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1 Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku organizace sportovní akce Setkání 

Rokytnic 2011. Jedná se o největší sportovní akci, která se v obci Rokytnice nad Vláří a jejím 

okolí koná. V roce 2011 se konal již 38. ročník turnaje, který se odehrál v termínu  

24. – 26. 6. 2011. Setkávají se zde občané z pěti stejnojmenných obcí Rokytnice z ČR, kteří 

mezi sebou soutěží ve třech sportovních disciplínách. Nejstarší a nejoblíbenější z nich je 

fotbalový turnaj, který vždy přiláká nejvíce fanoušků, a to nejen místních, ale i diváky 

z okolních vesnic. Další dva sporty, ve kterých mezi sebou občané Rokytnic soutěží jsou 

turnaj ve stolním tenise, který si ještě nezískal tak velkou oblibu u diváků jako soutěž 

v požárním sportu, která se v našem okolí v posledních letech stává stále oblíbenější i díky 

mnoha soutěžím, jež jsou pořádány několikrát v roce. 

Autorka této bakalářské práce žije v Rokytnici nad Vláří již od narození, v dětství byla 

ovlivněna fotbalem, který zde hrála za žáky i za dívčí fotbalové družstvo a je členkou místní 

tělovýchovné jednoty (dále jen TJ) Sokol Rokytnice, která byla hlavním organizátorem 

Setkání Rokytnic 2011. Díky tomu, že je autorka členkou TJ Sokol Rokytnice a jelikož se 

aktivně podílí na dění obce, měla možnost účastnit se organizace Setkání Rokytnic a mohla 

nahlédnout do zákulisí turnaje. Získání informací a materiálu pro zpracování bakalářské práce 

tudíž vyplynulo z jejích praktických poznatků a docílila jich také díky ostatním 

organizátorům, kteří byli obeznámeni s jejímm zájmem o tuto akci a věděli, že ji chce 

zpracovat. 

Práce bude obsahovat tři hlavní části a to teoreticko-metodickou část,  

aplikačně-ověřovací část a část s výsledky šetření, návrhy a doporučeními.  

V teoreticko-metodické části budou vysvětleny klíčové pojmy, které budou považovány za 

stěžejní pro aplikačně-ověřovací část této bakalářské práce. Aplikačně-ověřovací část se bude 

věnovat analýze organizace sportovní akce Setkání Rokytnic 2011.  Třetí část bude obsahovat 

výsledky šetření, které budou zjištěny pomocí výzkumných metod a technik a dále budou 

nastíněny návrhy a doporučení. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat sportovní akci Setkání Rokytnic 2011, kde 

z výsledků šetření budou nabídnuty návrhy a doporučení pro budoucí organizaci 

podobných akcí. Výsledky šetření, náměty a doporučení budou předány předsedovi TJ Sokol 

Rokytnice nad Vláří a starostovi obce, kteří během poskytování informací o tuto práci 
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požádali, neboť se chtějí také pokusit o zlepšení organizace akce a zefektivnění výsledků 

jejich práce. 

Pro dosažení cíle budou v práci použity výzkumné metody a techniky. Technika práce 

s dokumenty, rozhovor s manažerem akce a metoda strategické analýzy - SWOT analýza. 
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2 Teoretické vymezení pojmů 

V teoreticko-metodické části jsou uvedeny klíčové pojmy, které jsou považovány za 

stěžejní pro aplikačně-ověřovací část této bakalářské práce. 

2.1 Sport 

Sport je pokládán za složku tělesné kultury, která je součástí kultury obecné. Jedná se  

o souhrn a tvorbu norem a hodnot v pohybové oblasti lidského těla, pohybového 

zdokonalování a hodnot v oblasti pohybové činnosti lidského těla. Jednotlivými složkami 

tělesné kultury jsou sport, tělesná výchova a tělocvičná rekreace [3]. 

Slovo „sport“ vychází z latinského „disportare“ což znamená – bavit se, trávit příjemně 

volný čas. V anglo-francouzštině se začal ve 14. století používat pojem „disport“, který 

znamená zábavu, uvolnění [3]. 

Pokud se jedná o definici sportu, tak její výběr není vůbec jednoduchý. Definic sportu je 

mnoho a je složité určit, která je ta nejlepší a nejpřesnější. U každého autora, zabývajícího se 

tématem sport, najdeme jinou definici. Já jsem si vybrala definici, která je uvedena 

v Evropské Chartě sportu. Tato definice zní: „Všechny formy tělesné činnosti, které ať již 

prostřednictvím organizované účasti či nikoliv, si kladou za cíl projevení či zdokonalení 

tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích 

na všech úrovních“ [3].  

2.2 Management 

Pojem management je anglického původu. Tomuto pojmu terminologicky odpovídá 

české slovo „řízení“ a to především řízení podnikové ve smyslu řízení všech podnikových 

činností (např. prodej, výroba, vývoj, výzkum) [1]. 

V současné odborné literatuře neexistuje jednotná definice managementu.  Lze v ní najít 

desítky, ba stovky slovních vysvětlení a definic pojmu „management“. Tyto definice se snaží 

co nejpřesněji a nejvýstižněji vymezit jeho obsahovou náplň. Podle jednoho z klasiků této 

disciplíny P. F. Druckera je výklad pojmu „management“ zvláště nesnadný. Jedná se o pojem 

specificky americký a je obtížné ho výstižně přeložit do ostatních jazyků, dokonce i do britské 

angličtiny. Neoznačuje jen funkci, ale i lidi, kteří ji vykonávají a vyjadřuje nejen sociální 

postavení a jeho stupeň, ale také odbornou disciplínu a obor studia [2]. 
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Management má v odborné terminologii tři následující základní významy: 

• označuje vedoucí představitele organizace, 

• představuje určitý způsob vedení lidí a řízení organizačního celku, 

• je názvem předmětu studia a výzkumu [12]. 

Podle Lednického (2008, s. 5) „Management jako určitý způsob řídícího procesu lze 

definovat několika způsoby. Management je: 

• proces systematického provádění všech manažerských funkcí a efektivního využívání 

všech zdrojů podniku k dosažení stanovených podnikových cílů, 

• proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně a účinně 

dosahují předem určených cílů organizace při optimálním využívání poskytnutých 

zdrojů, 

• způsob jak vykonat uloženou práci prostřednictvím práce jiných, 

• umění jak dosáhnout cíle organizace rucemi a hlavami jiných lidí, 

• proces koordinace zdrojů a aktivit k zabezpečení funkce organizace.“ 

Z předchozího textu lze říci, že management je proces plánování, organizování, vedení  

i kontroly lidí a jejich činností uvnitř organizace způsobem, který zajišťuje dosažení 

stanovených cílů efektivní transformací vstupních zdrojů v požadované výstupy [12]. 

Management lze také chápat jako proces respektující zásady Analýzy „4E“, musí být 

zajištěny následující požadavky: 

• účelnost – dělání správných věcí, 

• účinnost – provádění věcí správným způsobem, 

• hospodárnost – realizace s minimálními náklady, 

• odpovědnost – provádění věcí spravedlivě a podle práva [12]. 

Cíle a úkoly managementu uskutečňují lidé – manažeři [4]. 

2.3 Manažer 

Tímto pojmem jsou označováni pracovníci s odpovědností za práci ostatních, kteří jsou 

vybaveni příslušnou pravomocí. Dá se říct, že se jedná o vedoucí, kteří řídí a vedou kolektiv 

pracovníků [12]. 
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V současné době je manažer definován hlavně jako profese a její nositel je zodpovědný 

za dosahování cílů svěřené mu organizační jednotky s využitím kolektivu spolupracovníků  

a poskytnutých zdrojů včetně tvůrčí účasti na stanovení cílů a jejich zajištění [12]. 

Rozeznáváme tři základní úrovně manažerů podle postavení v organizaci. Manažery 

dělíme na: 

• liniové – jedná se o níže postavené manažery, kteří odpovídají za vedení 

zaměstnanců při plnění jejich každodenních úkolů a řeší problémy běžného 

provozu, 

•  střední – jsou zodpovědní za řízení liniových manažerů, zajišťují taktickou 

koordinaci výkonu operativních činností, 

• vrcholové – jsou také nazýváni top manažery, jedná se o nejméně početnou 

skupinu manažerů, odpovídají za výkonnost organizace [12]. 

Dobrý manažer musí mít řadu potřebných vlastností, díky kterým může plnit náročné 

úkoly spojené s výkonem funkce. Manažerské vlastnosti můžeme rozdělit na vlastnosti 

vrozené a získané. Mezi vlastnosti vrozené patří touha po moci, schopnost empatie, 

organizace, vhodný temperament a potřebná inteligence. K vlastnostem získaným patří 

dovednosti získané praxí, potřebné znalosti získané studiem a dobrá fyzická i duševní kondice 

[12]. 

2.3.1 Manažerské role 

Jedná se o aktivity různorodého charakteru, které musí manažer vykonávat. Setkáváme 

se se třemi základními druhy rolí. Jsou to role interpersonální, informační, rozhodovací. 

• Interpersonální role – manažer v mezilidských vztazích vystupuje jako 

představitel, vedoucí a spojovatel. 

• Informační role – manažer zabezpečuje příjem a odesílání informací, které 

získává v interpersonálních vztazích.  Vystupuje proto jako pozorovatel i šiřitel 

informací a mluvčí kolektivu. 

• Rozhodovací role – manažer tvoří strategické, taktické i operativní rozhodnutí 

na základě manažerské autority a jeho přístupu k informacím. Vystupuje v roli 

podnikatele, distributora zdrojů, vyjednavače a reprezentanta organizace [12]. 

Manažerské role na sebe různě navazují, doplňují se a někdy se i kryjí. Přecenění  

či podcenění rolí často směřuje k chybám a nedostatků v řídící práci [4]. 



