba v Kč 

Počet 

hodin v 

týdnu 

Počet 

pracovních 

týdnů v měsíci 

Počet 

pracovních 

měsíců v roce 

∑ 

Hlavní 

trenér 
130,- 2 hod 4 týdny 9 měsíců 9360,- Kč 

Asistent 90,- 2 hod 4 týdny 9 měsíců 6480,- Kč 

Koordinátor 60,- 2 hod 4 týdny 9 měsíců 4320,- Kč 

Celkem 20 160,- Kč 
 

Zdroj: podklady klubu ŠSK Beskydy; vlastní zpracování 
 

Tabulka 4: Příjmy ve školním roce 2010/2011 
 

Výše příspěvku na jedno dítě 

ve školním roce 

Průměrný počet dětí ve 

skupině 
∑ 

500,- Kč 15 7500,- Kč 
 

Zdroj: podklady klubu ŠSK Beskydy; vlastní zpracování 
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Rozdílem příjmů od výdajů ve školním roce 2010/2011 se dostáváme k částce  

12 660,- Kč, která v tomto období musela být plně hrazena klubem. 

Tabulka 5: Příjmy ve školním roce 2011/2012 
 

Výše příspěvku na jedno dítě 

ve školním roce 

Průměrný počet dětí ve 

skupině 
∑ 

800,- Kč 15 12 000,- Kč 
 

Zdroj: podklady klubu ŠSK Beskydy; vlastní zpracování 
 

Navýšením poplatku ve školním roce 2011/2012 z 500,- Kč na 800,- Kč klub docílil 

snížení mzdové nákladovosti na 8160,- Kč, kterou navíc, díky administrativnímu přesunu  

pod SVČ Klíč F-M, nově, od školního roku 2011-2012, hradí tato organizace. Na klubu bude 

nadále zůstávat pouze materiálové zabezpečení jednotlivých tréninkových skupin.  

 

3.3 Expanze projektu „Beskyďáček“ do Frýdlantu nad Ostravicí a 
jeho spádových oblastí 
Implementace projektu „Beskyďáček“, též pod pracovním názvem Barevný 

minivolejbal (dále BMV), odstartovala v srpnu 2011 oslovením ředitelů jednotlivých škol  

a domluvením osobních schůzek zaměřených na prezentaci přibližující projekt. Nutností bylo 

přizpůsobit se prostředí jednotlivých škol a to, zda-li se jednalo o základní školu s prvním  

i druhým stupněm, o školu, kde se vyučuje pouze na prvním stupni, nebo pouze  

o „malotřídku“, tedy menší třídu, kde usedají žáci první až páté třídy v jedné učebně 

dohromady. V případě zájmu ze strany školy bylo nutno s řediteli jednotlivých škol na 

schůzce domluvit: 

 

• nábor pro děti prvního stupně, 

• prostory v tělocvičně pro BMV, 

• spolupráci s učiteli, případně místními lidmi, 

• předání pozvánky na školící seminář v Čeladné. 
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V mikroregionu bylo záměrem oslovit 10 základních škol. Z toho na 9-ti základních 

školách byly návštěvy úspěšně realizovány. V jednání stále zůstává ZŠ v Metylovicích. 

Školy, které byly začátkem školního roku navštíveny: 

 

• ZŠ Ostravice, 

• ZŠ Komenského, Frýdlant nad Ostravicí, 

• ZŠ TGM, Frýdlant nad Ostravicí, 

• ZŠ Janovice, 

• ZŠ Nová Ves, 

• ZŠ Staré Hamry, 

• ZŠ Pstruží, 

• ZŠ Čeladná, 

• ZŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem. 

 

Na všech výše uvedených školách koncem srpna 2011 proběhly schůze s řediteli  

a mimo ZŠ Staré Hamry začátkem měsíce září 2011 byly realizovány nábory pro jednotlivé 

třídy prvního stupně, kde závěrem bylo rozdáno téměř 1000 letáčků s informacemi  

a přihláškou. 

 

3.3.1 Seminář Barevného minivolejbalu 2011 

Projekt BMV je velmi specifický a především se jedná o novinku ve způsobu 

trénování malých dětí. Záměrem klubu je do tohoto projektu zapojit další osoby, především 

učitele daných škol a v optimálním případě i místní lidi.  

 

Nutným krokem tedy bylo realizovat školící seminář s cílem blíže zasvětit všechny 

příchozí, kteří mají o tento produkt zájem. Řádný termín semináře byl naplánován na 15. září 

2011, kdy pozvánku dostali všichni učitelé z mikroregionu Frýdlantsko. Důvodem bylo 

předání KNOW-HOW pedagogickým pracovníkům a snaha zapojit tyto pracovníky  

do projektu BMV. Seminář se konal v nové víceúčelové hale čeladenské školy a byl  

pro pedagogy zdarma. Organizační stránku semináře zaštítil předseda klubu Miloslav 

Chrobák, metodickou náplň měl na starost šéftrenér a metodik klubu Ivan Pelikán.  

Do praktické části cvičení se zapojily děti 2. třídy ZŠ Čeladná spolu se skupinkou dětí 

z Frýdku-Místku.  
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Základem bylo ukázat, že i děti, které s minivolejbalem nemají žádné zkušenosti, jsou 

schopny bez velkých potíží zvládnout jednotlivá cvičení. Dále skupinka dětí z Frýdku-Místku 

předvedla, co jsou děti tohoto věku schopny zvládnout po ročním tréninku a zkušenostech  

ze zápasů.  

 

Praxe ukázala nutnost uspořádat ještě jeden seminář v jiný termín, neboť datum, ačkoli 

bylo známo relativně včas, nevyhovovalo všem pedagogům z důvodu jiných pracovních 

aktivit. Klub tedy mimo seminář v Čeladné zorganizoval ještě jedno školení ve dvou 

termínech. Teoretická část se konala dne 20. 9. 2011 na Základní škole v Janovicích  

a praktická část se uskutečnila dne 29. 9. 2011 v tělocvičně Základní školy Ostravice.  

 

Je důležité dodat, že oba semináře byly pro příchozí zdarma. Do budoucna je však 

snahou klubu získat na podobná školení akreditaci přes MŠMT5 a podobné akce by měly být 

později zpoplatněny. 