12 

2.3.2 Manažerské funkce 

Díky manažerským funkcím, které manažeři vykonávají, plní své úlohy. Jde o aktivity, 

které vedoucí pracovníci vykonávají v průběhu výkonu řídící funkce a díky kterým dosahují 

stanovených cílů [12]. 

Management má čtyři základní funkce. 

• Plánovací funkce – řadíme sem odhady, stanovení cílů, časové plánování, 

tvorba rozpočtu, určování postupu, stanovení pravidel. 

• Organizační funkce – zde patří vytváření organizační struktury, delegování  

a budování vztahů. 

• Vedoucí funkce – patří sem rozhodování, komunikace, výběr lidí, motivace  

a podpora rozvoje lidí. 

• Kontrolní funkce – měření výkonu, hodnocení výkonnosti a úprava výkonnosti 

[12]. 

2.4 Sportovní management 

„Pojem sportovní management lze chápat jako způsob uceleného řízení tělovýchovných  

a sportovních svazů, spolků, tělovýchovných jednot, družstev, které alespoň zčásti akcentují 

podnikatelsky orientované chování. Dále zde jde zcela bezvýhradně přímo o způsob řízení 

v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování placených 

tělovýchovných a sportovních služeb.“ (Čáslavová, 2009, s. 18) 

Zrod uvedeného pojmu si vynutila sama tělovýchovná a sportovní praxe, především 

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 [6]. 

Vedle pojmu „sportovní management“ se také užívá v naší odborné literatuře  

i v běžné praxi dalších podobných pojmů jako jsou „management sportu“ a „management 

tělesné výchovy a sportu“ [6].  

Pojem „sportovní management“ vznikl překladem pojmu „sportmanagement“, který je 

používán v americké a západoevropské literatuře. Pojem „sportmanagement“ se dělí na dva 
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základní póly – sport vs. management a komerce. Komponenta managementu a komerce 

nezahrnuje pouze manažerské řídící funkce jako plánování, organizování, vedení lidí  

a kontrolu, ale i takové oblasti jako je účetnictví, marketing, ekonomie, finance a právo. 

Druhá komponenta sportu, z hlediska sportovního managementu, zahrnuje oblast diváctví, 

aktivní účast na sportovních a tělovýchovných aktivitách a služby ve sportu [2]. 

Sportovní management má charakteristické tři jedinečné aspekty, které ho odlišují  

od jiného řízení v podnikání: 

• sportovní marketing, 

• podnikání ve sportu, 

• zaměstnání v průmyslu, který vyrábí sportovní zboží [6]. 

2.4.1 Sportovní manažer 

Pro tohoto manažera je důležitá jeho specializace a přehled vazeb a fungování vrcholové, 

střední a základní roviny managementu tělesné výchovy a sportu. Samozřejmostí je uplatnění 

základních funkcí manažera v oblasti tělesné výchovy a sportu [4]. 

Sportovní manažer je: 

• manažer na úrovni vedení sportovní činnosti – vedoucí sportovních družstev  

i jednotlivců ve vyšších soutěžích, specialisté, vyškolení pro sportovní akce 

(mistrovství Evropy, mistrovství světa, příprava olympijských her apod.), 

specialisté pro uplatnění sportu ve volném čase lidí, v pracovním procesu, mezi 

zdravotně handicapovanými lidmi atp., 

• manažer na úrovni řízení určitého sportovního spolku – členové výkonných 

výborů sportovních a tělovýchovných svazů, sekretáři svazů vedoucí 

sportovních středisek řízených armádou a policií apod., 

• manažer v podnikatelském sektoru výroby sportovního zboží či provozování 

placených tělovýchovných služeb – vedoucí fitness, vedoucí výroby 

sportovního nářadí a náčiní, pracovníci reklamních a marketingových agentur 

pro tělesnou výchovu a sport apod. [4]. 
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2.5 Marketing 

Existuje řada definic, které vystihují podstatu marketingu a mají většinou společné 

prvky: 

• jedná se o integrovaný komplex činností, komplexní proces, nikoliv jen 

částečný soubor dílčích činností, 

• vychází z pochopení problémů zákazníků a nabízí řešení těchto problémů, 

• marketing jako proces začíná odhadem potřeb a utvářením představy  

o produktech, které by je mohly uspokojit, a končí jejich plným uspokojením, 

• spokojenost zákazníka se promítá do prodeje se ziskem, který je atributem 

úspěšného podnikání, 

• marketing je spojen se směnou [15]. 

Marketing se zabývá zjišťováním a naplňováním lidských a společenských potřeb. Jednu 

z nejstručnějších definic uvádí Kotler a Keller (2007, s. 43) ve své knize: „Naplňovat potřeby 

se ziskem“. Formální definici, kterou uvedla Americká marketingová asociace,  

zní: „Marketing je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování  

a poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby 

z nich měla prospěch firma a držitelé jejich akcií“ [11]. 

2.6 Sportovní marketing 

Definice pojmu „sportovní marketing“, znamená vyjádřit v jednom obě komponenty, 

marketing a sport, a přitom vycházet z obecné definice marketingu [6]. 

„B. J. Mulin, S. Hardy a W. A. Sutton tvrdí, že: Sportovní marketing se skládá ze všech 

aktivit, které byly navrženy pro uspokojování potřeb a přání zákazníků ve sportovním odvětví 

prostřednictvím procesové výměny“ [6]. 

 V současné době se snaží sportovní marketing vyjádřit dvě hlavní tendence: 

• marketing sportovních produktů a služeb, které jsou směrovány přímo ke spotřebiteli, 

• marketing jako sportovní reklama [6]. 

Sportovní marketing poskytuje sportovním organizacím strukturalizovat nabídku 

sportovního produktu, řídit ji v souladu s požadavky trhu a zvolit k tomuto účelu systém 

nástrojů, pomocí nichž lze stanovených cílů dosáhnout [6]. 
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2.7 Získávání finančních prostředků ve sportu 

V následujícím textu budou popsány pouze ty způsoby získávání finančních prostředků, 

které budou použity v praktické části. 

Hlavním problémem současného sportovního managementu je získávání finančních 

prostředků nutných pro zdárný chod sportovní organizace. Je mnoho možností, jak může 

sportovní organizace získat finanční prostředky [3]. 

Podstatné zdroje financování sportu můžeme rozdělit na finanční prostředky získané 

z externího prostředí (dotace) a z interního prostředí. 

• Externí zdroje – dotace poskytované výkonnými orgány EU. Dále poskytují 

dotace orgány státní správy na úrovni ministerstev nebo municipalit. Všichni 

tři zástupci mají stejný princip fungování, který je založen  

na spolufinancování. 

• Interní zdroje – finanční prostředky, které si je dané sportovní odvětví schopno 

zajistit samo. Lze jej rozdělit: 

 jednoty, kluby – členské příspěvky, 

 privátní sektor [10]. 

2.7.1 Finanční prostředky z veřejných rozpočtů 

• Dotace – jedná se o peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktivit 

nebo národního fondu poskytované právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený 

účel. 

Pokud jsou dotace použity, je organizace povinna doložit přehled o čerpání a použití 

prostředků a případné nepoužité prostředky vrátit [3]. 

Hlavními poskytovateli dotací jsou tyto subjekty: 

 Evropská unie, 

 stát, 

 samospráva [10]. 

• Příspěvek – je možné jej poskytnou pouze fyzickým osobám a je účelově vymezen. 

Příjemce nemusí po použití prostředků dokládat naplnění účelu, neboť ten je obecně 

znám z daných skutečností [3]. 
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2.7.2 Finanční zdroje plynoucí z podnikatelské činnosti 

Typy podnikatelské činnosti sportovních organizací, které se nejčastěji objevují: 

• reklamní služby, 

• pronájmy, nájemní smlouvy – získání financí pronájmem sportoviště, 

• prodej občerstvení, 

• pořádání akcí zábavného charakteru, 

• prodej sportovního zboží, atd. [3]. 

2.7.3 Sponzoring 

Současným trendem v oblasti marketingové komunikace se stal přesun finančních 

prostředků firem z klasické reklamy na jiné, méně tradiční, komunikační nástroje. Sponzoring 

se stává stále populárnějším komunikačním nástrojem pro nadnárodní společnosti [7]. 

Sponzorství ve sportu 

Tento pojem chápeme jako partnerský vztah mezi hospodářstvím a sportem, kdy dochází 

k vzájemnému respektování zájmů obou stran [14]. 

V souvislosti se sponzorskou činností je zapotřebí si uvědomit rozdíl mezi formami 

podpor – mecenášství, dárcovství a sponzorství. 

• Mecenášství – jedná se o opakovanou podporu sportu bez očekávání protislužeb. 

• Dárcovství – při této formě podpory se jedná o jednorázovou podporu, kdy dárce má 

pouze radost a potěšení z toho, že sportovec může vykonávat svou činnost.  

• Sponzorství – je součástí marketingových komunikačních aktivit, kdy sponzor 

očekává za svoji službu protislužbu [7]. 

 Sponzorstvím jsou poskytovány peněžní, věcné prostředky a služby osobám  

a organizacím ve sportovní, kulturní a sociální oblasti k dosažení podniko-marketingových  

a komunikačních cílů. Jde o specifickou formu partnerství mezi sponzorem a sponzorovaným, 

kde každý dosáhne cílů s pomocí druhého [14]. 

Sponzor požaduje od sponzorovaného protislužby za poskytnutí svých peněžních, 

věcných prostředků a služeb [14]. 
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Sponzorovaný čeká od sponzora na finanční nebo materiálové protislužby za svou 

sportovní aktivitu, aby mohl své náročné úkoly na poli sportu lépe plnit [14]. 

Příčiny sponzoringu 

Podniky ke sponzoringu vede několik příčin: 

• zvýšení povědomí veřejnosti o výrobku, názvu podniku nebo službě, 

• za pomoci sportu podporovat identifikaci sponzora, 

• zlepšit místní znalost o sponzorovi, 

• vytvářet dobré jméno ve společnosti, 

• osobní preference vedení podniků [14]. 

Je obecně známo, že sponzoři si vybírají jako prostředek pro dosažení svých 

marketingových cílů zejména oblast sportu, protože je sport ve společnosti velmi populární. 

Sportem se v současnosti zabývá většina světové populace, ať už aktivně nebo pasivně. Sport 

je univerzální, nejsou zde takové rozdíly jako v kulturách jednotlivých zemí a také z těchto 

důvodů velká část sponzorských výdajů směřuje do oblasti sportu [14]. 

Typy sponzorství 

Sponzorství ve sportu má mnoho podob a forem. Pro lepší přehlednost se dělí podle 

několika kritérií [14]. 

• Dle podílu sponzora na celkovém objemu příspěvku: 

 exkluzivní sponzor – firma je spojena s názvem sponzorované aktivity, 

za vysokou cenu přejímá sponzor veškeré protivýkony, 

 hlavní sponzor, vedlejší sponzor – hlavní sponzor přebírá nejdražší  

a nejzajímavější protivýkony, vedlejší sponzoři si rozdělují méně 

zajímavé reklamní možnosti, 

 kooperační sponzor – větší počet různých sponzorů, mezi které jsou 

protivýkony rozděleny, dá se využít rozličné doby platnosti 

sponzorských smluv [6]. 

• Dle typu sponzora: 

 těsné spojení sponzora se sportem prostřednictvím kategorie 

nabízených produktů a služeb, 
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 sponzor využívá sport pouze jako komunikační instrument, 

nemá k němu bezprostřední vztah [14].  

• Dle objektu: 

 sponzorování jednotlivce, 

 sponzorování sportovních kolektivů, 

 sponzorování sportovních akcí, 

 sponzorování sportovních institucí [14]. 

2.7.4 Sportovní reklama 

„Reklama je placená forma neosobní prezentace výrobků, služeb nebo myšlenek 

subjektu, instituce nebo organizace prostřednictvím komunikačních médií.“ (Durdová, 2005, 

str. 61) 

Reklama se stala neoddělitelnou součástí marketingu v tělesné výchově a sportu. 

Skutečně se jedná o její svébytné a dynamicky se rozvíjející odvětví, označované jako 

sportovní reklama [7]. 

 Sportovní reklama, je reklamou využívající specifických komunikačních médií z oblasti 

sportu. Sportovní reklama má mnoho forem a druhů, některé z nich jsou: 

• reklama na dresech a sportovních oděvech, 

• reklama na startovních číslech, 

• reklama na mantinelech, na palubovce, ledové ploše, 

• reklama na sportovním nářadí a náčiní, 

• reklama na výsledkových tabulích a ukazatelích, 

• reklama na vstupenkách, plakátech se sportovním programem, 

• reklama na propagačním materiálu, 

• Internet, televizní přenos, média 

• virtuální reklama [6]. 
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2.8 Výzkumné metody a techniky 

V této práci bude použita technika práce s dokumenty a rozhovoru a metoda strategické 

analýzy - SWOT analýza. 

2.8.1 Metodologie 

Tímto pojmem je označován soubor metod určité vědy, nauka o metodách, teorie metod 

a v širším pojetí totožný s teorií vědy. V metodologii se vědecké metody rozebírají podle 

toho, jak se používají k dosahování vědeckých a teoretických cílů [9]. 

2.8.2 Práce s dokumenty 

Pokud chceme využít techniku práce s dokumenty, musíme počítat s tím, že informace 

byly shromážděny v terénu a už určitým způsobem zpracovány a mohou být určitým 

způsobem zkresleny. Proto musíme informace z dokumentů správně vybrat, zhodnotit  

a analyzovat z hlediska potřeb konkrétního výzkumu. Informace mohou být čerpány 

z následujících dokumentů: 

• úřední záznamy, výkazy, soudní akta, zápisy z porad – veškeré dokumenty, 

které vznikly za účelem shromáždit určité údaje, 

• deníky, dopisy, paměti, kroniky, autobiografie – osobní dokumenty, 

• dokumenty statistického charakteru 

• jiná hmotně fixovaná sdělení – novinové a časopisecké články, kroniky, filmy 

atd. [5]. 

2.8.3 Dotazování - Rozhovor 

Dotazování je jedna z nejrozšířenějších a nejpoužívanějších metod marketingového 

výzkumu. Proto se také někdy označuje jako královská metoda marketingového výzkumu 

[13].  

Rozhovor - jedná se o techniku shromažďování dat spočívající v bezprostřední verbální 

komunikaci výzkumníka a respondenta. Díky osobnímu kontaktu, je možnost hlubšího 

proniknutí do motivů a postojů respondenta. Rozhovor by měl mít předem stanovený jasný 

cíl, jakým směrem se bude ubírat [9]. 
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Rozhovor můžeme rozdělit:  

• standardizovaný – postupuje se podle připraveného textu, jsou pevně 

stanovená kritéria a přesné formulace i jejich pořadí, jen čtení otázek  

a zaznamenávání informací – podobné dotazníku, 

• nestandardizovaný – podobá se běžné komunikaci, ale tazatel má přesný cíl 

a okruh informací, tazatel se může volně vracet k zajímavým nebo 

nejasným bodům ve výpovědi respondenta, tento typ rozhovoru umožňuje 

snadnější navázání kontaktu. 

Forma rozhovoru může být buď individuální, nebo skupinový [9]. 

2.8.4 SWOT analýza 

Také ji můžeme nazvat analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Vznikla 

spojením dvou analýz, a to analýzy SW a analýzy OT. Je doporučeno začít analýzou  

OT – příležitostí a hrozeb, které přicházejí z vnějšího prostředí firmy, akce. Po důkladném 

provedení OT analýzy následuje SW analýza, která je zaměřena na vnitřní prostředí firmy, 

akce [8]. 

Za cíl SWOT analýza je považována identifikace toho, do jaké míry jsou současná 

strategie firmy a její specifická silná a slabá místa závažná a schopná se vyrovnat se změnami, 

které nastávají v prostředí [8]. 

Využití SWOT analýzy může být také k identifikaci možností dalšího využití unikátních 

zdrojů nebo klíčových kompetencí firmy [8]. 

SWOT může být velmi efektivním způsobem shrnutí mnoha analýz a jejich kombinování 

s klíčovými výsledky analýzy prostředí firmy a jejími schopnostmi [8]. 
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3 Organizace sportovní akce: Setkání Rokytnic 

Aplikačně-ověřovací část se bude zabývat analýzou organizace sportovní akce Setkání 

Rokytnic 2011.   

3.1   Historie Setkání Rokytnic 

Kroniku Setkání Rokytnic již od roku 1972, kdy se začala psát historie Setkání Rokytnic, 

začal sepisovat pan Milan Charvát z Rokytnice v Orlických horách, který v tom pokračuje  

až dodnes. Tato kronika je vypracována jak v písemné formě, tak je možné ji získat na CD 

nosičích.  

Historie tohoto turnaje (setkání) se začala psát roku 1972, kdy se ve dnech  

24. - 25. června konal první ročník. V těchto dnech uspořádala tělovýchovná jednota Sokol 

Rokytnice na Gottwaldovsku fotbalový turnaj. Setkání nemělo pouze sportovní ráz, byla to  

i společenská akce pro občany jednotlivých obcí, kteří dojeli se svými fotbalovými oddíly. 

Setkání se účastnili občané čtyř stejnojmenných obcí a to: Rokytnice u Vsetína, Rokytnice 

nad Rokotnou, Rokytnice v Orlických horách a samozřejmě pořádající Rokytnice  

na Gottwaldovsku (nad Vláří). Prvními vítězi fotbalového turnaje byli sportovci Rokytnice  

u Vsetína. 

II. ročník mistrovství Rokytnic ČSR ve fotbale se konal ve dnech 14. - 15. července 

1973. Tento turnaj se konal v Rokytnici v Orlických horách. Oproti I. ročníku přibyla 

Rokytnice u Přerova a Rokytnice nad Jizerou a neúčastnila se Rokytnice u Vsetína. Rokytnice 

u Přerova, ale neměla fotbalový tým a tak ji na turnaj přijeli reprezentovat ligový hráči 

házené. 

Další zajímavostí v historii turnaje byla účast fotbalistů z Rokietnice z Polské lidové 

republiky. Tím se stalo setkání mezinárodní akcí. Polská Rokietnica se účastnila pouze šesti 

setkání a to od roku 1977 do roku 1981 a v roce 1983. 

Od roku 1985 do roku 1990 se setkání účastnily vždy jen čtyři Rokytnice a to Rokytnice 

nad Rokytnou, Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice v Orlických horách a Rokytnice nad Vláří.  

Roku 1991 se zvýšil počet mužstev na pět. Přibyl tým Union z Rokytnice v Orlických 

horách, která je až do dnes reprezentována dvěma týmy a to týmem Union a 1. FC. A o tři 

roky později se přidalo mužstvo z Rokytnice u Přerova, které už nebylo složeno z ligových 



22 

házenkářů, ale přímo fotbalisty. Od té doby se setkávají občané z pěti Rokytnic a v malé 

kopané spolu soupeří šest týmů. Od roku 1994 do roku 2006 se občas nějaká Rokytnice 

neúčastnila z různých důvodů. Ale od roku 2007 se pravidelně účastní všech šest týmů z pěti 

Rokytnic z celé České republiky. 

V roce 2005 byl turnaj Rokytnic rozšířen o další dva sporty. Do tohoto roku se hrál 

pouze turnaj v malé kopané. Sporty, které rozšířily turnaj, jsou stolní tenis a soutěž hasičů 

v požárním sportu. 