Tabulka 6: Náklady spojené s realizací semináře v Čeladné: 
 

Občerstvení 170,- Kč 

Ceny pro děti 50,- Kč 

PHM – doprava 315,- Kč6 

Pracovní doba 2600,- Kč7 

Nájem 0,- Kč 
 

Zdroj: podklady klubu ŠSK Beskydy; vlastní zpracování 
 

                                                 
5 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
6 Sazba 3,5 Kč na km 
7 Hodinová sazba 130 Kč 
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Tabulka 7: Náklady spojené s realizací semináře v Janovicích a na Ostravici: 
 

PHM – doprava 287,- Kč 

Pracovní doba 1200,- Kč 

Nájem 0,- Kč 
 

Zdroj: podklady klubu ŠSK Beskydy; vlastní zpracování 
 
 

3.3.2 Průzkum veřejnosti 

Jelikož je projekt BMV velice specifický a především náročný na lidské zdroje, bylo 

nutné zjistit, jaký názor zastávají učitelé základních škol, kteří se v nedávné době s projektem 

mohli seznámit. V průběhu měsíce září 2011, kdy na mnoha školách proběhly nábory a 

zároveň učitelé měli možnost zúčastnit se jednoho ze seminářů, byl všem přítomným rozeslán 

dotazník. Odpovědi se staly důležitým klíčem k tomu, jak projekt dále udržovat a vylepšovat, 

aby se co nejlépe adaptoval v prostředí daných škol. Dotazník byl rozdělen jak na obecnou 

část, tak se v něm také objevila volná místa pro vlastní názory jednotlivých respondentů. 

Dotazník byl po dobu jednoho měsíce všem respondentům k dispozici online na webových 

stránkách www.vyplnto.cz. 
 

Osloveni byli všichni učitelé prvního stupně škol z mikroregionu Frýdlant  

nad Ostravicí a zároveň byl dotazník k dispozici všem zúčastněným zářijového semináře 

v Čeladné. Protože se jednalo o uzavřenou skupinu respondentů, hodnota návratnosti je nízká, 

přesto jsou jednotlivé odpovědi pro klub přínosné a lze na nich stavět další chod projektu. 

 

Dotazník byl konkrétně zaměřen na projekt BMV s cílem zjistit názor a aktuální 

náladu respondentů ve spojení s projektem BMV. Zpětnou vazbou pro klub je, že projekt 

zaujal všechny dotázané, většina respondentů ohodnotila projekt nejlepší známkou a díky 

průzkumu bylo zjištěno, že zhruba 80% učitelů je ochotno aktivně se zapojit. Zajímavým 

zjištěním pro klub je, že většina dotázaných se shodla na variantě zrealizovat projekt BMV 

jako kroužek, ovšem ani možnost BMV jako hodiny tělesné výchovy nebyla zamítnutá.  

Na základě odpovědí dostal projekt zelenou, neboť šance implementace BMV na jednotlivých 

školách byla ohodnocena jako vysoká nebo průměrná, tedy schopna realizace. Je známo,  

že chce-li kdokoli zaujmout děti, musí jim mimo jiné vytvořit také prostor, kde budou malí 

sportovci moci porovnat své síly a zasoutěžit si. Dotazem, zda jsou školy ochotny s pomocí 

klubu zorganizovat jednou za čas turnaj, dostalo vedení pozitivní odpovědi a téměř na většině 

škol do budoucna „volnou ruku“ v případě jeho přípravy. Druhá část dotazníku byla zaměřena 
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na školící seminář. Ačkoli větší polovina respondentů se jednoho ze seminářů zúčastnila, 

počet příchozích není nijak vysoký a bohužel nejen pro klub, ale především pro všechny, kteří 

by se chtěli v budoucnu o projekt zajímat nebo do něj přímo zapojit, došlo k promarnění 

šance, neboť seminář byl pro všechny příchozí zdarma, o čemž se v budoucnu po udělení 

akreditace již neuvažuje. Pro všechny, kteří se školení zúčastnili, byl seminář přínosný  

a známka kvality byla opět vysoká. Podnětem pro klub je zcela jistě reakce respondentů  

na materiály, které by všichni, co se chtějí osobně zapojit do tréninkového procesu, uvítali. 

Z důvodu zkvalitňování tréninků by se vedení klubu mělo zaměřit na vytvoření podpůrných 

materiálů, a to buď formou knihy či videa, které budou obsahovat různé formy cvičení.  

 

V průběhu dotazníku se respondenti mohli setkat také s otevřenými otázkami, kde 

mohli plně vyjádřit své názory. Individuální odpovědi jsou pro klub velice důležité a mohou 

vedení potvrdit nebo vyvrátit jejich stanoviska a dívat se tak na projekt z jiného úhlu.  

 

Během měsíce, kdy byl dotazník spuštěn, se postupně shromažďovaly odpovědi všech 

dotázaných a po ukončení průzkumu byla finální data vygenerována do grafů. Grafy a veškeré 

další podklady daného průzkumu jsou k nahlédnutí v příloze č. 1. Reakce na otevřené otázky 

jsou mimo jiné zveřejněny níže formou obrázku, a to především z důvodu jejich specifičnosti 

či detailnějšího přiblížení projektu. 

Obrázek 3: V čem vidíte výhody projektu BMV? 
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Obrázek 4: V čem vidíte nedostatky projektu BMV? 

 

 

obrázek 5: Uveďte čím Vás projekt zaujal? 
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3.3.3 Analýza škol 

Ukazatel úspěšnosti či neúspěšnosti BMV v souvislosti se spolupráci na školách byl 

nutný podchytit hned v počátcích implementace projektu. O tom, zda je projekt životaschopný 

a není příliš nákladný, vypovídaly počty žáků prvního stupně konkrétních škol. Cílem analýzy 

bylo zjistit, kolik žáků, včetně rozdělení na chlapce a dívky, studuje na jednotlivých školách, 

kolik se jich do kroužku BMV zapojilo, které školy projevily zájem o návštěvu BMV 

v hodinách tělesné výchovy, a naopak nutností bylo zjistit, na kterých školách se projekt 

neuskutečnil, z jakých důvodů a jestli existuje nějaká možnost, jak v blízké budoucnosti tuto 

situaci změnit. V rámci analýzy byl proveden také průzkum s cílem zhodnotit stav 

konkurence jiných zájmových činností a kroužků v daném prostředí.  

 

Projekt BMV má danou strukturu, kterou je nutno respektovat při jeho implementaci, 

přesto se v konkrétních podmínkách dané školy či obce stává silně specifickým. Z tohoto 

důvodu byly v rámci rozboru vytvořeny SWOT analýzy pro jednotlivé školy, které  

se do projektu v roce 2011 zapojily. 

ZŠ a MŠ Ostravice 

Základní škola a mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace se nachází v obci 

Ostravice, která se rozmisťuje v úpatí dvou nejvyšších hor Moravskoslezských Beskyd  

a to Smrku a Lysé hory. Ředitelem školy je Ing. Petr Kořený. Škola je otevřena jak pro první, 

tak pro druhý stupeň. 

 

Kroužek BMV byl řediteli představen v srpnu roku 2011. Nábor pro děti prvního 

stupně byl uskutečněn v první polovině září 2011. Náplň BMV zaujal nejen cvičící děti,  

ale také přítomný učitelský doprovod. Po dohodě s ředitelem školy byl kroužek oficiálně 

otevřen v říjnu 2011, a to každé pondělí a pátek v ranních hodinách. Do kroužku se přihlásilo 

celkem 24 dětí, z toho 7 chlapců a 17 dívek. Na prvním stupni studuje celkem 93 žáků. 