Tato akce se uskutečňuje pravidelně každým rokem střídavě v jedné z Rokytnic. 

Každoročně se vydává skupinka sportovců a přátel dobré zábavy do jedné z pěti Rokytnic 

v České republice. 

Souhrn toho, v kterém roce a kde se Rokytnice konaly a samozřejmě vítězové 

fotbalového turnaje je uveden viz Tab. 3.1. Výsledky mladších soutěží, což je stolní tenis  

a soutěž v požárním sportu, kde soutěží sbory dobrovolných hasičů (dále jen SDH), jsou 

uvedeny viz Tab. 3.2. 

Tab. 3.1: Pořadatelé a vítězové fotbalového turnaje 1972 – 2011 

Rok Pořadatel Vítěz 

1972 Rokytnice nad Vláří Zbrojovka Vsetín - Rokytnice u Vsetína 

1973 Rokytnice v Orlických horách Spartak Rokytnice nad Jizerou 

1974 Rokytnice nad Jizerou Sokol Rokytnice nad Rokytnou 

1975 Rokytnice nad Rokytnou Sokol Rokytnice v Orlických horách 

1976 Setkání se nekonalo 

1977 Rokytnice v Orlických horách Sokol Rokytnice nad Rokytnou 

1978 Rokietnica (Polsko) Sokol Rokytnice nad Rokytnou 

1979 Rokytnice nad Rokytnou Sokol Rokytnice nad Rokytnou 

1980 Rokytnice v Orlických horách Sokol Rokytnice v Orlických horách 

1981 Rokytnice nad Jizerou Kiekrz Rokietnica (Polsko) 

1982 Rokytnice nad Vláří Sokol Rokytnice nad Vláří 

1983 Rokytnice nad Rokytnou Sokol Rokytnice nad Rokytnou 

1984 Setkání se nekonalo 

1985 Rokytnice v Orlických horách Sokol Rokytnice nad Rokytnou 

1986 Rokytnice nad Vláří Sokol Rokytnice nad Rokytnou 
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1987 Rokytnice nad Jizerou Sokol Rokytnice v Orlických horách 

1988 Rokytnice v Orlických horách Sokol Rokytnice nad Vláří 

1989 Rokytnice nad Vláří Sokol Rokytnice nad Vláří 

1990 Rokytnice nad Rokytnou Sokol Rokytnice nad Rokytnou 

1991 Rokytnice nad Jizerou 1. FC Rokytnice v Orlických horách 

1992 Rokytnice nad Vláří Spartak Rokytnice nad Jizerou 

1993 Rokytnice v Orlických horách Sokol Rokytnice nad Rokytnou 

1994 Rokytnice v Orlických horách Sokol Rokytnice nad Rokytnou 

1995 Rokytnice u Přerova Sokol Rokytnice u Přerova 

1996 Rokytnice nad Rokytnou Sokol Rokytnice nad Rokytnou 

1997 Rokytnice nad Vláří Sokol Rokytnice nad Rokytnou 

1998 Rokytnice v Orlických horách 1. FC Rokytnice v Orlických horách 

1999 Rokytnice u Přerova Sokol Rokytnice nad Vláří 

2000 Rokytnice nad Rokytnou 1. SK Rokytnice nad Rokytnou 

2001 Rokytnice nad Vláří Sokol Rokytnice nad Vláří 

2002 Rokytnice v Orlických horách Sokol Rokytnice nad Vláří 

2003 Rokytnice nad Jizerou Spartak Rokytnice nad Jizerou 

2004 Rokytnice u Přerova Spartak Rokytnice nad Jizerou 

2005 Rokytnice nad Rokytnou Sokol Rokytnice nad Vláří 

2006 Rokytnice nad Vláří Spartak Rokytnice nad Jizerou 

2007 Rokytnice v Orlických horách Union Rokytnice v Orlických horách 

2008 Rokytnice nad Jizerou Spartak Rokytnice nad Jizerou 

2009 Rokytnice u Přerova Sokol Rokytnice nad Vláří 

2010 Rokytnice nad Rokytnou Sokol Rokytnice u Přerova 

2011 Rokytnice nad Vláří Spartak Rokytnice nad Jizerou 

Zdroj: Vlastní 
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Tab. 3.2: Tabulka vítězů v turnaji ve stolním tenise a soutěži hasičů (2005 – 2011) 

Rok Pořádající Rokytnice Vítěz soutěže SDH Vítěz stolní tenis 

2005 Rokytnice nad Rokytnou SDH Rokytnice u Přerova Rokytnice nad Vláří 

2006 Rokytnice nad Vláří SDH Rokytnice u Přerova Rokytnice nad Vláří 

2007 Rokytnice v Orlických 

horách 

SDH Rokytnice nad Jizerou Rokytnice nad Rokytnou 

2008 Rokytnice nad Jizerou SDH Rokytnice nad Vláří Rokytnice nad Rokytnou 

2009 Rokytnice u Přerova SDH Rokytnice nad Jizerou Rokytnice nad Vláří 

2010 Rokytnice nad Rokytnou SDH Rokytnice nad Rokytnou Rokytnice nad Rokytnou 

2011 Rokytnice nad Vláří SDH Rokytnice nad Jizerou Rokytnice nad Rokytnou 

Zdroj: Vlastní 

3.2 Termín a místo konaní pro rok 2011  

Místo konání se od roku 1999 pravidelně střídá mezi všemi pěti obcemi. Setkání se  

do každé obce vrací vždy po pěti letech. V průběhu každého ročníku se sejdou starostové  

a rozhodnou, zda pořádající obcí bude Rokytnice, která je právě na řadě nebo bude místo 

konání změněno. Změna může nastat, pokud by některá z obcí slavila nějaké významné 

výročí a požádala o pořádání akce k této příležitosti. Pokud by odsouhlasili tuto změnu 

všichni zástupci obcí, místo konání by se přidělilo obci, která o změnu zažádala. 

Pro rok 2011 byla organizace setkání Rokytnic přiřazena znovu po pěti letech Rokytnici 

nad Vlárou. 

Setkání Rokytnic se pořádá vždy koncem měsíce června a začátkem července. Konkrétní 

termín je určen na setkání starostů a zástupců soutěžních složek z každé Rokytnice. Schůzka 

se vždy koná v pořádající obci několik měsíců předem. 

Starostové a zástupci fotbalistů, hasičů a stolních tenistů ze všech pěti Rokytnic se  

pro rok 2011 sešli 8. 4. 2011 v Rokytnici nad Vlárou. Na této schůzce se upřesnil datum 

Rokytnic ČR 2011 a proběhlo zde rozlosování fotbalových mužstev do dvou skupin.  

Samotný 38. ročník setkání Rokytnic ČR 2011 proběhl ve dnech 24. – 26. června 2011.  
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3.3 Pozvání a potvrzení o účasti, ubytování a strava účastníků 

Pro účast na turnajích není potřeba zasílat žádnou přihlášku. Pravidelně jezdí zástupci  

ze všech pět obcí. Pořádající obec pouze rozesílá zvací dopisy s programem, pravidly soutěží  

a návratkou. Návratka musela být pro rok 2011 zaslána do 17. 6. 2011. Návratka je zpět 

zasílána se jmenným seznamem a pokud možno přesným počtem účastníků, kteří mají zájem 

o zajištění ubytování a stravy. 

Tím, že akce byla třídenní, museli pořadatelé zajistit ubytování a stravu pro účastníky. 

Ubytování bylo pro hosty připraveno na třech místech. Každý si mohl vybrat, kde chce být 

ubytován. Prvním z nich byla tělocvična naší základní školy. Další možností bylo ubytování 

v budově šaten na fotbalovém hřišti. Obě varianty byly za poplatek 800 Kč včetně stravy  

a volné vstupenky na všechny akce konané během Rokytnic ČR. Třetí možností bylo 

ubytování ve vojenských stanech, které byly postaveny u víceúčelového hřiště, ale také si 

mohl každý dovézt svůj vlastní stan, který si mohl postavit na libovolném místě pro stany 

určeném. Cena za toto ubytování, stravu a volnou vstupenku na akce činila 600 Kč.  

Pro zájemce bez zajištění stravy byla cena 200 Kč na osobu. Zájemci o ubytování si museli 

vzít svůj spací pytel, karimatku, případně lehátko. Tato výbava v ceně zahrnuta nebyla. 

Sociální zařízení mohli všichni účastníci využívat jak v prostorách školy, šaten na hřišti, tak  

i v obecní budově č. p. 41. 

Strava byla zajištěna pro všechny účastníky, kteří se předem nahlásili a stravu si 

objednali. Výdej jídel byl vždy v sále na hřišti a v daném časovém intervalu. Intervaly byly 

následující - snídaně: 7:30 -9:00, obědy: 11:00 – 12:30, večeře: 18:00 – 19:30. 

3.4 Počty účastníků jednotlivých soutěží a fanoušci 

Předpokládaný počet lidí, kteří měli dojet z ostatních Rokytnic, byl 350 osob. Odhad 

byl skoro přesný. Přijelo přibližně 295 osob a to jak účastníků, tak jejich fanoušků. A když 

k tomu přičteme domácí soutěžící, dostaneme se na odhadovaný počet – 350 osob. Počet 

účastníků jednotlivých soutěží je uveden viz Tab. 3.3, z níž vychází Graf 3.1, ve kterém je 

vyobrazena struktura soutěžících. 
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Tab. 3.3: Počet účastníků jednotlivých soutěží Rokytnic ČR 2011 

Soutěž Počet účastníků 

Fotbalisti 117 

Hasiči 85 

Stolní tenisté 29 

Celkem 231 

Zdroj: Vlastní 

Graf 3.1: Struktura účastníků na setkání 

Struktura účatníků

Fotbalisti
50%Hasiči

37%

Stolní tenisté
13%

 

Zdroj: Vlastní 

Fotbalového turnaje se zúčastnilo všech šest mužstev. Každé z mužstev reprezentovalo 

od 17 do 22 mužů. Celkem se fotbalového turnaje zúčastnilo 117 fotbalistů. O fotbalový 

turnaj byl i největší zájem mezi fanoušky. Během těchto dvou dní, kdy se fotbalový turnaj 

odehrával, jej mohlo zhlédnout nejméně 400 diváků. Většina z přihlížejících lidí se průběžně 

chodila dívat i na jiné soutěžní akce, kde fandili týmům z jejich obcí. 