Konkrétní rozdělení dle jednotlivých tříd je následující: 
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Tabulka 8: Počet žáků prvního stupně studujících ve školním roce 2011/2012 
 

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída ∑ 

Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci  

6 9 7 17 7 8 9 10 16 4 93 
 

Zdroj: podklady ZŠ a MŠ Ostravice; vlastní zpracování 
 

Optimální počet pro otevření jedné tréninkové skupiny byl nastaven na hranici 15 

žáků. Ostravice tento počet splnila s poměrně vysokou rezervou 9 dětí. V níže uvedeném 

grafu je vyjádřeno procento dětí, které kroužek ve školním roce 2011/2012 navštěvují. 

Druhou část tvoří děti prvního stupně, které o kroužek zájem neprojevily: 

Graf 1: Přehled přihlášených a nepřihlášených dětí do kroužku BMV 
 

26%

74%

Ostravice 2011/2012

přihlášení

nepřihlášení

 
Zdroj: podklady klubu ŠSK Beskydy a ZŠ Ostravice; vlastní zpracování 

Ačkoli kroužek BMV je pro děti novinkou, není jediným kroužkem, který děti mohou 

na škole navštěvovat. V rámci analýzy konkrétního prostředí, zhodnocení příležitostí, hrozeb, 

silných a slabých stránek školy byla vytvořena SWOT analýza, kdy cílem bylo zhodnocení 

pozice kroužku v rámci konkurenceschopnosti a podmínek, které nám škola nebo také obec 

nabízí: 
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Tabulka 9: SWOT analýza ZŠ Ostravice 
 

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• vybavení tělocvičny 

• pozitivní zájem dětí 

• pozitivní zájem školy 

• obsazena pozice 

koordinátora 

• 3 externí trenéři 

pracující na projektu 

• motivační program 

zvyšující zájem dětí 

• moderní sportovní 

prostředí 

• chybí trenér nebo 

asistent z řad 

pracovníků školy 

• převaha dívek nad 

chlapci 

• vytíženost tělocvičny 

• velikost tělocvičny 

• chybí zapojení učitelů 

školy přímo v 

tělocvičně 

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• pozitivní reference 

• tradice sportu v obci 

• sponzorská spolupráce 

s rekreačním centrem 

Sepetná  

• sportovní a společenské 

akce organizované obcí 

např. Den obce 

• dostupná výše školného 

s možností rozložení 

splátky 

• konkurence z řad jiných 

kroužků, včetně jejich 

využití tělocvičny, 

trenérů, nastavení 

poplatků… 

• finanční výdaje na jiné 

aktivity 

• vzdálenost od Frýdku-

Místku především 

v případě nominací na 

krajský turnaj BMV 

• životní styl: „uspěchaná 

doba“, nabitý program 

dětí a převažující zájem 

o televizi, počítač atd. 

• dočasná pracovní 

smlouva s externími 

trenéry 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z vlastní iniciativy paní učitelky Magdalény Pavlánové, která zároveň plní funkci 

koordinátora v projektu Barevného minivolejbalu pro oblast Frýdlantska, byla vytvořena  

na začátku druhého pololetí školního roku 2011/2012 malá anketa, kde děti na základě 

otevřených otázek mohly vyjádřit své názory a postoje k stávajícímu kroužku BMV. 

Výsledné odpovědi dopadly velmi pozitivně, neboť 99% dětí je s kroužkem nejen spokojeno, 

ale má zájem v něm v příštím ročníku pokračovat. Poměrně potěšující byla i odpověď zhruba 

60% dětí, jimž nedělá problém ranní vstávání na tréninky, které na této škole probíhají pouze 

v ranních hodinách ještě před výukou. Nejen na základě této miniankety je v příštím roce 

v plánu otevřít hodiny BMV jak ráno, tak i odpoledne. 

 

 ZŠ Janovice 

Třídy základní školy jsou umístěny v objektu, který byl vybudován v roce 1955. 

Základní škola je úplná devítiletá a je navštěvována nejen místními dětmi, ale také některými 

dojíždějícími z Lubna, Bašky nebo osady Bystré. Obec Janovice se nachází 11 km od města 

Frýdek-Místek. 

 

Implementace projektu Beskyďáček v Janovicích, dá se říct, měla zelenou, protože 

stávající předseda klubu ŠSK Beskydy a zároveň vedoucí projektu BMV Miloslav Chrobák 

byl v letech 2001 až 2007 ředitelem janovické školy. Ačkoli škola svým žákům nabízí širokou 

paletu zájmových kroužků a sportovních příležitostí, přesto projekt učitele zaujal a mohl být 

koncem září 2011 po náboru spuštěn. Tréninky, které jsou každé pondělí a čtvrtek, navštěvuje 

celkem 19 malých sportovců z toho 13 chlapců a 6 dívek. Na prvním stupni studuje celkem 

81 žáků. Konkrétní rozdělení dle jednotlivých tříd je následující: 

 

Tabulka 10:Počet žáků prvního stupně studujících ve školním roce 2011/2012 
 

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída ∑ 

Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci  

8 9 7 10 6 11 4 12 7 7 81 
 

Zdroj: podklady ZŠ Janovice; vlastní zpracování 
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V grafickém znázornění žáků, kteří o kroužek zájem projevili k žákům nepřihlášených, 

bylo dosaženo těchto výsledků: 

 

Graf  2: Přehled přihlášených a nepřihlášených dětí do kroužku BMV 
 

23%

77%

Janovice 2011/2012

přihlášení

nepřihlášení

 
Zdroj: podklady klubu ŠSK Beskydy a ZŠ Janovice; vlastní zpracování 

 

Pro zjištění dispozic, které Janovice BMV nabízí, slouží SWOT analýza, která hodnotí 

mimo jiné konkurenci, případně poukazuje na využitá či nevyužitá místa v rámci spolupráce 

projektu a školy nebo obce: 

Tabulka 11: SWOT analýza ZŠ Janovice 
 

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• vybavení tělocvičny 

• pozitivní zájem dětí 

• pozitivní zájem školy 

• obsazena pozice 

koordinátora, asistenta i 

trenéra místním 

učitelem 

• 2 externí trenéři 

pracující na projektu 

• motivační program 

zvyšující zájem dětí 

• převaha chlapců nad 

dívkami 

 



 39 

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• pozitivní reference 

• tradice sportu v obci 

• vzdálenost od Frýdku-

Místku především 

v případě nominací na 

krajský turnaj BMV 

• dostupná výše školného 

s možností rozložení 

splátky 

 

 

• konkurence z řad jiných 

kroužků 

• finanční výdaje na jiné 

aktivity 

• životní styl: „uspěchaná 

doba“, nabitý program 

dětí a převažující zájem 

o televizi, počítač atd. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

ZŠ TGM, Frýdlant nad Ostravicí 

Základní škola TGM je jednou ze škol nacházejících se v malém městečku Frýdlant 

nad Ostravicí, které se rozkládá mezi řekou Ostravicí a horou Ondřejník. Základní škola je 

úplná devítiletá a součástí budovy je rovněž gymnázium. 

 

V minulosti již byla snaha na škole otevřít volejbalový kroužek na principu projektu 

BMV, bohužel se to shodou okolností nepodařilo, přesto díky pozitivnímu ohlasu po náboru 

v jednotlivých třídách a zapojením dvou učitelek prvního stupně, mohl být kroužek v říjnu 

2011 otevřen. Z důvodu vytíženosti tělocvičny bylo kroužku ve školním roce 2011/2012 

zpřístupněných pouhých 60 min, a to každé úterý od 14 hod do 15 hod. Navzdory vzniklé 

situaci se do kroužku přihlásilo celkem 28 dětí. Vysoký počet dětí, které o kroužek projevily 

zájem, svědčí o kvalitní náplni a vhodnosti cvičení, což projektu otevírá dveře i do budoucna. 

Díky velké tělocvičně vysoký počet neohrožuje kvalitu tréninků na úkor kvantity. Přesto 

v průběhu prvního pololetí bylo osloveno zhruba 10 talentovanějších zájemců a byl jim 

doporučen „náročnější“ trénink na „sousední“ škole Komenského. První stupeň základní 

školy TGM navštěvuje celkem 298 dětí. Konkrétní rozdělení dle jednotlivých tříd je 

následující: 
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Tabulka 12: Počet žáků prvního stupně studujících ve školním roce 2011/2012 
 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník ∑ 

Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci  

25 38 29 31 32 26 34 35 30 18 298 

 
Zdroj: podklady ZŠ TGM; vlastní zpracování 

 

V grafickém znázornění celkového počtu žáků, kteří o kroužek zájem projevili 

k žákům nepřihlášených, bylo dosaženo těchto výsledků: 

 

Graf 3: Přehled přihlášených a nepřihlášených dětí do kroužku BMV 

9%

91%

TGM 2011/2012

přihlášení

nepřihlášení

 
Zdroj: podklady klubu ŠSK Beskydy a ZŠ TGM; vlastní zpracování 

 

Ačkoli hodnota 9% se nezdá být příliš vysoká, je počet přihlášených do kroužku 

vysoce nad průměrem. Do budoucna doufáme, že na škole bude otevřeno více kroužků a bude 

zarezervováno více prostoru v tělocvičnách školy. 

Z důvodu zjištění silných a slabých stránek, případně příležitostí a hrozeb  

byla sestavena SWOT analýza pro konkrétní podmínky dané školy: 
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Tabulka 13: SWOT analýza ZŠ TGM 
 

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• zájem ze stran učitelů 

prvního stupně 

• dvě prostorné 

tělocvičny 

• zapojení učitele 

prvního stupně na 

pozici koordinátora, 

asistenta a také 

trenéra 

• zapojení žáků vyšších 

ročníků do 

tréninkového procesu 

jako asistentů 

• motivační program 

stimulující zájem dětí 

o sportování 

• velký počet 

talentovaných dětí 

(především chlapců), 

které z různých 

důvodů o kroužek 

neprojevili zájem 

• vytíženost tělocvičny 

• základní vybavenost 

• prostory tělocvičny 

jsou před 

rekonstrukcí 

• velká fluktuace tříd 

v prostorách 

tělocvičny 

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• možnost spolupráce 

s dívčím 

volejbalovým klubem 

VK Beskydy 

• tradice sportu a 

především volejbalu 

ve městě 

• spolupráce s žáky 

gymnázia – možná 

praxe pro zájemce o 

pedagogické studium 

na VŠ  

• konkurence jiných 

sportovních klubů, 

např. stolní tenis, 

fotbal, gymnastika, 

atletika a další 

• finanční výdaje na 

jiné aktivity 

• životní styl: 

„uspěchaná doba“, 

nabitý program dětí a 

převažující zájem o 

televizi, počítač atd. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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ZŠ Komenského, Frýdlant nad Ostravicí 

Základní škola Komenského se nachází nedaleko centra města Frýdlant nad Ostravicí. 

Škola je úplná, devítiletá. Součástí školy je odloučené pracoviště na Nové Vsi, kde je pouze 

stupeň první.  

 

Realizace projektu Beskyďáček byla na škole poprvé již ve školním roce 2010/2011. 

Jeden z hlavních důvodů dřívější návštěvy byla již existující spolupráce se školním 

 volejbalovým kroužkem. První kolo náboru proběhlo začátkem druhého pololetí školního 

roku 2010/2011, avšak nesetkalo se s vysokým zájmem. Příčinou byl především nabitý 

harmonogram dětí a jejich účast v jiných, již probíhajících kroužcích. Druhé kolo náboru bylo 

naplánováno na začátek školního roku 2011/2012. Nábor byl proveden pro všechny třídy 

prvního stupně. Do kroužku se přihlásilo 24 dětí. Trénink Barevného minivolejbalu byl 

otevřen pro tuto skupinu každé pondělí od 14.00 do 15.30 hodin. Tréninková jednotka 

v objemu 90 minut týdně je pro děti tohoto věku optimální. Díky předcházejícím kroužkům 

školního volejbalu, uvolnila škola ještě termín ve čtvrtek ve stejnou dobu. Tato tréninková 

jednotka je nadále vedena trenéry ŠSK Beskydy ve spolupráci s paní učitelkou Mgr. Evou 

Kubačákovou, která je zároveň koordinátorkou a trenérkou v projektu Beskyďáček  

pro Základní školu Komenského. Čtvrteční trénink je určen nejen pro starší žáky a 

volejbalisty ZŠ Komenského, ale i pro šikovnější děti, které se letos přihlásily do 

Beskyďáčku. Skupinu tedy tvoří jak žáci druhého stupně ZŠ Komenského, tak i žáci 4 a 5. 

tříd jak ze základní školy Komenského, tak i TGM.  

Snahou klubu bylo otevřít tréninkovou skupinu také v Nové Vsi, ale v letošním 

školním roce se to prozatím nepodařilo. Nutností pro otevření kroužku na dané škole je 

přítomnost styčného pracovníka školy přímo v tělocvičně, což v Nové Vsi nebylo možné, 

přesto si děti mohly vyzkoušet pár cvičení nejen na náboru, ale také ve vybraných hodinách 

tělesné výchovy.  