Hasičské soutěže se zúčastnilo pět družstev. Každá obec tu byla zastoupena jedním 

mužstvem. Dále zde byly dvě družstva hasiček a to z Rokytnice nad Rokytnou a domácích 

hasiček z Rokytnice nad Vlárou. Soutěže v požárním sportu se zúčastnilo 85 hasičů a hasiček. 

Turnaje ve stolním tenise se zúčastnilo 8 tříčlenných družstev. Tato družstva ale byla 

pouze z 3 obcí a to z Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice nad Rokytnou a Rokytnice nad 

Vlárou. Rokytnici nad Jizerou reprezentovaly dvě družstva. Zbylých 6 družstev se rozdělilo 

na půl mezi Rokytnici nad Rokytnou a Rokytnici nad Vlárou. I když soutěžila tříčlenná 

družstva, tak zde byli náhradníci, se kterými byl počet soutěžících 29. 



27 

3.5 Organizátoři akce a spolupracovníci 

Hlavním organizátorem této akce je TJ Sokol Rokytnice nad Vláří ve spolupráci s obcí, 

která je garantem celé akce. Dalšími spoluorganizátory byl místní SDH Rokytnice a oddíl 

stolního tenisu – Sportovní klub (dále jen SK) Rokytnice. Zdravotní dozor zajišťovali členky 

Českého červeného kříže (dále jen ČČK). Dalšími pomocníky byli dobrovolníci. 

TJ Sokol ve spolupráci s obcí zajišťoval rozeslání zvacích dopisů, zajištění stravy  

a ubytování, propagaci akce, jednání se sponzory a zajištění finančních prostředků, zajištění 

doprovodného programu, dále ještě zajišťovali ceny a diplomy pro vítěze a v neposlední řadě 

se starali o správný chod a organizaci celé akce. Obec zde byla zastoupena starostou a všemi 

zastupiteli. Hlavními představiteli TJ Sokol byl ředitel turnaje, zástupce ředitele, hlavní 

pořadatel a předseda sportovní technické komise (dále jen STK). Tito pánové se starali  

o bezproblémový chod fotbalového turnaje. 

SDH Rokytnice nad Vláří měl čtyři hlavní představitele, kteří se starali o správný chod 

hasičské soutěže. Byl to velitel soutěže, jednatel a dva hlavní rozhodčí. 

Turnaj ve stolním tenise měl na starost předseda SK Rokytnice nad Vláří společně se 

třemi rozhodčími. 

Zdravotní službu měly na starost členky ČČK. Bylo zde 16 žen, které zajišťovaly 

zdravotní dozor během soboty a neděle. Služby měly ve dvojicích a střídaly se po dvou 

hodinách. Naštěstí se nestal žádný vážný úraz. Během víkendu bylo ošetřeno jenom pár 

odřenin a drobných zranění. 

 Dobrovolníci pomáhali organizátorům se vším, co organizátoři potřebovali a také 

prodávali občerstvení a starali se o stravu pro účastníky. Po konci turnaje pomohli s úklidem 

celého areálu a prostor, kde byly návštěvníci ubytováni a dále pomohli s demontáží 

vojenských stanů, které byly postaveny pro účastníky, kteří měli zájem o ubytování  

ve stanech. 

 Další důležitou osobou v realizaci turnaje byl moderátor, který celý víkend akci 

moderoval a komentoval. Moderátorem byl místní dýdžej, který má s moderováním 

podobných akcí zkušenosti. Během celého turnaje hlásil průběžné výsledky a informoval  

o důležitých věcech, které se odehrávali nebo měli přijít na řadu. 
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3.6 Propagace  

Pro propagaci Rokytnic ČR 2011 byly využity plakáty (viz. Příloha č. 1), regionální 

periodika, brožura (viz. Příloha č. 3), bavlněná trička, odznaky a propisky. Plakáty byly 

hlavním propagačním materiálem. Na plakátech byl uveden datum a místo konaní akce. Dále 

zde byl zveřejněn program akce a loga sponzorů, kteří poskytli na akci finanční podporu. 

Propagační plakáty byly vylepeny na plakátovacích plochách, ve výlohách obchodů  

a na dalších místech určených pro vylepování plakátů po zlínském okrese. Plakáty byly 

zveřejněny nejméně dva týdny před akcí, aby stihly oslovit a nalákat co nejvíce lidí.  

Jako další způsob propagace bylo zveřejnění článku o Rokytnicích ve Zlínském deníku. 

Článek byl po telefonické domluvě zaslán do redakce emailem. Před turnajem byl zveřejněn 

článek s názvem Rokytnice a Trnava hostí jmenovce. Tento článek obsahoval stručný popis 

celé akce. Po turnaji bylo zasláno do redakce několik fotek ze slavnostního zahájení Setkání 

Rokytnic ČR 2011, které byly následně publikovány.  

Dalším propagační materiál byly brožury. Tyto brožury byly vytisknuty ve formátu A5. 

Úkolem brožury bylo seznámit čtenáře s programem Setkání Rokytnic ČR 2011, který byl 

uveden hned na další straně za úvodním slovem starosty obce Rokytnice nad Vláří. Dále zde 

byl popis všech Rokytnic, které se setkání zúčastnili. Také zde dostali slovo předsedové TJ 

Sokol, SDH a SK Rokytnice nad Vláří, kteří zde stručně nastínili historii klubů až  

po současnost. Pro loga sponzorů akce byly vymezeny tři stránky. 

Každý člen organizačního týmu získal zdarma zelené bavlněné tričko s krátkým 

rukávem. Trička byla také věnována všem starostům Rokytnic a dalším významným 

osobnostem, které navštívili Setkání Rokytnic ČR 2011. Ostatní měli možnost si tričko 

zakoupit během akce. Na přední straně trička byl vyobrazen znak pořádající obce Rokytnice  

a na zadní straně byl nápis – 38. ročník Setkání Rokytnic. Tento způsob propagace je již 

dlouholetou tradicí. Pokud je dané tričko nošeno, plní funkci propagace. 

Menšími propagačními předměty byly odznaky a propisovací tužky, které si bylo také 

možno zakoupit v průběhu turnaje. Odznaky i propisky byly stejně jako trička věnovány 

významným osobnostem a starostům, kteří se Rokytnic zúčastnili. 
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3.7 Rozpočet akce 

Rozpočet se skládal z příjmů a výdajů, kde se předpokládalo, že příjmy převýší výdaje. 

Jednotlivé položky příjmů a výdajů jsou uvedeny v následujících podkapitolách. 

3.7.1 Příjmy 

Celkové příjmy činily 399 000 Kč. Tyto příjmy byly získány z pěti zdrojů – prodej 

občerstvení a vstupného na doprovodný program, příspěvky účastníků, sponzoři, dotace  

od Zlínského kraje a dotace z regionálního sdružení Českého svazu tělesné výchovy (dále jen 

ČSTV). 

Největším příjmem akce byl výtěžek z prodeje občerstvení během celého turnaje  

a vstupného na doprovodný program, který se konal v pátek a v sobotu večer. Příjem činil 

175 900 Kč, což bylo 43 % z celkových příjmů. 

Druhou největší položkou příjmů byly příspěvky od účastníků. Příspěvky byly vybírány 

na stravu a ubytování. Od 295 účastníků bylo vybráno 118 100 Kč. Tato částka činila 30 % 

z celkových příjmů. 

Sponzorské dary byly stěžejní součástí příjmů, neboť bez jejich poskytnutí by byla 

organizace akce velmi složitá. Od osmnácti sponzorů bylo do příjmu přidáno 70 000 Kč. Dary 

od sponzorů tvořily 18 % příjmů. 

Dalším příjmem byla dotace od Zlínského kraje, která činila 30 000 Kč. Tato dotace byla 

rozdělena na dvě části. Pro TJ Sokol bylo určeno 10 000 Kč a zbylých 20 000 Kč bylo určeno 

pro obec jako garanta akce. Dotace Zlínského kraje tedy tvořila 8 % příjmů. 

Posledním dílem příjmů byla dotace od regionálního sdružení ČSTV, které poskytlo 

dotaci ve výši 5 000 Kč. 

Všechny položky jsou uvedeny pro přehlednost viz Tab. 3.4, z které je následně vytvořen 

graf 3.2, který znázorňuje procentuální rozložení jednotlivých příjmů z celkových příjmů. 
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Tab. 3.4: Příjmy Rokytnice ČR 2011 
 Jednotlivé položky Příjmy 

Prodej občerstvení, vstupné 175 900 Kč 

Příspěvky od účastníků 118 100 Kč 

Sponzoři 70 000 Kč 

Dotace od Zlínského kraje 30 000 Kč 

Dotace od regionálního sdružení ČSTV Zlín 5 000 Kč 

Celkem příjmy 399 000 Kč 

Zdroj: Vlastní 

Graf 3.2: Procentuální rozložení příjmů Rokytnic ČR 2011 

Rozložení příjmů
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Zdroj: Vlastní 

3.7.2 Výdaje 

Celkové výdaje činily 343 200 Kč. Když tuto částku odečteme od výše zmíněných 

příjmů, zůstane nám částka ve výši 55 800 Kč. 