První stupeň Základní školy Komenského navštěvuje celkem 173 dětí. Konkrétní 

rozdělení dle jednotlivých tříd je následující: 
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Tabulka 14: Počet žáků prvního stupně studujících ve školním roce 2011/2012 
 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník ∑ 

Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci  

20 17 9 22 16 17 11 21 17 22 173 

Zdroj: podklady ZŠ Komenského; vlastní zpracování 
 

V grafickém znázornění celkového počtu žáků, kteří o kroužek zájem projevili 

k žákům nepřihlášených, bylo dosaženo těchto výsledků: 

Graf 4: Přehled přihlášených a nepřihlášených dětí do kroužku BMV 

14%

86%

KOMENSKÝ 2011/2012

přihlášení

nepřihlášení

 
Zdroj: podklady klubu ŠSK Beskydy a ZŠ Komenského; vlastní zpracování 

Počet přihlášených dětí ve výši 12% je poměrně pozitivní. Do budoucna doufáme,  

že se zájem o kroužek barevného minivolejbalu nesníží, že zůstane na stejné úrovni, nebo  

se v lepším případě ještě zvýší. Aby byla udržena stávající úroveň, případně došlo v budoucnu 

k mírnému vzestupu, byla na základě dostupných informací sestavena SWOT analýza: 
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Tabulka 15: SWOT analýza ZŠ Komenského 

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• velké prostory 

v tělocvičně 

• dlouhodobě zajištěná 

rezervace tělocvičny 

pro potřeby kroužku 

• zapojení učitele 

prvního stupně na 

pozici koordinátora, 

asistenta a také 

trenéra  

• motivační program 

stimulující zájem dětí 

o sportování 

• zájem o organizování 

turnajů BMV (např. 

vánoční turnaj, 

velikonoční turnaj…) 

• převažuje počet dívek 

nad chlapci 

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• možnost spolupráce 

s dívčím 

volejbalovým klubem 

VK Beskydy 

• tradice sportu a 

především volejbalu 

ve městě 

 

• konkurence jiných 

sportovních klubů, 

např. stolní tenis, 

fotbal, gymnastika, 

atletika a další 

• finanční výdaje na 

jiné aktivity 

• životní styl: 

„uspěchaná doba“, 

nabitý program dětí a 

převažující zájem o 

televizi, počítač atd. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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ZŠ a MŠ Karla Svolinského 

Základní a mateřská škola Karla Svolinského se nachází v obci Kunčice  

pod Ondřejníkem, která se nachází v půvabném úbočí Ondřejníku v Moravskoslezském kraji. 

Základní škola nabízí všestranné vzdělávání pro děti od 6 do 15 let.  

 

Realizace projektu BMV odstartovala v druhé polovině srpna první návštěvou ředitele 

školy, kterému byla přiblížena vlastní náplň kroužku. Z důvodu vzdálenosti Kunčic  

od Frýdku-Místku byla prosba klubu zapojit hned ze startu některého z učitelů základní školy 

do procesu tréninků. Ředitelem byla navržena paní učitelka Fišerová, která mimo jiné má 

vlastní zkušenosti s volejbalem. Začátkem školního roku 2011/2012 se uskutečnil nábor  

a v říjnu 2011 byl otevřen kroužek, který probíhá každý čtvrtek od 14.10 do 15.40 hodin.  

 

Celkový počet dětí, které o kroužek projevily zájem, bylo 27. V prvním pololetí byl 

kroužek plně pod taktovkou paní učitelky Fišerové. Od druhého pololetí spolu s realizací 

motivačního programu došlo ke zdvojení trenérského tandemu. O kroužek navíc projevili 

zájem i samotní rodiče a na konci února 2012 se do tréninkového procesu na pozici dalšího 

asistenta zapojila jedna maminka, která má také zkušenosti s volejbalem.  

 

Pro hrubé vyhodnocení bylo zjištěno, že první stupeň školy navštěvuje celkem 94 dětí. 

Bližší rozdělení je k dispozici v níže uvedené tabulce a v grafu je procentuální srovnání počtu 

dětí, které kroužek navštěvují vzhledem k dětem, které zájem o BMV neprojevily. 

 

Tabulka 16:Počet žáků prvního stupně studujících ve školním roce 2011/2012 
 

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída ∑ 

Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci  

10 13 15 9 12 5 8 6 9 7 94 
 

Zdroj: podklady ZŠ Kunčice; vlastní zpracování 
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Graf  5: Přehled přihlášených a nepřihlášených dětí do kroužku BMV 
 

29%

71%

KUNČICE 2011/2012

přihlášení

nepřihlášení

 
Zdroj: podklady klubu ŠSK Beskydy a ZŠ Kunčice; vlastní zpracování 

 

V rámci analýzy prostředí školy a obce byly sestaveny silné a slabé stránky spolu 

s příležitostmi a hrozbami formou SWOT analýzy. V rozboru bylo dosaženo následujících 

výsledků: 

Tabulka 17: SWOT analýza ZŠ Kunčice 
 

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• zájem dětí již od první 

třídy 

• zapojení učitele prvního 

stupně na pozici 

koordinátora, asistenta 

a také trenéra  

• motivační program 

stimulující zájem dětí o 

sportování  

• nízká konkurence 

jiných sportovních 

kroužků ve škole 

• zájem o kroužek z řad 

rodičů a aktuální 

zapojení jedné 

maminky do procesu 

tréninku 

• převažuje počet dívek 

nad chlapci 
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VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• tradice volejbalu v obci • finanční výdaje na jiné 

aktivity 

• vzdálenost od Frýdku-

Místku především 

v případě nominací na 

krajský turnaj BMV 

• životní styl: „uspěchaná 

doba“, nabitý program 

dětí a převažující zájem 

o televizi, počítač atd. 

Zdroj: vlastní zpracování 

ZŠ Čeladná 

Základní škola se nachází v malebné vesnici Čeladná ležící v samém srdci Beskyd. 

Čeladná patří k nejatraktivnějším místům v regionu. Jedním z faktorů jsou nedávné investice 

ve výši až miliardy korun především do infrastruktury cestovního ruchu, ale také do bydlení  

a doprovodných služeb. Základní škola v Čeladné je otevřena jak pro první, tak i pro druhý 

stupeň. 

 

Základní škola, jako jediná na Frýdlantsku, disponuje nádhernou moderní halou, která 

slouží nejen pro potřeby školy. Díky možnostem, které nová hala nabízí, je snahou klubu 

realizovat v místě více klubových akcí než jen tréninky Barevného minivolejbalu. Klub ŠSK 

Beskydy spolu s Českým volejbalovým svazem uspořádal v Čeladné v roce 2011 mezinárodní 

seminář trenérů volejbalu mládeže. Letos, v červnu 2012, se díky úspěšnosti bude konat již 

druhý ročník. Mimo jiné klub v Čeladné ve školním roce 2010/2011 uspořádal kemp 

Barevného minivolejbalu, který je určitou nadstavbou tréninků Beskyďáčku. Navzdory všem 

akcím, které proběhly, nebo jsou v budoucnu v plánu, se bohužel nepodařilo ve škole 

implementovat základní kroužek BMV. Jednou z příčin mohla být absence náboru pro první 

stupeň, neboť jsme očekávali, že díky akcím, které klub v místě pořádá, rodiče osloví, zaujme 

a vytvoří se tak jedna z nejpočetnějších skupin v oblasti. Děti byly s náplní kroužku 

seznámeny jak na prvním ročníku čeladenského kempu, tak i na semináři určeném pro učitele 

prvního stupně základních škol, kde tvořily demonstrativní skupinu. Kroužek BMV  

se dočasně podařilo otevřít v průběhu prvního pololetí školního roku 2011/2012 na přání 
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některých rodičů, ale neaktivní přístup školy způsobil nízkou účast, a proto byl kroužek 

počátkem druhého pololetí pro vysokou nákladovost ukončen.  