Největší položkou ve výdajích byl nákup občerstvení, které se během celého víkendu 

prodávalo na turnaji. Prodávány byly jak nealkoholické nápoje, tak pivo a alkohol. K jídlu 

bylo možno zakoupit pochutiny z udírny – klobásky, trampské cigáro atd. Na chuť si pak bylo 

možno koupit brambůrky, oříšky, pendreky atd. Pořízení občerstvení vyšlo pořadatele  

na 105 800 Kč.  
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Další neméně nákladnou položkou byla strava pro účastníky. Jednalo se o snídaně, obědy 

a večeře, které byly dováženy z nedaleké jídelny. Protože byl velký zájem, částka vynaložená 

na stravu činila 75 600 Kč.  

Nákladná byla také propagace a věcné dary. Bylo zde použito 42 700 Kč. Za tuto částky 

byly vytištěny brožury a plakáty, vyrobena trička, odznaky a propisky. Je zde také zahrnuta 

částka za pohonné hmoty, které byly potřeba při rozvážení plakátů. 

Za 29 400 Kč byly pořízeny poháry a diplomy pro soutěžící. Pro každé mužstvo, které se 

turnaje účastnilo, byl přichystán pohár, diplom a další věcné ceny. Proto tato položka byla tak 

nákladná. 

Dále se muselo počítat s výdaji na energie, kancelářský materiál a honorářem  

pro rozhodčí. Dohromady tyto tři položky tvoří částku 20 500 Kč. V honoráři pro rozhodčí 

jsou zahrnuty výdaje na jejich ubytování a stravu. 

Všichni v realizačním týmu zde pracovali zdarma, nikdo z nich nedostal žádnou finanční 

odměnu, ale bylo zde vyčleněno 10 000 Kč pro pořadatele. Všichni pořadatelé byli pozváni  

na večeři na zvěřinové hody. Večeře byla zaplacena z vyhrazené částky 10 000 Kč. To byla 

odměna pro všechny, kteří se na realizaci akce podíleli. 

Ve výdajích byly ještě další dvě položky a to ubytování a honorář pro kapely. Oba večery 

probíhal doprovodný program, kde zahrály dvě kapely, které obdržely honorář ve výši  

40 000 Kč. V částce 19 200 Kč byly zahrnuty všechny výdaje, které pořadatele vynaložili  

na zajištění ubytování, např. zapůjčení vojenských stanů. 

Všechny položky, které byly výše zmíněny, jsou pro přehlednost uvedeny viz Tab. 3.5, 

z které je následně vytvořen graf 3.3, který znázorňuje procentuální rozložení výdajů. 
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Tab. 3.5: Výdaje Rokytnice ČR 2011 

 Jednotlivé položky Výdaje 

Ubytování 19 200 Kč 

Strava 75 600 Kč 

Rozhodčí 8 000 Kč 

Občerstvení 105 800 Kč 

Kapely 40 000 Kč 

Věcné dary a propagace 42 700 Kč 

Ceny pro účastníky 29 400 Kč 

Energie 7 500 Kč 

Kancelářský materiál 5 000 Kč 

Odměna pořadatelé 10 000 Kč 

Celkem výdaje 343 200 Kč 

Zdroj: Vlastní 

Graf 3.3: Procentuální rozložení výdajů Rokytnic ČR 2011 
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3.8 Program Rokytnic ČR 2011 

Akce probíhala tři dny. Program byl sestaven tak, aby v průběhu nedocházelo k dlouhým 

prodlevám nebo překrývání mezi jednotlivými zápasy. Viz Tab. 3.6 je uveden harmonogram, 

podle kterého celá akce probíhala.  

Tab. 3.6: Program Rokytnic ČR 2011 

Den Hodina Akce 

Pátek 16:00 – 18:00 Příjezd účastníků, ubytování, večeře 

 20:00 Taneční zábava se skupinou Focus Rock ve sportovně – 

kulturním areálu na fotbalovém hřišti,  

Sobota 9:00 – 10:15 1. FC Rokytnice v Orlických horách – Rokytnice nad Jizerou 

 8:30 – 17:00 Stolní tenis (sál Hospůdky za lávkou) 

 10:30 – 11:45 Rokytnice nad Vlárou – Rokytnice nad Rokytnou 

 12:45 Slavnostní zahájení 

 13:00 – 14:15 Rokytnice u Přerova – 1. FC Rokytnice v Orlických horách 

 14:30 – 15:45 Rokytnice nad Vlárou – Union Rokytnice v Orlických horách 

 15:00 Netradiční požární útok 

 16:00 – 17:15 Rokytnice u Přerova – Rokytnice nad Jizerou 

 17:30 – 18:45 Rokytnice nad Rokytnou – Union Rokytnice v Orlických 

horách 

 20:00 Taneční zábava se skupinou Quatro 

Neděle 9:30 – 10:45 Utkání o 5. místo 

 9:30 Hasičská soutěž – štafeta 4x100m + požární útok 

 10:50 – 11:50 Utkání hráčů nad 35 let (pouze v případě zájmu) 

 12:00 – 13:15 Utkání o 3. místo 

 13:30 – 14:45 Finále fotbalového turnaje 

 15:30 Vyhlášení výsledků, závěr 

Zdroj: TJ Sokol Rokytnice nad Vláří 

Celá akce začala už v pátek 24. 6. 2011 ráno, kdy organizátoři akce museli nachystat celý 

areál pro večerní taneční zábavu, zkontrolovat sociální zařízení a ubytování pro účastníky, zda 

vše funguje a není žádný problém. 
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Večer už organizátoři očekávali všechny výpravy, které přivítali a následně je ubytovali 

podle předchozí domluvy a byla též zajištěna večeře. Od 20:00 se mohli jít všichni pobavit  

na taneční zábavu se skupinou Focus. 

V sobotu ráno v 8:30 se sešli stolní tenisté v sále Hospůdky za lávkou, kde bylo vše 

nachystáno na turnaj a proběhla jen prezentace a rozlosování. Poté proběhl nástup a zahájení 

turnaje, který trval až do podvečerních hodin. 

Fotbalový turnaj byl zahájen prvním zápasem v 9:00. V průběhu soboty byly odehrány 

zápasy ve skupinách, kterých bylo celkem šest. Poslední sobotní zápas se hrál v 17:30. 

Oficiální zahájení Setkání Rokytnic ČR 2011 proběhlo v 12:45. Turnaj oficiálně zahájil 

hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, který nad turnajem převzal záštitu (Příloha 

č. 3). Rovněž přijel na zahájení předseda regionálního sdružení ČSTV Zlín pan Mgr. Karel 

Jankovič. Po zahájení byli všichni pozváni na raut, který pro ně byl nachystán, a byly jim 

předány upomínkové předměty. 

Ještě během sobotního odpoledne proběhl netradiční požární útok. Byla to první 

disciplína hasičů v požárním sportu. Tato disciplína probíhala na travnaté ploše vedle 

sportovního areálu. 

Večer se mohli jít všichni zase bavit na taneční zábavu se skupinou Quatro. Skupina 

začínala hrát od 20:00. 

Neděle začala pro hasiče i pro fotbalisty, v brzkých dopoledních hodinách, v 9:30. Hasiči 

soutěžili ve štafetě 4x100m a požárním útoku. Fotbalisté hráli utkání o 5. místo. Hráli to ty 

dva týmy, které skončily ve své skupině poslední předchozí den. Na 10:50 bylo naplánované 

utkání hráčů nad 35 let, ale byl o něj malý zájem, takže bylo zrušeno. Tím pádem bylo  

od 10:50 až do 12:00, kdy se začal hrát zápas o 3. místo, volno. Samotné finále fotbalového 

turnaje se hrálo od 13:30. 

Vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení probíhalo o 15:30. Byly zde vyhlášeny 

výsledky všech turnajů, které se během víkendu odehrály. První 3 družstva stolních tenistů 

získaly poháry, diplomy a věcné ceny za vítězství. Zbylým družstvům byly předány věcné 

ceny. Ve fotbalovém turnaji taky neodešel nikdo s prázdnou. Všechna mužstva získala 

poháry, diplomy a věcné ceny. Navíc byly vyhlášeny ještě dvě kategorie a to nejlepší brankář 

a nejlepší střelec fotbalového turnaje. Nejlepší brankář a nejlepší střelec získal trofej, diplom  
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a věcné dary. U hasičů tomu nebylo jinak. Každý tým si odnesl pohár, diplom a nějaký ten 

věcný dar.  

Turnaj byl slavnostně ukončen starostou Rokytnice nad Vláří a zároveň starosta 

Rokytnice v Orlických horách pozval všechny na další ročník turnaje, který se bude konat 

v červnu 2012 právě v Rokytnici v Orlických horách. 

Po vyhlášení a předání cen vítězům následoval postupný odjezd všech účastníků  

a na řadu přišel úklid celého sportovního areálu. Pro pořadatele tato akce končila až  

ve večerních hodinách. 

3.8.1 Pravidla a náležitosti jednotlivých turnajů 

Fotbalový turnaj 

Počet mužstev, které se zúčastnili turnaje bylo 6. Rozdělení do dvou skupin – Skupina A  

a Skupina B. 

Skupina A: Rokytnice nad Vlárou, Union v Orlických horách, Rokytnice nad Rokytnou 

Skupina B: Rokytnice nad Jizerou, Rokytnice u Přerova, 1. FC Rokytnice v Orlických horách 

Hrací doba: 2 x 30 minut, 10 minut přestávka, utkání 35-ti letých 2x20 minut s 10 minutovou 

přestávkou. 

Hrací řád:  - hrálo se podle pravidel ČMFS, 

  - každý oddíl před turnajem předložil soupisku hráčů, 

  - každý tým měl možnost střídat 5 hráčů včetně brankáře během utkání. 

O pořadí ve skupinách rozhodovala tato kritéria:  

1. počet bodů, 

2. vzájemný zápas, 

3. rozdíl skóre,  

4. větší počet vstřelených branek. 

V případě vyloučení hráče zasedala STK složená z vedoucích mužstev všech  

týmů + hlavní rozhodčí utkání, aby rozhodla, zda mohl vyloučený hráč nastoupit v dalším 

utkání. Komise zasedala a rozhodovala 15 minut po skončení utkání. V případě, že byl počet 

členů komise sudý, byla komise doplněna na lichý počet o dalšího rozhodčího zápasu,  
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ve kterém došlo k vyloučení hráče. Komise rozhodovala i v případech dalších sporů, které se 

týkaly celého turnaje a nejasností, které nebyly řešeny v těchto propozicích. 

Soutěž v požárním sportu 

Soutěž v požárním sportu se uskutečnila vedle sportovního areálu na travnaté ploše.  

Družstvo: nejméně 8 členů + náhradník (účast členů věkové skupiny 15 – 18 let povolena) 

Ústroj: sportovní nebo pracovní oděv, obuv, přilba, opasek, vše dle pravidel PPS 

Disciplíny: - netradiční požární útok, 

  - štafeta 4x100 m, 

  - požární útok (dále PÚ). 

Pravidla: 

• Netradiční požární útok: PÚ byl proveden ze základny 2x2 m, na které byla umístěna 

přenosná stříkačka a nářadí pro útok, které kromě savic nesměly přesahovat  

přes základnu. Hadice mohly být libovolně umístěny, ale půlspojky se nesměly dotýkat. 

Sání bylo provedeno z přenosné nádrže. PÚ plnilo 7 členů družstva a velitel. Na pokyn 

startéra vyběhl velitel na dráhu, kde překonal bariéru 2x2 m, dále bariéru s oknem a vrátil 

se zpět. Jakmile velitel doběhl na startovní čáru, kde vypil 3 dcl piva pomocí brčka, 

vystartovalo družstvo k PÚ. PÚ provedlo družstvo libovolným způsobem, dopravní 

vedení však muselo provléknout pod překážkou – simulované koleje. PÚ končil 

signalizací terčů a zastavením časomíry. Čas na přípravu základny byl 5 minut od pokynu 

rozhodčího. 

• Štafeta 4x100m:  1. úsek – okno, 

 2. úsek – bariéra 2x2 m, 

 3. úsek – přenášení hasicího přístroje, 

 4. úsek – kladina ve výšce 80 cm a rozvinutí hadice. 

 Štafeta se běžela protisměrně na dva pokusy. 

• Požární útok: - materiál včetně požární stříkačky dodal pořadatel, 

 - hadice širší dle PPS, 

 - stroj byl nastartován již po přípravě základny. 

Hodnocení: součet pořadí v jednotlivých disciplínách dle PPS. 
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Protesty: v časových lhůtách dle PPS, stanovená kauce byla 200 Kč. 

Turnaj ve stolním tenise 

Turnaj se odehrál v sále Hospůdky za lávkou. 

Losování: losovalo se před zahájením turnaje. Losování proběhlo do dvou skupin, kde byla 

nasazena první dvě družstva z minulého ročníku Rokytnic. 

Vybavení: hrálo se na stolech Butterfly zelené barvy, k dispozici byly tři kusy. Hrálo se 

s míčky DHS 40 mm bílé barvy. 

Systém: tříčlenná družstva bez rozdílu pohlaví. Jednotlivá utkání se hrála na 5 vítězných 

zápasů z devíti. Zápasy byly na 2 vítězné řady ze tří.   

3.9 SWOT analýza Rokytnic ČR 2011 

SWOT analýza Rokytnic ČR 2011 byla použita, protože nám umožňuje zjistit jak 

vnitřní a vnější faktory, tak i pozitivní a negativní faktory, které ovlivňují organizaci akce. 

Díky tomu mohou být podány návrhy na zlepšení pro další pořádání. SWOT analýza  

pro Rokytnice ČR 2011 je uvedena viz Tab. 3.7. 

Tab. 3.7: SWOT analýza Rokytnic ČR 2011 

 Vnitřní faktory Vnější faktory 

Pozitivní faktory Silné stránky: 

 tradice turnaje 

 velký zájem diváků 

 doplňkový, kulturní 

program 

 podpora sponzorů 

 schválení dotací 

Příležitosti: 

 větší propagace akce 

 získání více sponzorů 

 přizvání dalších 

účastníků 

 

Negativní faktory Slabé stránky: 

 malá propagace akce 

 možnost ubytování 

Hrozby: 

 nepříznivé počasí 

 ztráta sponzorů 

 neschválení dotací 

 ztráta zájmu o turnaj 

Zdroj: Vlastní 
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Silné stránky 

• Tradice turnaje – turnaj se koná každoročně až na dvě výjimky po dobu 39 let. I když 

se každý rok koná v jiné Rokytnici, pro mnohé lidi je to tradiční akce, které se během 

léta zúčastní.  

• Velký zájem diváků – je to největší akce, která se v obci konává. Diváci si zde mohou 

vybrat ze tří sportů a vstup je zdarma, takže zájem je velký. Jezdí se zde podívat  

i diváci z okolních vesnic. Obec má cca 600 obyvatel a díky zájmu diváků se během 

turnaje počet lidí v obci i zdvojnásobí. Během turnaje by mohly být připraveny 

soutěže s odměnami i pro diváky. Možná by se díky tomu stal turnaj pro diváky ještě 

atraktivnější. 

• Doplňkový, kulturní program – díky kulturnímu programu na akci dorazí více lidí  

a pro sportovce je to určitý způsob odreagování se od sportovních povinností. 

• Podpora sponzorů – sponzoři poskytují finanční podporu, která je nesmírně důležitá 

pro organizaci takové akce. Akce není pořádána komerčním subjektem pro své 

zviditelnění, ale sportovními složkami obce, které nemají možnost pokrýt výdaje této 

akce ze svých rozpočtů a proto je dobré, že se našlo tolik sponzorů, kteří akci 

podpořili.  

• Schválení dotací – díky dotacím, které organizátoři akce získali pro turnaj, se zvýšil 

rozpočet o několik desítek tisíc a díky těmto penězům mohli organizátoři akce zajistit 

doprovodný program a koupi hodnotnějších cen pro soutěžící. 

Slabé stránky  

• Malá propagace akce – akce byla propagována pouze plakáty, které byly vylepeny  

po okrese a jedním článkem v regionálním tisku před konáním akce. 

• Možnost ubytování – kvůli tomu, že je Rokytnice nad Vláří tak malá obec a není zde 

žádný hotel nebo penzion, není zde možnost adekvátního ubytování pro všechny 

zúčastněné. Je zde možnost ubytovat cca 60 lidí, zbytek musí spát ve stanech. 

Příležitosti 

• Větší propagace akce – kdyby se akce lépe zviditelnila a měla větší reklamu 

v regionálním tisku a uvedením spotů ve vysílání místních rádiových stanicích, určitě 

by o ni byl větší zájem jak diváků, tak možná i sponzorů. 
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• Získání více sponzorů – při získání více sponzorů by byla možnost získat více 

finančních prostředků ze sponzorských darů. Sponzorům by mohl být nabídnut 

sponzorský balíček, který by byl pro obě strany výhodný. 

• Přizvání dalších účastníků – v ČR je ještě Rokytnice u Vsetína, i když to není 

samostatná obec a je součástí Vsetína, mohla by být přizvána a tím by se turnaje 

účastnily všechny Rokytnice, které se v ČR nacházejí. Dále by mohly být pozvány, jak 

už tomu v minulosti bylo, Rokietnice z Polska a tím by se mohl turnaj stát 

mezinárodním. 

Hrozby 

• Nepříznivé počasí – i když se turnaj koná na přelomu června a července, může se stát, 

že bude deštivé počasí. To by mohlo způsobit nejen malý zájem diváků, ale také by  

to mohlo zapříčinit nekonání se fotbalového turnaje a hasičské soutěže. 

• Ztráta sponzorů – při ztrátě sponzorů přichází hrozby ztráty finančních prostředků  

a tím je ohroženo finanční zajištění akce a může se stát, že kvůli financím se akce 

nebude konat. 

• Neschválení dotací – dotace jsou důležitou součástí příjmů pro konání akce. Pokud by 

nebyla organizátorům schválena dotace, mohlo by se stát, že nebudou zabezpečeny 

potřebné finanční prostředky pro uspořádání turnaje. 

• Ztráta zájmu o turnaj – pokud by byla špatná organizace nebo došlo k nějakým 

neshodám mezi účastníky, může se stát, že by o další ročníky nemuseli mít zájem. 

3.10 Rozhovor s manažerem Rokytnic ČR 2011  

Rozhovor s manažerem byl zvolen, protože se staral o celou organizaci a chod akce a 

proto nejlépe ví, co by se dalo na akci zlepšit a v kterých věcech byla organizace bez větších 

problémů. Byl zvolen standardizovaný individuální rozhovor. 

1. Jak dlouho zastáváte funkci manažera? Kolikátá to byla vaše velká akce? 

Funkci manažera už zastávám přes 23 let. Pro mne to byly už šesté Rokytnice, které byly 

pořádány u nás, a já zastával funkci manažera. Ale je mnoho dalších sportovních akcí, které 

pořádáme každoročně. Nejsou sice tak rozsáhlé, ale jedná se o jednodenní fotbalové turnaje, 

které jsou pro nás také velmi důležité. 
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2. Byla pro vás organizačně náročná akce? Myslím jak po finanční, tak technické 

stránce. 

Ano. Organizace kterékoliv akce je náročná jak po finanční, tak technické stránce. Ale  

i přes náročnost byla úspěšná.  

3. Kdybyste měl říct největší problém v organizaci Setkání Rokytnic 2011, co by to 

bylo? 