 

Ve školním roce 2011/2012 se počet oficiálně přihlášených dětí vyšplhal na mizivou 

hodnotu 6 a tudíž se k celkovému počtu žáků studujících na základní škole nevyvinul vůbec 

pozitivně, o čemž svědčí následující tabulka a graf. Některé příčiny jsou uvedeny ve SWOT 

analýze a snahou klubu je do budoucna zhodnotit situaci jinak a najít nové cesty, abychom již 

v nastávajícím školním roce 2012/2013 mohli kroužek znova otevřít. 

 

Tabulka 18: Počet žáků prvního stupně studujících ve školním roce 2011/2012 
 

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída ∑ 

Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci  

12 11 9 10 9 10 7 13 15 6 102 

Zdroj: podklady ZŠ Čeladná; vlastní zpracování 

 
Graf  6: Přehled přihlášených a nepřihlášených dětí do kroužku BMV 

 

6%

94%

ČELADNÁ 2011/2012

přihlášení

nepřihlášení

 
 

Zdroj: podklady klubu ŠSK Beskydy a ZŠ Čeladná; vlastní zpracování 
 

Rozbor silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb je zobrazen v následující 

SWOT analýze: 
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Tabulka 19: SWOT analýza ZŠ Čeladná 

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• nová moderní 

víceúčelová hala 

• zájem některých 

rodičů o realizaci 

kroužku 

• neaktivní přístup 

školy 

 

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• příliv investic do 

infrastruktury 

cestovního ruchu 

obce 

• příliv investic do 

bydlení a 

doprovodných služeb 

• podnikatelské zázemí 

a příznivá politická 

situace 

• součinnost moderního 

zázemí a prostředí 

obce je optimální pro 

organizaci i jiných 

klubových akcí než 

jen BMV 

• finanční výdaje na 

jiné aktivity 

• vzdálenost od 

Frýdku-Místku, 

především v případě 

nominací na krajský 

turnaj BMV 

• životní styl: 

„uspěchaná doba“, 

nabitý program dětí a 

převažující zájem o 

televizi, počítač atd. 

• konkurence z řad 

jiných zájmových 

kroužků a sportů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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ZŠ Pstruží 

Základní škola se nachází v obci Pstruží, která se rozléhá v údolí mezi Lysou horou  

a Ondřejníkem. Obec Pstruží se díky nízkému počtu obyvatel řadí k malým obcím, proto je 

také základní škola určena pouze pro první stupeň výuky. 

 

Díky volejbalové tradici, kterou je obec Pstruží známá, bylo maximální snahou klubu 

vytvořit pro školní děti kroužek Barevného minivolejbalu stejně jako na školách v okolí. 

V srpnu 2011 po schůzce ve škole vše nasvědčovalo hladkému průběhu. Začátkem září 2011 

proběhl na škole nábor pro všechny třídy a byly rozdány přihlášky. Bohužel nové změny  

se začátkem nového školního roku a s tím související výdaje za jiné aktivity způsobily 

minimální, téměř žádný zájem. Dalším problémem byla absence místního učitele, který  

by měl zájem pracovat přímo v tělocvičně. Rozhodování o tom, zda kroužek otevřít či ne, 

trvalo delší dobu, a proto se nakonec v prvním pololetí dohodlo pár návštěv tělesné výchovy. 

Tento krok, dá se říct, se vyplatil. Zpestření hodin se dětem líbilo a náplň navíc oslovila paní 

učitelku, která tělesnou výchovu vyučuje, tudíž jsme po vzájemné dohodě, přistoupili 

k rozhodnutí o druhý pokus otevření kroužku. Dětem byly opět rozdány přihlášky a prostor 

v tělocvičně byl od února 2012 k dispozici každé úterý od 12.45 do 14.15. Do kroužku  

se prozatím přihlásilo méně než deset dětí, avšak postupně se kroužek naplňuje. Není 

předpoklad, že v letošním školním roce dosáhne účast optimální výše 15 dětí na tréninkovou 

jednotku, ale tímto krokem jsme si otevřeli dveře do nastávajícího školního roku 2012/2013.  

 

V následující tabulce je přiblížen počet dětí v jednotlivých třídách a graf poukazuje na 

počet dětí, které se do kroužku oficiálně přihlásily vzhledem k dětem, které prozatím váhají 

nebo o kroužek zájem neprojevily. Stav oficiálně přihlášených je k datu 15. 3. 2012.  
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Tabulka 20: Počet žáků prvního stupně studujících ve školním roce 2011/2012 
 

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída ∑ 

Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci Dívky Chlapci  

2 5 3 7 2 4 6 5 3 7 44 
 

Zdroj: podklady ZŠ Pstruží; vlastní zpracování 

Grafické znázornění slouží k rychlé komparaci dat. Projekt Barevného minivolejbalu 

je na ZŠ Pstruží v druhém pololetí školního roku 2011/2012 v počátcích, o čemž svědčí 

dosažená čísla.  

Graf  7: Přehled přihlášených a nepřihlášených dětí do kroužku BMV 
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82%

PSTRUŽÍ 2011/2012

přihlášení

nepřihlášení

 
Zdroj: podklady klubu ŠSK Beskydy a ZŠ Pstruží; vlastní zpracování 

Chce-li klub v příštím školním roce 2012/2013 docílit navýšení počtu přihlášených 

dětí, musí se zaměřit na určitá fakta, která v letošním školním roce zabránila plynulé 

implementaci projektu do školy. Následující SWOT analýza zobrazuje některé prvky, jež 

charakterizují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby: 
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Tabulka 21: SWOT analýza ZŠ Pstruží 

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• obsazena pozice 

koordinátora i 

asistenta 

• otevření kroužku až 

v druhém pololetí a 

s tímto související 

nízký počet 

přihlášených dětí 

 

VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• tradice volejbalu v 

obci 

• finanční výdaje na 

jiné aktivity 

• vzdálenost od 

Frýdku-Místku, 

především v případě 

nominací na krajský 

turnaj BMV 

• životní styl: 

„uspěchaná doba“, 

nabitý program dětí a 

převažující zájem o 

televizi, počítač atd. 

• konkurence z řad 

jiných zájmových 

kroužků a sportů 

• velikost školy a obce 

a s tímto související 

nízký počet 

studujících dětí 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.3.4 Komparace škol  

Podkapitola o komparaci škol je vytvořena z důvodu přehlednosti v rámci pololetní 

evaluace a je zaměřena na data, která mají určit, je-li otevřený kroužek v místě efektivní  

a zároveň poukazuje na poměr přihlášených chlapců k děvčatům na jednotlivých školách. 

Graf 8: Komparace přihlášených dívek a chlapců jednotlivých škol 
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Zdroj: ZŠ mikroregionu Frýdlant n/O; vlastní zpracování 

3.3.5 Motivační program 2012  

Základní osnovou tréninkové jednotky pro zájemce Barevného minivolejbalu jsou 

cvičení zaměřená na obratnost a koordinaci s návazností na základní prvky volejbalu. 

Nadstavbou projektu je však nutnost děti zaujmout a probudit v nich hravost. Jedním 

z hlavních úkolů trenéra je vytvořit u svých svěřenců vztah ke sportu, a to cestou spontánní  

a emocionální. Za úspěch lze považovat, když děti odchází z tréninku s tím, že se těší na 

trénink další. Zaměření na výkon a výsledky nehrají v této kategorii prim.  

 

 V rámci zpestření tréninkových jednotek a prohloubení zájmu u dětí byl na začátku 

druhého pololetí spuštěn motivační program pro všechny, kteří se do frýdlantského 

Beskyďáčku ve školním roce 2011/2012 přihlásili. Základním principem programu je 

dlouhodobé sbírání bodů v rámci tréninkové jednotky. Body za jednotlivé tréninky jsou 

zapisovány do speciálních seznamů, jejichž součet je vždy měsíčně odevzdáván 

koordinátorům dané školy a zveřejňován na nástěnkách školy věnovaných Barevnému 
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volejbalu. Nástěnky slouží jako propagace projektu, klubu i sponzora, který na motivačním 

programu participuje. Základní koncepcí je pět pater pyramidy, kdy každé patro má svou 

úroveň bodů, která je-li hráčem dosažena, tak vzniká nárok na zisk věcné ceny darované 

sponzorem. 

 

Hlavním sponzorem motivačního programu 2012 je rekreační centrum Sepetná, jež  

se nachází v samém srdci Beskyd, na úpatí Lysé hory ve vesnici Ostravice. Věcné ceny  

do motivačního programu byly navrženy a dohodnuty na základě smlouvy o reklamě. Jedná 

se především o využití služeb poskytovaných rekreačním centrem. Hodnota darovaných cen 

je ve výši 50 500,- Kč. Tato částka byla na základě smlouvy oběma subjekty vyfakturována. 

Smlouva nadále zaručuje oběma stranám vzájemnou propagaci. Kopie smlouvy o reklamě  

a kopie faktur jsou k nalezení v příloze č. 2 a č. 3.  

 

Jedním ze základních principů projektu je synergie Barevného minivolejbalu 

s kulturou školy. Motivační program je jedním z možných kroků, jak tuto spolupráci posílit. 

Díky nástěnce, která se v jednotlivých školách nachází v centru prvního stupně, je zajištěna 

důležitá propagace nejen průběžných výsledků, ale také připravovaných akcí. Na nástěnce 

jsou zveřejněna loga obou subjektů, rekreačního centra Sepetná a volejbalového klubu ŠSK 

Beskydy. Velkou odměnou pro malé sportovce může být také pocit sounáležitosti,  

který je podpořen fotkami a měsíčním vyhlášením nejlepšího hráče dané skupiny. 

 

Obrázek 6: Logo sponzora motivačního programu 2012 
 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: www.sepetna.cz  
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3.3.6 Dodatečné finanční zajištění projektu 

Životaschopnost každého projektu je nutně závislá na jeho finančním zajištění. 

Finanční nároky na sledovaný projekt jsou relativně nízké, neboť se z větší části podařilo 

vyhnout stěžejním výdajům v podobě nájmů tělocvičen a hal. Hlavní výdaje související 

s projektem aktuálně představují tyto položky:  

• odměny trenérů, asistentů a koordinátorů, 

• materiální zabezpečení skupin. 

V předcházejících dvou letech patřily mezi velké výdajové položky i pravidelně pořádané 

kempy. Aktuálně se však situace mění, neboť akce podobného typu směřují k ekonomické 

vyrovnanosti a výhledově by i kempy měly být také jedním ze zdrojů příjmů. 

Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti projektu je velmi nutné nalézt finanční zdroje  

na zdánlivě nepřímo související výdaje, jako jsou motivační a prožitkové programy pro děti  

a kampaň směřující k implementaci BMV do školních vzdělávacích programů daných škol.  

Má-li být projekt obecně aplikovatelný, pak musí být nalezena cesta k dalším subjektům, 

které by mohly Barevný minivolejbal podpořit.  

Sám Beskyďáček je toho nejlepším příkladem a ekonomická analýza činnosti to jasně 

dokazuje. V prvním roce tvořily jiné zdroje než ŠSK Beskydy asi 30 % nákladů. Letošní 

školní rok 2011/12 se chýlí do posledního čtvrtletí a situace je přibližně opačná, pouhých  

25 % nákladů jde z rozpočtu ŠSK Beskydy. Dodatečné finance plynoucí do projektu jsou 

následující: 

• ČVS a jeho program Sportovních středisek, 

• Středisko volného času Klíč Frýdek-Místek,  

• Sportovní fond Magistrátu města Frýdku-Místku, 

• prostředky na podporu sportu města Frýdlantu nad Ostravicí, 

• krajský volejbalový svaz MSK. 

 

V řešení jsou do budoucna také tyto finanční prostředky: 

• výnosy z hazardního průmyslu, 

• granty a projekty velkých společností a EU, 

• finanční dary fyzických a právnických osob 
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4 Shrnutí výsledků analýzy 

Volejbal patří mezi kolektivní sporty, kde platilo po celé generace, že s přípravou nelze 

začínat dříve než ve čtvrté či páté třídě. Současně je obrovským problémem volejbalu,  

že se děti musí hodně dlouho učit, než se dostanou ke hře. To zvláště u chlapců vedlo a vede 

dlouhodobě k poklesu zájmu o volejbal. Volejbal však není ohrožen pouze tímto 

psychologickým faktorem, ale je třeba uvést další příčiny, které snižují zájem jak o tento 

sport, tak o sport obecně, a to bez rozdílu pohlaví: 

 

• nepříznivý demografický vývoj naší společnosti, 

• spotřební způsob života, který nemotivuje děti k pravidelnému pohybu, 

• fenomén hry a soutěživosti je v mnohých případech nahrazen hrami počítačovými, 

• rostoucí trend obezity ohrožující i dětskou populaci. 