Největší problém byl sehnat schopný realizační tým, který by zajistil bezproblémový 

průběh celé akce. A dalším problémem bylo zajištění ubytování a stravy pro účastníky. 

Protože je zde malá kapacita adekvátního ubytování, museli spát účastníci ve stanech. 

Zajištění celodenní stravy pro více jak 200 lidí, nebylo vůbec jednoduché. 

4. Je o moc těžší organizace větší akce než řízení sportovního klubu? 

Ano. Akci takového rozsahu je potřeba plánovat a připravovat rok předem. Dalo by se 

říct, že klub se řídí tak nějak sám. Není zde zapotřebí tolik příprav a zajišťování, jako je tomu 

u tak rozsáhlé akce. 

5. Bylo těžké získat finanční prostředky pro uspořádání akce? Myslím tím jak 

sponzory, tak dotace. 

Rok od roku je to těžší. Pro získání dotací musíte splňovat určité podmínky a získávání 

financí od sponzorů je taktéž složité. Časy, kdy se finanční prostředky získávaly jednoduše, 

jsou dávno pryč.  

6. Jak získáváte sponzory pro velkou akci tohoto charakteru? Co se vám osvědčilo? 

Máme stále sponzory, kteří podporují místní TJ a ti přispívají i na tuto akci. Jedná se 

většinou o místní podnikatele a o firmy z blízkého okolí. Všem je nabídnuta prezentace jejich 

firmy. V průběhu akce jejich jména několikrát zmíní moderátor a jejich loga jsou součástí 

plakátů a brožur. Dále je sponzorům nabídnut volný vstup po celou dobu konání akce. 

7. V čem vidíte největší problém dnešního sportovního managementu? 

Já za největší problém považuji sehnání spolehlivých lidí, kteří zajišťují správné 

fungování a bezproblémový chod klubu nebo akce. 
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8. Byl o akci zájem? 

Rok od roku je o akci větší zájem a stává se stále populárnější.  

9. Byla podle vás akce úspěšná? 

Ano. Podle mě byla akce velmi úspěšná. Všichni zúčastnění podle jejich vyjádření byli 

spokojení jak s organizací, tak s průběhem celé akce a rádi se sem vracejí. 
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4 Výsledky šetření, návrhy, doporučení 

Díky použití výše uvedených výzkumných metod a technik, byly získány informace, 

pomocí kterých byly shrnuty výsledky šetření a následně z nich nabídnuty návrhy  

a doporučení pro organizaci akcí podobného charakteru. 

Prostřednictvím rozhovoru s manažerem akce byly získány důležité informace  

o organizaci a průběhu turnaje. Pomocí SWOT analýzy byly získány informace o vnějších  

a vnitřních faktorech respektive pozitivních a negativních rysech akce.  

Nejsilnější stránkou sportovní akce Setkání Rokytnic je její tradice. Setkání Rokytnice 

má dlouholetou tradici, která trvá již od roku 1972. I když se setkání koná každý rok v jiné 

Rokytnici, pro mnohé občany je to tradiční akce, které se během léta zúčastní. Nebylo by tedy 

vhodné skončit s pořádáním těchto setkání. Doporučuji, aby se v tradici pokračovalo. Pokud 

by tato tradice skončila, mohlo by dojít k zániku přátelských vztahů obyvatel Rokytnic napříč 

celou ČR, které se během turnaje utváří. 

Neméně důležité jsou i ostatní silné stránky. Jedná se o největší akci, která se v obci 

konává. To přiláká mnoho diváků i z okolních obcí. V průběhu akce si diváci mohou zvolit  

ze tří sportů, na které by se chtěli jít podívat a mají zde volný vstup. Velký zájem diváků, je 

velmi důležitý pro akci, takového rozsahu. Určitě by bylo dobré, aby vstup pro diváky zůstal 

zdarma a akce by se pro ně mohla stát atraktivnější, díky nějakým soutěžím a výhrám. Dále je 

zde pro účastníky večerní kulturní program, díky kterému se sportovci určitým způsobem 

odreagují od sportovních povinností a ostatní účastníci se pobaví. 

Důležitou součástí pro organizaci akce jsou sponzoři a získané dotace. Díky sponzorům  

a dotacím se zvýší množství finančních prostředků, které jsou pro organizaci stěžejní. 

Možnost jak získat další finanční prostředky pro realizaci akce se nabízí prostřednictvím 

nových potencionálních sponzorů. Organizátoři akce mohou nabídnout sponzorům 

protislužbu ve formě sponzorského balíčku. Tento balíček by měl být sestaven tak, aby byl 

výhodný pro obě zúčastněné strany.  

Pokud se jedná o nejslabší stránku akce, byla jí určena nedostatečná propagace. Hlavním 

propagačním materiálem pro Setkání Rokytnic 2011 byly plakáty, které byly rozmístěny  

po Zlínském okrese. Dále byla akce propagována před jejím konáním jedním článkem 

v regionálním tisku. Pro akci byly vyrobeny i další propagační materiály, které byly použity 
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až při samotném konaní akce. Pro větší zviditelnění dané sportovní akce byla navržena tato 

doporučení. Použité propagační materiály by bylo vhodné rozšířit o zveřejnění článku ve více 

regionálních novinách několikrát před konáním akce. Další propagace by mohla být zajištěna 

pomocí uveřejnění spotů ve vysílání místních rozhlasových stanic. I když je způsob této 

propagace finančně náročný, mohla by být rádiím nabídnuta protislužba prostřednictvím 

reklamy během průběhu akce.  

Druhou slabou stránkou, která byla při výzkumu zjištěna, se stala možnost ubytování. 

Z důvodu absence jakéhokoliv kapacitně většího ubytovacího zařízení, není možnost ubytovat 

všechny účastníky v adekvátních podmínkách. V obci je možnost odpovídajícího ubytování 

cca pro 60 lidí. Pro zbylé účastníky je zde možnost ubytování ve vojenských stanech. Ne 

každý člověk je schopen přijmout ubytování tohoto druhu. Byla by zde možnost ubytovat 

účastníky v okolních obcích, kde je nespočet příležitostí adekvátního ubytování. Je možné, že 

by díky této změně přijelo více účastníků.   

Manažer akce v rozhovoru uvedl, že pro něj byl při organizaci největší problém sehnat 

schopný organizační tým. Pro některé by se dalo říct, že to byla povinnost, ale sehnání 

dobrovolníků bylo velmi obtížné. V dnešní době každý očekává za pomoc nějakou finanční 

odměnu. Při této akci, ale nikdo z organizátorů nezískal žádné peníze, ale jejich odměnou byla 

večeře zdarma. Pro zlepšení tohoto problému bylo navrženo doporučení, aby byli sehnáni 

lidé, kteří mají zkušenosti s pořádáním podobných akcí a tato činnost je baví a naplňuje  

a nečekají za to nějakou velkou odměnu. 

Výše bylo uvedeno několik návrhů a doporučení, které by mohly organizátorům pomoci 

při budoucí organizaci turnaje nebo při pořádání podobné akce. Je nutno tyto návrhy  

a doporučení dobře zvážit a popřípadě trochu upravit a dále realizovat. Návrhy a doporučení 

budou poskytnuty organizátorům akce a už je jen na nich, zda se těchto návrhů a doporučení 

využijí. V organizaci Setkání Rokytnic by se určitě mělo pokračovat. Turnaj byl až na pár 

malých výjimek dobře zorganizován. 
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5 Závěr 

Práce byla zaměřena na problematiku pořádání sportovní akce. Byla zde řešena 

problematika organizace konkrétní sportovní akce a to Setkání Rokytnic 2011, která se konala 

24. – 26. června 2011 v Rokytnici nad Vláří. 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat sportovní akci Setkání Rokytnic 2011, kde 

z výsledků šetření budou nabídnuty návrhy a doporučení pro budoucí organizaci podobných 

akcí.  

Cíle bylo dosaženo pomocí výzkumných technik a metod, které byly v práci použity. 

Jednalo se o metodu dotazování, konkrétně techniku rozhovoru. Rozhovor byl veden  

s manažerem akce, který nastínil problematiku, průběh a výsledky celé akce. Další metoda, 

která byla v práci použita je SWOT analýza. Pomocí SWOT analýzy byly rozebrány silné  

a slabé stránky, příležitosti a hrozby akce. Díky těmto metodám, mohly být navrženy 

doporučení a připomínky k budoucí organizaci podobných akcí.  

V teoreticko-metodické části byly definovány klíčové pojmy, které byly považovány  

za stěžejní pro aplikačně-ověřovací část. V aplikačně-ověřovací části byla provedena analýza 

organizace sportovní akce Setkání Rokytnic 2011. V závěrečné části byly shrnuty výsledky 

šetření, bylo zde navrženo několik doporučení, které by mohly přispět k zlepšení organizace 

turnaje. 

Pokud by měl někdo v budoucnu zájem psát práci o Setkání Rokytnic, doporučila bych, 

aby se dotyčný pokusil vypracovat práci, která by byla zaměřena na komparaci organizování 

Setkání Rokytnic. Setkání Rokytnic je pořádáno v pěti obcích různých velikostí a každá obec 

má jiné možnosti, proto si myslím, že by byla práce na takové téma zajímavá a přínosná.  

Výhodou při psaní této práce bylo, že autorka práce navštívila několik Setkání Rokytnic 

a mohla se osobně podílet na organizaci. Z autorčina pohledu byla až na pár maličkostí akce 

dobře zorganizována a proběhla bez větších komplikací.  
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Příloha č. 1: Plakát Setkání Rokytnic ČR 2011 

Zdroj: Obecní úřad Rokytnice nad Vláří 
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Příloha č. 2: Titulní strana brožury Setkání Rokytnic ČR 2011 

 

 
 

Zdroj: TJ Sokol Rokytnice nad Vláří 
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