 

Možným řešením, jak eliminovat výše uvedené problémy a zvýšit tak zájem dětí o sport, 

zejména o volejbal, se stala myšlenka realizace projektu Beskyďáčku, jehož hlavní náplň je 

zakládána na pohybovém vyžití. Projektu Beskyďáček, který byl pro první skupiny otevřen 

v září 2010, předcházel projekt Děti v pohybu z roku 2009. Projekt Děti v pohybu byl určen 

pro děti školních družin základních škol Frýdku-Místku, které mohly v daných termínech 

navštěvovat pronajatou tělocvičnu ISŠ TGM ve Frýdku nebo klubovou halu SPŠ v Místku. 

Z organizačních důvodů se však ukázala forma docházení dětí za cvičením do tělocvičen 

jinde jako nefunkční, proto se klub ŠSK Beskydy rozhodl vyškolit další pracovníky  

a od počátku roku 2010 fundovaní trenéři docházejí do tělocvičen jednotlivých škol, jejichž 

vedení bylo seznámeno s filosofií projektu a rozhodlo se ji sdílet. 

 

Společná filosofie zahrnuje následující strukturu: 

1. Celý projekt je zaměřen na vytváření pohybové kultury se zvláštním zřetelem na 

míčovou techniku směřující k minivolejbalu. 

2. Snahou klubu je na každé škole maximálně respektovat místní specifika. 

3. Velký důraz je kladen na důkladné vzdělávání trenérů, přičemž praktická cvičení 

vychází ze zkušeností nynějšího metodika a šéftrenéra klubu Ivana Pelikána, který 

dlouhou dobu působil jako hráč a trenér v Belgii. Mimo jiné klub dlouhodobě 

spolupracuje s Volejbalovou akademií Zdeňka Haníka (předsedou Českého 

volejbalového svazu), jehož metodika práce s těmi nejmenšími stojí na podobných 
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základech. Za optimální je považována práce v tandemech, kdy jeden z dvojice je 

garantem naplňování metodiky projektu a druhým členem je člověk z dané školy, 

jehož hlavním úkolem je zajišťovat kontinuitu s děním ve škole. [31] 

 

Název projektu Beskyďáček je úzce spojován s názvem Barevného minivolejbalu, který 

je pro děti velmi blízký a atraktivní. Díky barevným motivům mají malí sportovci vnitřní 

motivaci profesně růst a zůstat u minivolejbalu co nejdéle. Pracovníci klubu mimo klasické 

tréninky pořádají pro přihlášené děti mnoho dalších akcí, jako jsou krajské či školní turnaje 

nebo speciální kempy, jejichž fotografie jsou k nalezení v příloze číslo 4.  

 

Aktuálně projekt funguje druhým rokem na téměř všech základních školách ve Frýdku-

Místku a v letošním školním roce 2011/2012 nově expandoval na základní školy 

v mikroregionu Frýdlantska, což bylo hlavní náplní této diplomové práce. Na projektu  

se rozhodlo spolupracovat sedm z deseti oslovených škol. Klub zaznamenal v průběhu 

školního roku 2011/2012 nárůst počtu přihlášených dětí v kroužcích ve Frýdlantu  

nad Ostravicí a okolí až na hranici 150 a současně s počtem dětí, které sportují na školách  

ve Frýdku-Místku, čítá celkový počet zhruba 350 malých sportovců. Novinkou pro obě 

oblasti byl administrativní vstup pod středisko volného času Klíč, což přineslo mírné snížení 

výdajových povinností pro klub ŠSK Beskydy. Projekt zároveň vstoupil do podvědomí široké 

veřejnosti, a to je pozitivní jak pro splnění podmínek vstupu do Centra sportu města Frýdek-

Místek, tak pro zisk dotací a grantů, případně finančních či jiných darů ze stran soukromých 

subjektů.  

 

Faktor úspěchu projektu vychází primárně z jeho filosofie a souvisí s myšlenkou,  

že Barevný minivolejbal by neměl být vnímán jako jeden z dalších kroužků, ale měl by se stát 

součástí vnitřní kultury zainteresovaných škol. O tom, zda je projekt takto školami vnímán, 

vypovídají názory cíleně vybraných osob, které odpověděly na pět stěžejních otázek. 

Hodnocení se týkalo vlastního zapojení do projektu, problematiky náročnosti na lidské zdroje 

a celkové ekonomické náročnosti. Ve většině názorů došlo ke shodě, neboť projekt opravdu 

vyžaduje dostatečný lidský kapitál, přičemž určitě stojí za to, vynaložit snahu k jeho nalezení. 

Nákladovost projektu je minimální a názory na vlastní zapojení byly ryze individuální,  

ale ve větší míře pozitivní. 
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5 Závěr 

Hlavním smyslem projektu Barevného minivolejbalu je děti zabavit a obohatit je o nové 

pohybové zážitky, přičemž je respektován jejich věk a somatický vývoj již od první třídy 

prvního stupně. Díky pravidelným pohybovým aktivitám a atraktivitě cvičení je velká šance 

oslovit spoustu dětí. Aby byl projekt efektivní, je nutná jeho soběstačnost, což je velice 

náročné na lidské síly, a proto je obrovskou snahou klubu oslovit další zájemce z řad rodičů, 

pracovníků škol a místní komunity, kteří by mohli v budoucnu na projektu spolupracovat a 

trvale jej udržovat.  

 

Projekt má za úkol podporovat u dětí a mládeže zdravý životní styl a minimalizovat 

sociálně patologické jevy, přičemž dále z realizace projektu by měly profitovat i volejbalová 

hnutí, neboť na konci projektu je velká pravděpodobnost, že do oddílu budou přicházet 

pohybově vybavení hráči, kteří ovládají nejen individuální herní činnosti, ale také součinnost 

a spolupráci. 

 

Diplomová práce je zaměřena na expanzi projektu do základních škol ve Frýdlantu nad 

Ostravicí a jeho okolí. V první kapitole je z teoretického hlediska vysvětlena použita 

metodika a druhá kapitola zahrnuje konkrétní kroky realizace, které byly v průběhu školního 

roku 2011/2012 provedeny. Při zpracování diplomové práce bylo čerpáno z odborné literatury 

vztahující se zejména k manažerským metodám a technikám. Ke zpracování analýzy projektu 

byla využita data volejbalového klubu ŠSK Beskydy o. s. a konkrétních základních škol 

 

Tento poměrně úspěšný expanzivní růst projektu, o kterém svědčí nové zapojení 

základních škol na Frýdlantsku a v jeho okolí, je, dle mého názoru, splněným cílem 

diplomové práce. Na implementaci tohoto projektu jsem se za markantní pomoci předsedy 

klubu Miloslava Chrobáka osobně angažovala. Mé zapojení v projektu je souběžně na 

pozicích hlavního trenéra pro konkrétní tréninkové skupiny a dále jako koordinátorka skupin 

jednotlivých škol. Realizace projektu ve Frýdlantě nad Ostravicí a jeho spádových oblastech 

je základním pilířem pro revitalizaci dívčího volejbalu a obnovení volejbalu chlapeckého. 
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V Ostravě, dne 27. dubna 2012  
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